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O CENTRO DA VONTADE DE DEUS

UMA VIDA DE FÉ! (2)
UMA VIDA DE FÉ É UMA VIDA DE SACRIFÍCIO

É interessante como isso funciona. Mesmo que você não seja religioso, você deve ler
isso.
Pergunta: Qual é o menor capítulo da Bíblia?
Salmo 117
Pergunta: Qual é o maior capítulo da Bíblia?
Salmo 119
Pergunta: Qual é o capítulo que está no centro da Bíblia?
Salmo 118
Fato: Há 594 capítulos antes do Salmo 118
Fato: Há 594 capítulos depois do Salmo 118
Some esses números e teremos 1188.
Pergunta: Qual é o verso central da Bíblia?
Salmo 118:8
Esse verso fala algo significante acerca da perfeita vontade de Deus para as nossas
vidas? A próxima vez que alguém disser que gostaria de descobrir a perfeita Vontade de
Deus para a sua vida, e que quer estar no centro da Sua vontade, envie a essa pessoa o
centro da Palavra de Deus!
Salmo 118:8 (NVI)
"É melhor buscar refúgio no SENHOR do que confiar nos homens”.
Agora, não é estranho como isso funcionou (ou Deus está no centro disso?).
Lembre-se de que a fé em Deus não coloca você diante de problemas, mas livra você
deles!
“A felicidade está em deixar Deus controlar o seu futuro”.

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de
Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus; este é o culto racional de vocês”
(Romanos 12.1)
É sacrifício vivo! Não é depois de morto, ou velho, ou
incapaz. Tem muita gente que pensa ser cristão é coisa de
velho. Na verdade, ser cristão é fazer um grande
investimento. Se olharmos com os olhos humanos, ser
cristão é um grande negócio, pois pense bem: imagina
sacrificar uma vida inteira a um Deus que te dá tudo, seu
único sacrifício é obedecer sua Palavra que está
estabelecida como sua vontade e que para nos é boa
perfeita e agradável. Veja bem: o adoramos... abrimos
mão de alguns desejos que muitas vezes nos leva a
situações complicadas... e no meio disso tudo recebemos
de Deus uma qualidade de vida incomparável que o
mundo não pode oferecer! E quando tudo terminar, temos
garantida uma vida eterna ao lado deste Deus
incomparável, lindo, perfeito e maravilhoso.
“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei
a fé” (2 Timóteo 4:7).
O apóstolo Paulo declarou que a vida cristã era um
bom combate e que ele partiria levando com sigo sua fé.
Pense bem, muitos lutam para ter bens nesta terra e o
que eles vão levar? O cristão mesmo depois de morto tem
o que levar consigo.
Afinal o que nos espera? “Mas, como está escrito:
As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviram, e
não subiram ao coração do homem são as que Deus
preparou para os que o amam” (1 Coríntios 2:9)
Não podemos confiar em homens, mas podemos
confiar em Deus, pois Ele é fiel:
Como devemos viver na igreja? “O meu
mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim
como eu vos amei” ( João 15:12)
“Isto vos manda: que vos ameis uns aos outros”
(João 15:17)
“Ninguém jamais viu a Deus; se nós amamos uns aos
outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito seu amor”
(1 João 4:12)
[Continua na próxima página]
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PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2008
CONTINUAÇÃO PALAVRA PASTORAL.

A comemoração do Natal é um mandamento (uma
tradição) de homens e isto não agrada a Deus.

“Amai-vos cordialmente uns aos outros com
amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos
outros” (Romanos 12:10)

"E assim invalidastes, pela vossa tradição, o
mandamento de Deus" (Mt 15:6).

Precisamos ter uma vida de fé e confiança e
se algum pecado nos afligir, precisamos confessar.

"Assim não farás ao SENHOR teu Deus; porque
tudo o que é abominável ao SENHOR, e que ele
odeia, fizeram eles a seus deuses..." (Dt 12:31)

“Portanto, confessem os seus pecados uns aos
outros e orem uns pelos outros para serem
curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz”
(Tiago 5:16)
Ore com sua família de Deus sobre
arrependimento. Veja se alguém quer fazer
confissão de pecado.

5. UM "NATAL CORRIGIDAMENTE CRISTÃO" PODERIA
REALMENTE HONRAR A CRISTO?
Há pessoas que insistem em que, apesar das raízes do
Natal estarem no paganismo, agora elas não
observam o Natal para honrarem um falso deus, o
deus sol, senão para honrarem a Jesus Cristo. Mas diz
Deus:
"Guarda-te, que não te enlaces seguindo-as, (...) e
que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo:
Assim como serviram estas nações os seus deuses, do
mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao
SENHOR teu Deus; porque tudo o que é abominável
ao SENHOR, e que Ele odeia, fizeram eles a seus
deuses". (Dt 12:30-31)
"Assim diz o SENHOR: Não aprendais o caminho dos
gentios, (...) Porque os costumes dos povos são
vaidade;" (Jr 10:2-3).
Deus disse-nos claramente que não aceitará este tipo
de adoração: ainda que tenha hoje a intenção de
honrá-Lo, teve origem pagã e, como tal, é abominável
e honra não a Ele mas sim aos falsos deuses pagãos.
Deus não quer que O honremos "como nos orienta a
nossa própria consciência":
"Deus é Espírito; e importa que os que O adoram O
adorem em espírito e em verdade". (Jo. 4.24).
O que é a verdade? Jesus disse que a Sua palavra, a
Bíblia, é a verdade (Jo. 17:17). E a Bíblia diz que
Deus não aceitará o culto de pessoas que, querendo
honrar a Cristo, adotem um costume pagão:
"Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são
preceitos dos homens." (Mt 15:9).

Não podemos honrar e agradar a Deus com
elementos de celebrações pagãs!
6. ESTAMOS NA BABILÔNIA, SEM O SABERMOS
Nem precisamos elaborar: quem pode deixar de
ver nauseabundos comercialismo, idolatria, e
contemporização, por trás do "Natal"?... E que diz
Deus? Devemos "adaptar e corrigir o erro"? Ou
devemos praticar "tolerância zero, separação
total"?
"Sai dela, povo meu, para que não sejas
participante dos seus pecados, e para que não
incorras nas suas pragas." (Ap 18:4)

[Pedido de cópia desta apostila completa pode ser
feito na secretaria]

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)

Segunda-feira:. Gênesis 45.
Terça-feira:. Êxodo 3
Quarta-feira: Êxodo 10,11.
Quinta- feira: Êxodo 14.
Sexta-feira: Êxodo 20.
Sábado: Êxodo 32.
Domingo: Levítico 26.

PB. ROBERTO RICARDO (DIA 08) “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).Um gigantesco abraço da Classe
Discípulos de Jesus.

RONAN ALVES (DIA 12) - “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).
Parabéns da Rede de Mulheres e Classe
Para reservar sua vaga para o Retiro de Firmadas na Rocha.
Carnaval, procure a Presbítera Rita e peça seu
carnê de pagamento.
ATENÇÃO: Os aniversariantes de JANEIRO já
R$ 80,00 Adulto
estão com seus nomes na lista de
R$ 40,00 Crianças até 12 anos.
aniversariantes na porta de secretaria. Envie
Não deixe para última hora, reserve já sua vaga e de seus recados até a terça-feira anterior à data de
sua família mediante pagamento. Em breve, as vagas publicação. Verifique também se seu nome está
se esgotarão.
na lista, caso não esteja, verifique seu cadastro
no rol de membros, fale com Neto.

Os interessados em fazer o Encontro e/ou se
batizarem, favor colocar seu nome na(s)
lista(s) afixada(s) na porta da secretaria.
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O PODER DA GRATIDÃO
RELATADO EM PALESTRA DO RABINO ISSOCHER FRAND

No mês de agosto de 2001, Moshê (nome fictício), um bem sucedido empresário judeu, viajou para Israel a
negócios. Na quinta feira, dia nove, entre uma reunião e outra, o empresário aproveitou para ir fazer um lanche rápido em
uma pizzaria na esquina das ruas Yafo e Mêlech George no centro de Jerusalém. O estabelecimento estava superlotado.
Logo ao entrar na pizzaria, Moshê percebeu que teria que esperar muito tempo numa enorme fila, se realmente desejasse
comer alguma coisa - mas ele não dispunha de tanto tempo.
Indeciso e impaciente, pôs-se a ziguezaguear por perto do balcão de pedidos, esperando que alguma solução caísse
do céu. Percebendo a angústia do estrangeiro, um israelense perguntou-lhe se ele aceitaria entrar na fila na sua frente.
Mais do que agradecido, Moshê aceitou. Fez seu pedido, comeu rapidamente e saiu em direção à sua próxima reunião.
Menos de dois minutos após ter saído, ele ouviu um estrondo aterrorizador. Assustado, perguntou a um rapaz que
vinha pelo mesmo caminho que ele acabara de percorrer o que acontecera. O jovem disse que um homem-bomba acabara
de detonar uma bomba na pizzaria Sbarro`s... Moshê ficou branco. Por apenas dois minutos ele escapara do atentado.
Imediatamente lembrou do homem israelense que lhe oferecera o lugar na fila. Certamente ele ainda estava na pizzaria.
Aquele sujeito salvara a sua vida e agora poderia estar morto. Atemorizado, correu para o local do atentado para
verificar se aquele homem necessitava de ajuda. Mas encontrou uma situação caótica no local.
A Jihad Islâmica enchera a bomba do suicida com milhares de pregos para aumentar seu poder destrutivo. Além do
terrorista, de vinte e três anos, outras dezoito pessoas morreram, sendo seis crianças. Cerca de outras noventa pessoas
ficaram feridas, algumas em condições críticas.
As cadeiras do restaurante estavam espalhadas pela calçada. Pessoas gritavam e acotovelavam-se na rua, algumas
em pânico, outras tentando ajudar de alguma forma. Entre feridos e mortos estendidos pelo chão, vítimas ensangüentadas
eram socorridas por policiais e voluntários. Uma mulher com um bebê coberto de sangue implorava por ajuda. Um
dispositivo adicional já estava sendo desmontado pelo exército.
Moshê procurou seu 'salvador' entre as sirenes sem fim, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele decidiu que tentaria de
todas as formas saber o que acontecera com o israelense que lhe salvara a vida. Moshê estava vivo por causa dele.
Precisava saber o que acontecera, se ele precisava de alguma ajuda e, acima de tudo, agradecer-lhe por sua vida. O senso
de gratidão fez com que esquecesse da importante reunião que o aguardava. Ele começou a percorrer os hospitais da
região, para onde tinham sido levados os feridos no atentado.
Finalmente encontrou o israelense num leito de um dos hospitais. Ele estava ferido, mas não corria risco de vida.
Moshê conversou com o filho daquele homem, que já estava acompanhando seu pai, e contou tudo o que acontecera.
Disse que faria tudo que fosse preciso por ele. Que estava extremamente grato àquele homem e que lhe devia sua vida.
Depois de alguns momentos, Moshê se despediu do rapaz e deixou seu cartão com ele. Caso seu pai necessitasse de
qualquer tipo de ajuda, o jovem não deveria hesitar em comunicá-lo.
Quase um mês depois, Moshê recebeu um telefonema em seu escritório em Nova Iorque daquele rapaz, contando
que seu pai precisava de uma operação de emergência. Segundo especialistas, o melhor hospital para fazer aquela
delicada cirurgia fica em Boston, Massachussets. Moshê não hesitou. Arrumou tudo para que a cirurgia fosse realizada
dentro de poucos dias. Além disso, fez questão de ir pessoalmente receber e acompanhar seu amigo em Boston, que fica
a uma hora de avião de Nova Iorque. Talvez outra pessoa não tivesse feito tantos esforços apenas pelo senso de gratidão.
Outra pessoa poderia ter dito “—Afinal, ele não teve intenção de salvar a minha vida: apenas me ofereceu um lugar na
fila”, mas não Moshê. Ele se sentia profundamente grato, mesmo um mês após o atentado. E ele sabia como retribuir um
favor.
Naquela manhã de terça-feira, Moshê foi pessoalmente acompanhar seu amigo — e deixou de ir trabalhar. Sendo
assim, pouco antes das nove horas da manhã, naquele dia onze de setembro de 2001. Moshê não estava no seu
escritório no 101º andar das Torres Gêmeas do WORLD TRADE CENTER.

O PAGAMENTO PELA FIDELIDADE
“...e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o
SENHOR me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro
pelo nome do SENHOR e por tua vida que não te deixarei
ir só. Então foram a Betel” (2Rs.2).
“Juro pelo nome do SENHOR e por tua vida que
não te deixarei ir só” — Eliseu não sabia o que
exatamente iria acontecer com Elias, mas estava disposto
a ir até o fim com sua aliança com seu líder, afinal, Deus
estava treinado a fidelidade de Eliseu para dar a ele a
porção dobrada do líder que ele tanto admirava; ele tinha
deixado tudo para segui-lo, mas o que não sabia é que a
recompensa por sua fidelidade e perseverança seria algo
tão tremendo.
Quantas pessoas deixam seu líder por questões tão
fúteis? Estes não têm a compreensão de entender que seu
líder nem sempre estará bem, ou então, cobram posturas
de perfeição, quando, na verdade, Deus está permitindo
situações para nos levar a um relacionamento mais sólido,
Deus
quer,
através
das
dificuldades,
gerar
relacionamentos mais fortes.
Até com o próprio Deus, queridos! Quantas vezes o
Senhor não nos responde, o céu parece estar fechado,
etc. E por isso devemos deixar ao Senhor? Mas muita
gente tem O deixado. Estes não estão dispostos a pagar
um preço pela fidelidade. Precisamos continuar servindo
ao Senhor e sendo submissos à nossa liderança mesmo
quando tudo vai mal, ou quando não encontramos
respostas, ou quando estamos decepcionados, muitas
vezes abrimos mão de nossa honra e fidelidade porque
nos decepcionamos, ou quando alguém nos fere. No meio
de tudo isso, precisamos lembrar o que Jesus passou por
nós na cruz, continuando a ser fiel a Deus e a nós.
O Apóstolo Paulo nos orienta: “Portanto, meus
amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os
abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois
vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não
será inútil” (1Co.15:58).
Como provaremos nossa fidelidade e nossa honra?
Numa churrascaria nos divertindo ou num momento de
conflitos, frustrações e decepções? Quem sabe a
verdadeira benção não está depois de um grande conflito?
[Continua na próxima página]
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[ Continuação da Palavra Pastoral ]
Precisamos amar mais. Tudo se resolve quando amamos.
“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não
maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra
com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor
nunca perece” (1Co.13:4—8).
Façam aliança de fidelidade com seu líder, orem por isso e continuem sendo fiéis.

Segunda-feira:. Números 11.
Terça-feira:. Números 14.
Quarta-feira: Deuteronômio 04.
Quinta- feira: Deuteronômio 08.
Sexta-feira: Deuteronômio 28.
Sábado: Josué 02.
Domingo: Josué 06.

12ª posição na Classificação de países por perseguição
A China é o terceiro maior país do mundo e possui a maior população do planeta. Além disso, as
maiores altitudes do globo encontram-se em seu território. A maior parte da população chinesa vive
na região leste, concentrada principalmente em 42 grandes cidades, todas com mais de um milhão
de habitantes.
Os chineses se comunicam em mais de 600 dialetos e se dividem em quase 200 grupos étnicos,
dos quais 55 são oficialmente reconhecidos. Cerca de um quarto da população é analfabeta. Embora
a China seja uma das economias que mais crescem no mundo, a maioria das pessoas é pobre e a
renda per capita anual é inferior a US$ 500. (...)
Embora oficialmente a China tenha um governo comunista, na prática ela é governada por
homens e não por sistemas ou leis. Aqueles no poder anseiam por estabilidade acima de tudo e
esmagam impiedosamente qualquer um que julguem ser uma ameaça. Talvez isto explique porque a
igreja é alvo de implacável perseguição em áreas onde cresce rapidamente, enquanto sofre apenas
um controle moderado em outras regiões. O Partido Comunista mudou de forma significativa desde
os dias de Mao. Durante a gestão do último líder, Deng Xiaoping, as portas da China se abriram
novamente para o resto do mundo e o comércio exterior com países ocidentais tem sido encorajado.
Hoje, as ideologias comunistas permanecem firmes em suas raízes, porém economicamente o
capitalismo é a ordem do dia.
Mais de 60% dos chineses professam não ter nenhuma religião. As religiões locais e o budismo
perfazem quase 30% da população, enquanto os cristãos são estimados em cerca de 6%. A igreja
chinesa é uma das que crescem mais rapidamente no mundo. Teoricamente, os cristãos chineses
têm o direito à liberdade religiosa, mas o espaço para evangelização é limitado. Apenas pessoas com
mais de dezoito anos podem ser evangelizadas e todas as igrejas devem ser registradas. Os cristãos
não podem se reunir em centros de culto não registrados e tampouco evangelizar fora dos templos.
A Igreja
O cristianismo chegou à China por intermédio de missionários procedentes do Oriente Médio em
635 d.C. O número de cristãos hoje é estimado em cerca de 70 milhões de pessoas. A vida da igreja
é marcada por um paradoxo: embora seja rica, vibrante, permeada de renovação e cresça em ritmo
acelerado, ao mesmo tempo é perseguida e extremamente carente de recursos e treinamento.
Estima-se que 50 milhões de cristãos chineses ainda esperam por sua primeira Bíblia e, sem a posse
de sua própria cópia das Escrituras, muitos são presas fáceis de heresias e falsos ensinamentos. Não
falta entusiasmo aos evangelistas, mas a maioria é mal treinada e pouco equipada. Além disso, há
conflitos entre os líderes cristãos. Acredita-se que atualmente a pior tentação enfrentada pela igreja
chinesa seja o materialismo, particularmente dentro do contexto da explosão econômica do país.

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.

JACQUELINE ABOIM (DIA 16) - “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). Um abraço mais que
apertado de Eduardo e Natália.
ARGEMIRO DE MATOS (DIA 16) - “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.
MÁRCIA COELHO (DIA 18) - “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.

A REDE DE CASAIS
também
parabeniza
o
casal
RICARDO E RONAN pelo seu
aniversário de casamento (dia 12).
Que O Senhor Jesus continue
derramando sobre vocês de Seu
precioso óleo abençoando suas
vidas para todo sempre.

,

IMPORTÂNCIA E EMPENHO:
DÊ MAIS DE SI MESMO
Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e
pincéis, e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado
para fazer.Enquanto pintava, percebeu que a tinta estava passando pelo fundo do
barco. Percebeu que havia um vazamento, e decidiu consertá-lo. Quando terminou a
pintura,recebeu seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou
o pintor e presenteou-o com um belo cheque.
O pintor ficou surpreso:
- O senhor já me pagou pela pintura do barco - disse ele.
- Mas isto não é pelo trabalho de pintura. É por ter consertado o vazamento do
barco.
- Foi um serviço tão pequeno que não quis cobrar. Certamente, não está me
pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante!
- Meu caro amigo, você não compreendeu. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu.
Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento.
Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não
estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o
barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine meu
alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e
constatei que você o havia consertado! Percebe, agora, o que fez? Salvou a vida de
meus filhos! Não tenho dinheiro suficiente para pagar-lhe pela sua "pequena" boa
ação...
"Não importa para quem, quando, de que maneira. Ajude, ampare, faça sua
parte... Enfim, conserte os vazamentos - sempre!"

O PAGAMENTO PELA FIDELIDADE (2)
Em Betel os discípulos dos profetas foram falar com
Eliseu e perguntaram: “Você sabe que hoje o SENHOR vai
levar para os céus o seu mestre, separando-o de você?”
Respondeu Eliseu: “Sim, eu sei, mas não falem nisso”
(2Rs.2:3).
Aqui neste ponto Eliseu esta ciente de tudo mais ele
esta disposto a ir com seu líder ate o fim.
Então Elias lhe disse: “Fique aqui, Eliseu, pois o
SENHOR me enviou a Jericó”.Ele respondeu: “Juro pelo
nome do SENHOR e por tua vida que não te deixarei ir
só”. Desceram então a Jericó (2Rs.2:4).
A atitude de Eliseu não era uma atitude de
desobediência, mas era a atitude de alguém que amava
muito seu líder e que queria aproveitar todo tempo que
restava para ficar com ele. Ele sabia que iria perdê-lo para
Deus, e é muito confortante quando perdemos para Deus,
pois sabemos que Deus tem sempre o melhor para nós.
Precisamos aprender a lidar com as perdas, a questão é:
para quem você esta perdendo? Podemos perder de três
maneiras:
Para Deus — é uma grande benção, pois Deus
sempre tem o melhor para nós.
Para o homem — outra benção, pois vamos aprender
a lidar com nosso orgulho que sempre precisa ser tratado.
É necessário fazer desses momentos uma oportunidade
para aprender a administrar nossas emoções. Se não
sabemos perder, somos prisioneiros de nosso orgulho, e
se sabemos perder somos livres para conquistar novos
horizontes.
Para o diabo — ai é terrível, pois essas perdas vêm
acompanhadas de falsas vitórias. Perdemos para o diabo
quando, por um mero instante, abrimos mão de Deus, da
fidelidade, da honra, da santidade, dos princípios e
valores que vêm de Deus. Às vezes perdemos para o
diabo quando numa vitória aparente criamos uma divisão
entre nos e nosso irmão. Satanás quer nos manter
prisioneiros de seu reino que é um reino de rixas, brigas,
competições etc. Só para ter uma idéia, chegamos a
torcer para que tudo que um irmão está fazendo para
Deus dê errado. Precisamos nos libertar dessas coisas e
nos tornarmos súditos do reino de Deus onde há gozo,
paz e alegria do Espírito Santo.
[Continua na próxima página]

[ Continuação da Palavra Pastoral ]
Afinal de contas o que é uma vitória? Exemplo: Jesus morre numa cruz! Aos olhos humanos uma
terrível derrota; aos olhos de Deus a maior vitória de todo Universo.
Vamos rever nossos valores e pensar: “a minha maior vitória é terminar essa vida sabendo que em
tudo que fiz, fiz para glória de Deus, e não minha glória, e que tudo que fiz edificou vidas para Deus”.
Eliseu estava disposto a seguir esses princípios, por isso ele disse: “Juro pelo nome do SENHOR e por
tua vida que não te deixarei ir só”. Ele jurou pelo Senhor e pelo seu líder isso é ele pesou no Senhor e no
seu líder. Ele estava abrindo mão de si.
Faça isso, seja menos egoísta e menos orgulhoso, e seja um vencedor para Deus! Ore por isso.

Segunda-feira: Josué 07.
Terça-feira: Josué 24.
Quarta-feira: Juizes 06.
Quinta- feira: Juizes 07.
Sexta-feira: Juizes 16.
Sábado: Rute 01.
Domingo: 1 Samuel 06.

ADALBERTO RICARDO (DIA 23) - “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 Deus continue
te usando poderosamente. Abraços da
Classe Discípulos de Jesus.

O objetivo principal do governo é manter a estabilidade e o poder. Esta é a principal motivação que está por
trás do controle populacional, da reforma econômica e da política religiosa chinesa, que consiste em domínio e
opressão. O Movimento Patriótico das Três Autonomias (MPTA), também conhecido como Igreja dos Três Poderes,
é a igreja oficial, controlada de perto pelo Partido Comunista. As igrejas locais não registradas recebem ataques
esporádicos do governo. A perseguição depende principalmente do grau de perigo que o governo enxerga em cada
grupo religioso. Alguns observadores acreditam que o maior temor do governo chinês é que os religiosos e
ativistas democráticos se unam aos desempregados, cujo número cresce a cada dia. Os cristãos não são os únicos
a serem perseguidos. Em alguns casos, muçulmanos e budistas têm recebido o mesmo tratamento rigoroso dado
aos cristãos e é comum que muitas seitas ou grupos religiosos de menor expressão sejam extintos. A perseguição
ao cristianismo abrange desde multas e confisco de Bíblias até a destruição de edifícios de igrejas. Evangelistas são
detidos, interrogados, aprisionados e torturados, o que resulta em morte em alguns casos. Além da perseguição
governamental, as tentativas de evangelizar muçulmanos no extremo noroeste do território chinês têm enfrentado
resistência e alguns ataques. Os budistas localizados na antiga região do Tibet são bastante organizados em sua
oposição ao cristianismo.
No fim de 1998, Ah King, líder feminina de uma igreja no noroeste da China, havia acabado de expor a sua
mensagem para a congregação quando oficiais do Departamento de Segurança Pública a levaram e a jogaram em
uma cela gelada. Seu interrogador, Wu Pei Fu, tomado por uma súbita e injustificada antipatia por ela, começou a
espancá-la e a chutá-la ao invés de utilizar técnicas psicológicas mais tradicionais e sutis. Ele perguntava aos
gritos: "Diga-me quem são os outros líderes! Quem fornece Bíblias a vocês?" A recusa de Ah King em responder
era seguida de mais golpes sobre seu corpo.
Enquanto isso, os cristãos permaneciam em oração e Wu, o interrogador, também passou por momentos
difíceis. Ele interrogou Ah King por 24 horas e esse curto período de tempo reservou-lhe muitas surpresas
desagradáveis. Primeiro, ele recebeu a notícia de que sua mãe havia sofrido um grave acidente de carro e estava
internada no hospital. Depois, soube que seu filho estava muito doente, acometido de uma enfermidade
estomacal. Finalmente, quando chegou à sua casa, discutiu seriamente com a esposa, que ameaçou abandonarlhe.
Pela manhã, Wu descarregou toda a sua frustração em Ah King, espancando-lhe continuamente. Então enviou
a seguinte mensagem à congregação: "Se vocês não pagarem 20 mil iuanes pela libertação de Ah King, eu vou
enviá-la a um campo de trabalho por três anos." A quantia era muita alta (cerca de US$ 2.500) e a congregação
não podia pagar, já que na região o salário anual médio era inferior à metade daquele valor. Assim mesmo eles
oraram e um contato em outra cidade concordou em levantar o dinheiro. No final, Ah King foi libertada.
Ao descobrir que a mãe de seu algoz estava enferma, Ah King foi diretamente ao hospital vê-la. Ah King
encontrou a mulher deitada na cama, com outro filho cuidando dela, e começou a testemunhar para os dois. Ela
pregou o Evangelho e mandou chamar outros cristãos que estavam por perto. Todos se reuniram na cabeceira da
cama e oraram. Poucas horas depois, mãe e filho haviam aceitado a Cristo. Os cristãos também oraram por Wu Pei
Fu e por sua esposa e filho, o qual foi curado. Wu ficou surpreso com a ousadia e eficácia dos cristãos, e não
colocou nenhuma objeção quando sua mãe passou a freqüentar a igreja de Ah King, a quem ele havia tratado de
forma tão cruel.

RONALD TORRICO (DIA 20) - “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! Forte abraço dos seus
pastores!

Você que ainda está atrasado no seu
pagamento do retiro deve procurar a
Presbítera
Rita
para
regularizá-lo.
Dependemos do compromisso de cada um
que listou seu nome para a realização deste
evento para que possamos fazer os
pagamentos nas datas combinadas. Não
deixe para última hora.

Líderes de Departamento, no 4º
domingo do mês de janeiro haverá
reunião geral com o Pastor Paulo,
Presbitério e Lideranças, para tratar
do funcionamento dos departamentos
no ano de 2008. Seu comparecimento
é imprescindível, já que cada líder tem
a
responsabilidade
do
bom
funcionamento de seu respectivo
departamento e, assim, com a obra do
Senhor.

,

AMOR MAIÚSCULO
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 vocês amigos, possam e receber, em profusão, deste
Amor Maiúsculo !

O PAGAMENTO PELA FIDELIDADE (3)
Cinqüenta discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram
olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão
(2Rs.2:7).
No verso acima havia 50 discípulos de profetas. Eles olhavam tudo
de longe, e percebiam que Eliseu era diferente. Ele estava junto com seu
líder, disposto a passar pelas águas e por todo resto.
Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As
águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco (2Rs.2:8).
Aqui no verso oito, Elias tira de si a capa que representa a cobertura
espiritual. Agora Eliseu desfruta junto de Elias uma beneficio desta
cobertura, justo porque está junto de seu líder.
Pela primeira vez, Eliseu não diz que nada poderia separá-los, pois
agora é Deus irá separá-los. Observe:
Elias disse a Eliseu: “O que posso fazer em seu favor antes que eu
seja levado para longe de você?”. Respondeu Eliseu: “Faze de mim o
principal herdeiro de teu espírito profético”. Disse Elias: “Seu pedido é difícil;
“Mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu; do
contrário, não será atendido” (2Rs.2:9,10).
Note que o texto diz que Eliseu não podia perder a visão do seu líder.
Quando viu isso, Eliseu gritou: “Meu pai! Meu pai! Tu eras como os
carros de guerra e os cavaleiros de Israel!” E quando já não podia mais vêlo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio (2Rs.2:12).
Quando Eliseu deixou de ver seu líder, abre mão de sua cobertura,
isto é, suas próprias vestes, ficando na dependência de receber uma
cobertura vinda de Deus.
Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a
margem do Jordão (2Rs.2:13).
Agora Eliseu recebe de Deus as vestes de seu líder, ele não pode
usar mais as suas, pois ele próprio abriu mão delas quando as rasgou.
Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: “Onde está
agora o SENHOR, o Deus de Elias?” Tendo batido nas águas, elas se
dividiram e ele atravessou (2Rs.2:14).
Agora Eliseu tem a mesma porção profética vida de Deus e de seu
líder, tudo isso porque se manteve fiel até o fim, a fidelidade junto da
perseverança forma uma química perfeita.
Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O Diabo lançará
alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição
durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida (Ap
2.10).

ORIGEM DA DOUTRINA DO PURGATÓRIO
A idéia do "purgatório" não nasceu com o Cristianismo. Na verdade, ela é bem anterior à era
cristã. Ao longo do tempo, o conceito sobre o purgatório vem sendo modificado, de acordo com a
evolução do pensamento religioso.
Segundo a doutrina católico-romana, "purgatório" é o lugar ou condição em que permanece a
alma de uma pessoa que morreu em estado de graça, mas não pode entrar diretamente no céu, por
não estar totalmente purificada de pecados veniais (ou seja, aquilo que o romanismo define como
"ofensas pequenas" a Deus) não perdoados, pecados mortais (ofensas graves a Deus, que destroem
o estado de graça) mesmo que já perdoados, imperfeições ou maus hábitos. Curioso é que somente
depois dos concílios de Lyon e Florença, em 1439, e de Trento, no período da Reforma, a existência
do purgatório foi pregada pelo catolicismo.
Segundo esta doutrina, essas almas deverão libertar-se dos vestígios do mal mediante uma
prova suprema. Ainda segundo tal doutrina, as almas no purgatório podem ser auxiliadas pelos fiéis
vivos, mediante orações, indulgências, jejuns, sacrifícios e outros atos piedosos.

Segunda-feira: 1 Samuel 03.
Terça-feira: 1 Samuel 16.
Quarta-feira: 1 Samuel 17.
Quinta- feira: 1 Samuel 20.
Sexta-feira: 2 Samuel 06.
Sábado: 2 Samuel 11.
Domingo: 2 Samuel 12.

MATILDE VIEIRA (DIA 30) - 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! (Salmo 118:14,15). Forte abraço dos
seus pastores!

GISELE MENDONÇA (DIA 31) - Alegrem-se,
porém, os justos! Exultem diante de Deus!
Regozijem-se com grande alegria! Cantem a
Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que
cavalga sobre as nuvens;a seu nome é Senhor!
Exultem diante dele! (Salmo 68:3,4). Feliz
aniversário da Classe Semelhantes à Jesus.

O QUE DIZ A BÍBLIA?
Em parte alguma da Bíblia encontramos qualquer referência ao pretendido "purgatório". Por
este motivo, este assunto sempre foi alvo de grande polêmica entre católicos e evangélicos.
Somente no livro apócrifo do AT de 2Macabeus 12:45 (escrito em grego) é que se pode encontrar
"inspiração" para tal doutrina. O romanismo insiste que também no NT existam menções indiretas
ao purgatório, mas utilizando hermenêutica séria tais textos jamais demonstram a existência de tal
lugar ou estado.
Muito ao contrário do que esta doutrina preconiza, a Bíblia nos apresenta informações claras
acerca do estado atual daqueles que morreram.
É bem verdade que a morte se tem feito tema de discussão e preocupação de todos os povos,
independentemente de sua cultura e religião. A partida de um ente querido para o Além, não
somente fere os corações, como também coloca em evidência as indagações quanto ao que espera o
homem no pós-túmulo.
Devido a tantas indagações, surgem muitas controvérsias em torno do destino da alma após a
morte biológica. Será que de fato a Bíblia nos autoriza a crer num futuro definido para o homem
após a morte física? Será que de fato a morte biológica impõe um destino fixo e imutável para a
alma após a existência física?
ONDE ESTÃO OS MORTOS?
Esta pergunta tem sido objeto de profunda indagação ao longo da história da humanidade.
Todas as religiões do mundo têm as suas crenças acerca do destino dos mortos. Os antigos gregos,
por exemplo, acreditavam que os mortos eram introduzidos na "Ilha dos Bem-Aventurados", onde
permaneciam aguardando o julgamento por três representantes do Mundo Subterrâneo. Se fosse
comprovado que o morto fora bom durante a vida, os juízes estabeleciam sua retidão e o morto
podia assim adentrar nos "Campos Elíseos", uma espécie de "paraíso", onde, segundo criam, os
mortos estariam em uma terra de música, de ar doce e agradável. As almas boas viveriam ali para
sempre, entre as alegrias simples das flores e campinas verdejantes.
Outras religiões, tais como o budismo, o hinduismo e o espiritismo vêem a morada dos mortos
de forma diferente.
Neste mundo de tantas opiniões e versões da verdade, surge a pergunta: "Com quem está a
verdade, finalmente?" Respondemos enfática e solenemente: a verdade está revelada nas páginas
das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e isso, obviamente, não deixa lugar
para especulações, seja de quem for!
Uma das mais cristalinas afirmações da Palavra de Deus é que Jesus veio a este mundo, não
apenas para nos mostrar como devemos viver, mas também para nos outorgar vida eterna!

Você que ainda está atrasado no seu
pagamento do retiro deve procurar a
Presbítera
Rita
para
regularizá-lo.
Dependemos do compromisso de cada um
que listou seu nome para a realização deste
evento para que possamos fazer os
pagamentos nas datas combinadas. Não
deixe para última hora.

Os controles de dízimo de dentro de seus
envelopes foram retirados, mas estarão
disponíveis caso algum de vocês os
solicitem para entrega de dízimos do ano
de 2007.

,

AMADO FILHO...
O dia em que este velho não for mais o mesmo, tenha paciência e me compreendas.
Quando derramar comida sobre minha camisa e esquecer como amarrar meus sapatos, tenhas paciência
comigo e lembra-te das horas em que passei te ensinando a fazer as mesmas coisas.
Se quando conversares comigo, eu repetir as mesmas histórias, que sabes de sobra como terminam, não
me interrompas e me escute. Quando eras pequeno, para que dormisses, tive que te contar milhares de
vezes a mesma estória até que fechasses os olhinhos
Quando estivermos reunidos e sem querer fizer minhas necessidades, não fiques com vergonha.
Compreendas que não tenho culpa disso, pois já não as posso controlar. Penses, quantas vezes,
pacientemente, troquei tuas roupas para que estivesses sempre limpinho e cheiroso.
Não me reproves se eu não quiser tomar banho, sejas paciente comigo. Lembra-te dos momentos que te
persegui e os mil pretextos que inventava pra te convencer a tomar banho.
Quando me vires inútil e ignorante na frente de novas tecnologias que já não poderei entender, te suplico
que me dê todo o tempo que seja necessário, e que não me machuques com um sorriso sarcástico.
Lembra-te que fui eu quem te ensinou tantas coisas. Comer, se vestir e como enfrentar a vida tão bem
como hoje o fazes. Isso é resultado do meu esforço da minha perseverança.
Se em algum momento, quando conversarmos, eu me esquecer do que estávamos falando, tenhas
paciência e me ajude a lembrar. Talvez a única coisa importante pra mim naquele momento seja o fato de ver
você perto de mim, me dando atenção, e não o que falávamos.
Se alguma vez eu não quiser comer, saibas insistir com carinho. Assim como fiz contigo. Também
compreendas que com o tempo não terei dentes fortes, e nem agilidade para engolir.
E quando minhas pernas falharem por estar tão cansadas, e eu já não conseguir mais me equilibrar, com
ternura, dá-me tua mão para me apoiar, como eu o fiz quando tu começastes a caminhar com tuas perninhas
tão frágeis.
E se algum dia me ouvires dizer que não quero mais viver, não te aborreças comigo. Algum dia
entenderás que isto não tem a ver com teu carinho ou com o quanto te amo.
Compreendas que é difícil ver a vida abandonando aos poucos o meu corpo, e que é duro admitir que já
não tenho mais o vigor para correr ao teu lado, ou para tomá-lo em meus braços, como antes.
Sempre quis o melhor para ti e sempre me esforcei para que teu mundo fosse mais confortável, mais belo,
mais florido.
Não te sintas triste ou impotente por me ver assim. Não me olhes com cara de dó. Dá-me apenas o teu
coração, compreenda-me e me apóie como o fiz quando começastes a viver. Isso me dará forças e muita
coragem.
Da mesma maneira que te acompanhei no início da tua jornada, te peço que me acompanhes para
terminar a minha. Trata-me com amor e paciência, e eu te devolverei sorrisos e gratidão, com o imenso amor
que sempre tive por ti.

ATENCIOSAMENTE,
TEU VELHO.

SIGA-ME
Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi,
sentado na coletoria, e disse-lhe: “Siga-me” (Lucas 5:27).
É maravilhoso quando recebemos de Deus um chamado, e é
importante saber que Deus nunca chama quem está parado, mas
sempre quem está fazendo alguma coisa.
Aqui, Levi que é o mesmo Mateus, autor do primeiro evangelho.
Ele não foi chamado por ser uma pessoa boa ou santa, mas em sua
época, ele era visto pelos religiosos como um pecador, pois vivia no
meio de corrupção e era visto como uma pessoa que oprimia o povo
e apoiava o governo romano.
Quando Jesus escolhe alguém, Ele estabelece uma visão de
trabalho para ganhar almas, pois ninguém é chamado só para ser
salvo. De alguma maneira, Deus, quando chama, chama para
frutificar:
“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)
Este versículo se divide em quatro partes:
1ª) “Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi” — Foi
Jesus que nos escolheu. Não podemos colocar em dúvida Sua
decisão achando que Ele fez algo errado. Quando Jesus me
escolheu, não foi porque eu acreditei Nele, mas foi quando Ele
acreditou em mim; se Ele acreditou em mim, a partir daí há um peso
de grande responsabilidade sobre a minha vida: dar frutos.
2ª) “para irem e darem fruto” — Dar fruto envolve uma gama
de situações que estão extremamente ligadas ao meu testemunho, à
minha vida de relacionamentos com o mundo, com a minha família e
com a Igreja em que congrego. O fruto do Espírito Santo em minha
vida vai trazer almas do mundo, almas da minha família, e edificação
para os membros da minha igreja, pois esses devem ser os
propósitos de minha vida.
3ª) “fruto que permaneça” — Esta é a parte mais difícil, pois
causar uma boa impressão no começo de nossos relacionamentos
não é tão difícil; a questão é sustentar nosso bom testemunho diante
das diversidades das situações e das ciladas do diabo, que só
poderemos vencer com a ajuda de Deus, pois esse será seu maior
desafio: sustentar seus relacionamentos com um bom testemunho e
sustentar com o poder da oração as almas que você vai ganhar pra
Jesus.

[ Continuação Palavra Pastoral ]
4ª) “a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem
em meu nome” — Tendo uma vida de testemunho com a
ajuda de Deus vamos fazendo Sua vontade e construindo um
relacionamento não só com as pessoas, mas também com
Jesus. Neste relacionamento com Jesus vou adquirindo
credibilidade junto do Pai. A partir deste momento, meu
testemunho vem acompanhado de manifestações de poder
de Deus, pois minhas orações serão ouvidas, tendo assim,
uma vida cheia da graça de Deus e de manifestações do
Espírito Santo.

O DESTINO DA ALMA APÓS A MORTE FÍSICA
No contexto do AT, seol (ou sheol), equivale a
hades do NT. Diferem na forma, pois o primeiro é
hebraico e o segundo, grego. Ambos os termos designam
o lugar para onde, nos tempos do AT, iam todos após a
morte - justos e injustos, havendo, entretanto, nesta
região dos mortos uma divisão para os justos e outra
divisão para os injustos, separadas por um abismo
intransponível. Todos estavam ali conscientes. O lugar
dos justos era de felicidade, prazer e segurança. Era
chamado "Seio de Abraão", "Paraíso". Quanto ao lugar
dos ímpios, era (e continua sendo) medonho, cheio de
dores, tormentos e sofrimentos, estando ali todos
conscientes.
Em Lc 16:19-31, o Senhor Jesus ensinou estas
verdades. É oportuno mencionar aqui, que segundo
eruditos de renome, essa passagem não é uma parábola.
O título colocado em algumas Bíblias (como por exemplo,
Almeida Revista e Corrigida), "Parábola do rico e de
Lázaro" (que obviamente não se encontra no original,
pois é obra dos editores), não expressa a realidade, pois
parábola é uma modalidade de narração em que não
ocorrem nomes próprios. Além disto, argumentam alguns
eruditos, a presença do verbo haver, como está
empregado no v. 19, denota por sua vez um fato real. É
importante notar que algumas versões da Bíblia, como,
por exemplo, a Bíblia Anotada por Scofield traz como
título, acertadamente, apenas "O rico e Lázaro".
Conforme Ef 4:8-10, o hades situa-se nas maiores
profundezas da terra. Além do ensino de Efésios, as
demais referências à entrada de pessoas nesse lugar são
sempre desceu: Gn 37:35; Nm 16:30,33; Jó 11:8;
17:16; Sl 30:3; 86:13; 139:8; Pv 9:18; 15:24; Is 14:9;
38:18; Ez 31:15,17. Em todas estas referências, vê-se
seol e esta palavra mostra um lugar situado nas
profundezas da terra. É lastimável que em muitas
referências ao seol, algumas versões portuguesas
traduzem "sepultura" e termos afins, trazendo confusão
ao leitor menos atento.
Em suma, podemos concluir que antes da vinda de
Jesus a este mundo, todos desciam ao seol - justos e
injustos, havendo uma separação intransponível entre as
.

duas divisões ali existentes.
No entanto, depois da ressurreição de Cristo, as
coisas tomaram um rumo completamente novo!
Comecemos recordando que antes de derramar
Sua Vida por nós, Jesus afirmara que "as portas do
inferno (gr. hades) não prevalecerão" contra a Igreja.
Isto por si só já nos mostra que os salvos, a partir da
vinda de Jesus, não mais seriam submetidos a descer
ao hades, isto é, à divisão ali reservada para os
justos. Mt 16:18 indica futuridade em relação à
ocasião em que foi proferida por Jesus. Mas, quando,
então ocorreu a mudança, vez que Jesus afirmou que
no futuro as portas do hades não iriam prevalecer? A
mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do
Senhor, pois mesmo lá na cruz, Ele pode afirmar ao
ladrão arrependido: “... hoje estarás comigo no
paraíso" (Lc 23:43).
Também quanto a esta realidade, escreveu o
apóstolo Paulo: "Quando ele (isto é, Jesus), subiu às
alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos
homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que
também havia descido até as regiões inferiores da
terra?" (Ef 4:8,9).
Daí entende-se, pois, que Jesus ao ressuscitar
levou conSigo os crentes do AT, que antes jaziam no
Seio de Abraão, conforme prometera em Mt 16:18.
Muitos desses crentes, Jesus os ressuscitou por
ocasião da Sua morte, certamente para que se
cumprisse o tipo prefigurado na Festa das Primícias
(Lv 23:9-12), que profeticamente falava da
ressurreição de Cristo (1Co 15:20,23). Nesta festa
profética
estava
presente
o
elemento
de
"pluralidade", pois o texto bíblico fala de "molho" ou
"feixe". Logo, no seu cumprimento deveria também
haver pluralidade. E houve, realmente, esta
"pluralidade", conforme Mt 27:52,53. A obra
redentora do Senhor Jesus afetou não só os vivos,
mas também os mortos que dormiam no Senhor.
Aleluia!!!
Os crentes que agora dormem no Senhor estão
no Céu, pois o Paraíso está agora ali, como um dos
resultados da obra redentora do Senhor (2Co 5:8). No
momento do arrebatamento da Igreja, seus espíritos
virão com Jesus, unir-se-ão a seus corpos
ressurretos, e subirão com Cristo, já glorificados (1Ts
4:14).
A PRESENTE SITUAÇÃO DOS ÍMPIOS MORTOS
Para os que morreram sem Jesus, não houve
qualquer alteração quanto ao seu estado. Continuam
descendo ao hades, ao império da morte, onde ficarão
retidos em sofrimento consciente até o juízo do
Grande Trono Branco, após o Milênio, quando
ressuscitarão para serem julgados e lançados no
Inferno Eterno (O Lago de Fogo). É interessante
observar aqui, que atualmente o sofrimento dos
ímpios no inferno é espiritual, isto é, atualmente
estão lá sem um corpo físico ressuscitado, como um
dia estarão no Lago de Fogo (Ap 20:14,15). Hoje, é
como se estivessem num "treinamento" para os
piores horrores do Lago de Fogo.

Segunda-feira: 1 Reis 03.
Terça-feira: 1 Reis 08.
Quarta-feira: 1 Reis 17.
Quinta- feira: 1 Reis 18.
Sexta-feira: 2 Reis 05.
Sábado: 2 Reis 17.
Domingo: 2 Reis 22.

JACKSON VASCONCELLOS (DIA 01) - 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! (Salmo 118:14,15). Forte abraço dos
seus pastores!

Missões : Pastor é morto a tiros
em emboscada
Publicado em 29/01/08
FILIPINAS - Felomino Catambis, 60 anos,
pastor da Igreja Unida de Cristo na Filipinas (UCCP),
foi morto a tiros por dois homens que estavam em
uma motocicleta na quarta-feira passada. O crime
ocorreu na cidade litorânea de Abuyog, na província
de Leyte, segundo a polícia.
De acordo com os resultados preliminares da
investigação, dois homens em uma motocicleta
chegaram ao líder cristão que viajava de carro nas
proximidades de Abuyog. Depois de atirarem, eles
fugiram.
Cartuchos vazios de calibre 9mm foram
encontrados no local da emboscada. Os
investigadores locais ainda estão tentando determinar
o motivo do crime. Mas há fortes suspeitas de
perseguição religiosa.
Ontem foi solto da prisão Norberto Manero Jr.
Ele assassinou o clérigo Tullio Favali, missionário do
Instituto Pontifíco para Missões Estrangeiras, no dia
11 de abril de 1985, em Tulunan.
De acordo com Peter Geremia, colega de
Favali, o assassino "se arrependeu do que fez e de
agora em diante será um exemplo de redenção”.
Fonte: Missões Portas Abertas

Os controles de dízimo de dentro de seus envelopes foram retirados, mas estarão
disponíveis caso algum de vocês os solicitem para entrega de dízimos do ano de
2007.

,

...CONTINUAÇÃO (PÁGINA 3)

SIGA-ME (FINAL)

Não lembro de uma só vez em que me preocupei de procurar um texto edificante e enviar para ele, ou para
qualquer outro amigo, com o intuito de tornar o seu dia melhor. EU NÃO TINHA TEMPO!

Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu (Lucas 5:28).

Não lembro de ter feito qualquer tipo de surpresa, como aparecer de repente com um coração aberto
disposto a ouvir. EU NÃO TINHA TEMPO!
Não lembro de qualquer dia em que eu estivesse disposto a ouvir os seus problemas. EU NÃO TINHA
TEMPO!
Acho que eu nunca sequer imaginei que ele tinha problemas. Não me dignei a reparar que constantemente
meu amigo passava da conta na bebida. Achava divertido o seu jeito bêbado de ser. Afinal, bêbado ou não ele
era uma ótima companhia para mim. Só agora vejo com clareza o meu egoísmo. Talvez, e este talvez vai me
acompanhar eternamente. Talvez se eu tivesse saído de meu pedestal egocêntrico e prestado um pouco de
atenção. E despendido um pouquinho do meu sagrado tempo, meu grande amigo não teria bebido até não
agüentar mais e não teria jogado sua vida fora ao perder o controle de um carro que com certeza, não tinha a
mínima condição de dirigir. Talvez ele, que sempre inundou o meu mundo com sua iluminada presença,
estivesse se sentindo sozinho. Até mesmo as mensagens engraçadas que ele constantemente deixava em
minha secretária eletrônica, poderiam ser seu jeito de pedir ajuda. Aquelas mesmas mensagens que
simplesmente apaguei da secretaria eletrônica, jamais se apagarão da minha consciência.
Estas indagações que inundam agora o meu ser nunca mais terão resposta. A minha falta de tempo me
impediu de respondê-las. Agora, lentamente, escolho uma roupa preta — digna do meu estado de espírito — e
pego o telefone. Aviso o meu chefe que não irei trabalhar hoje, e quem sabe, nem amanhã nem depois... pois
irei tirar o dia para homenagear com meu pranto a uma das pessoas que mais amei nesta vida. Ao desligar o
telefone, para minha surpresa vejo-me, entre lágrimas e remorsos, que para acompanhar durante um dia inteiro
o seu corpo sem vida EU TIVE TEMPO!
Descobri que se você não toma as rédeas da tua vida. O TEMPO TE ENGOLE E TE ESCRAVIZA. Parei
para pensar. E hoje trabalho com o mesmo afinco de sempre, mas sou somente "o profissional" durante o
expediente normal. Fora dele, sou um ser humano! Nunca mais uma mensagem da minha secretaria eletrônica
ficou sem pelo menos um "oi" de retorno. Procuro constantemente encher a caixa eletrônica dos meus amigos
com mensagens de amizade e dias melhores. Escrevo cartões de aniversário e de fim de ano, sempre
lembrando as pessoas de como elas são importantes para mim. Abraço constantemente meus amigos, minha
família meus irmãos, pois os laços que nos unem são eternos, mas os momentos não. Esses momentos
costumam desaparecer com o tempo, e todo o cuidado é pouco. Distribuo sorrisos e abraços a todos que me
rodeiam, afinal, PARA QUE GUARDÁ-LOS?
Disponha de um tempo para mostrar para os seus amigos e familiares que você está pensando neles e que
eles significam algo. E são importantes na sua vida. Mostre a elas que sempre existe “um tempinho” no qual
você pensa nelas, não espere o dia em que as pessoas mais importantes de sua vida serão tiradas de você
para que você possa demonstrar o quanto elas significam. Faça alguém feliz hoje.
Aproveite seu tempo.

Primeiro Levi se levantou: Esse é o primeiro e grande
passo em tudo na vida se levantar. Existem pessoas tão
calejadas pela vida, que já caíram tantas vezes, que não
conseguem se levantar. Porém, quando Jesus nos convida
para segui-Lo é preciso que nos levantemos com a ajuda de
Deus, começando a ter coragem para enfrentar as situações
que nos sufocam.
Aqui ficou bem claro que Levi deixou TUDO. Quantos de
nós temos recebido um chamado desses? Levi deixou seu
trabalho, tudo que fazia, seus pecados, seu passado, tudo
isso para trás, e ele deixou tudo isso somente para servir a
Jesus. Note que não é somente para seguir, mas para
servir, pois quem serve a Jesus não pode se embaraçar com
as coisas desta vida.
Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em
sua casa. Havia muita gente comendo com eles: publicanos e
outras pessoas (Lucas 5:29).
Precisamos seguir o exemplo de Levi e fazer uma festa,
pois Jesus nos chamou para servi-Lo. Vamos notar que nesta
festa Levi convidou pessoas do mundo para compartilhar da
sua alegria e do seu chamado; nela, ele levou pessoas para
conhecer a Jesus. A alegria de Levi atraiu muitas pessoas,
mas também atraiu alguns inimigos de Jesus:
Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da
mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: “Por
que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?”
Jesus lhes respondeu: “Não são os que têm saúde que
precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar
justos, mas pecadores ao arrependimento” (Lucas 5:30—32).
Aqui a resposta de Jesus nos fortalece, pois devemos
estar sempre olhando para os enfermos, os que precisam e
chamá-los para seguir a Jesus.

Resenha de uma das equipes de estudo durante o Retiro de Carnaval
Movidos sempre pela obediência ao seu chamado, essas pessoas
transformadas pelo Espírito e agora chamadas Corpo de Cristo agiam com o
objetivo de fazer o nome de Jesus conhecido. A Igreja descrita nesses três
capítulo foi erguida com amor, empenho e suor. Tudo que movia seus
corações não visava o próprio interesse ou lucro, pelo contrário, eles
arriscavam sua pele e suas vidas, iam para prisões e pagavam o preço pelos
frutos que queriam gerar, que nada mais era que uma Igreja de qualidade,
numerosa, unida, fiel, doadora, enfim, uma Igreja, que como Corpo de
Cristo, fosse os braços que alcançariam as demais pessoas ao seu redor.
Esses capítulos mostram uma Igreja já perseguida e cheia de
elementos de oposição, mas isso não a tornou estática, desanimada ou
questionadora. Diferente do Antigo Testamento, vemos o Espírito de Deus
não só atuando em alguns profetas escolhidos, mas vivendo em cada
coração de todo um povo, e fazendo assim total diferença na vida deste.
Vemos o Espírito derramado sobre pessoas de classes sociais, culturas e
linguagens diferentes, todas elas unidas em um só propósito, concordando
nas decisões, ações, orações, partilhando o que é seu com o próximo, em
prol do coletivo.
Começa a nascer nessa Igreja uma estrutura mais divididamente
organizada, visando o cumprimento de cada importante papel, para que todo
o trabalho pudesse ser feito com qualidade. Dessa maneira, a Palavra de
Deus se espalhava rapidamente. Deus era com eles o tempo todo, quer na
hora da benção e cura, quer na hora da perseguição, prisão, ou morte.
Essa era uma igreja que testemunhava o tempo todo, seja na frente
daqueles a quem queriam converter, seja diante daqueles que queriam
impedi-los, prendê-los ou matá-los.
Na essência, a Palavra mostra o modelo da Igreja saudável, ativa e
insatisfeita pelo fato de ainda existir tantos que não ouviram do Evangelho
de Jesus. Seu amor não era apenas ‘sentido’, mas em todo tempo praticado.
Amavam o irmão, o descrente, o perseguidor, a obra, o chamado, e acima
de tudo, Jesus. Experimentaram o poder de Deus na totalidade, assim, se
tornaram organizados, conhecidos, realizadores de milagres, cuidavam de
cada um sob suas responsabilidade, eram ativos em evangelismo e o mais
importante, serviam a Deus todos os dias, e em todo o tempo.
Aspectos importantes: Dedicação ao chamado, revestimento do
Espírito, crescimento constante, convicção da fé diante dos perseguidores,
ausência de questionamentos, unidade, unanimidade, ousadia na pregação,
oração constante, coragem, poder de Deus.
Fotos do retiro disponíveis em http://spaces.msn.com/amaivosCFRJ

Segunda-feira: 1 Crônicas 17.
Terça-feira: 2 Crônicas 20.
Quarta-feira: 2 Crônicas 30.
Quinta- feira: 2 Crônicas 32.
Sexta-feira: Esdras 03
Sábado: Neemias 02.
Domingo: Neemias 08.

ARRANJE UM TEMPO
Hoje, ao atender ao telefone que insistentemente exigia
atenção, o meu mundo desabou.
Entre soluços e lamentos, a voz do outro lado da linha
me informava que o meu melhor amigo, meu companheiro
de jornada, meu ombro camarada, havia sofrido um grave
acidente, vindo a falecer quase que instantaneamente.
Lembro de ter desligado o telefone, e caminhado a
passos lentos para meu quarto, meu refúgio particular. As
imagens de minha juventude vieram quase que
instantaneamente a minha mente. A faculdade. As
conversas em volta da lareira até altas horas da noite.
Os amores não correspondidos; As confidências ao pé do
ouvido; As colas; A cumplicidade; Os sorrisos.... Ah, os
sorrisos! Como eram fáceis de surgir naquela época!
Lembrei da formatura, de um novo horizonte surgindo,
das lágrimas e despedidas, e principalmente, das
promessas de novos encontros. Lembro perfeitamente de
cada feição do melhor amigo que já tive em toda a vida. Em
seus olhos a promessa de que EU nunca seria esquecido. E
realmente, nunca fui.

ARTHUR LIMA (DIA 13) - “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). Forte
abraço da Juventude Judá!
CRISTINA MENDONÇA (DIA 14) - – “Vocês que
temem o Senhor, confiem no Senhor! Ele é o
seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembrase 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). Abraços da Rede de Mulheres.

Perdi a conta das vezes em que ele carinhosamente me
ligava quando eu estava no fundo do poço, ou das
mensagens, que nunca respondi, as quais constantemente
me enviava, enchendo meu e-mail de esperanças e
promessas de um futuro melhor.
Lembro que foi o seu rosto preocupado que vi quando
acordei de minha cirurgia para retirada do apêndice. Lembro
que foi em seu ombro que chorei a perda de meu amado
pai. Foi em seu ouvido que derramei as lamentações do
noivado desfeito. Apesar do esforço para vasculhar minha
mente, não consegui me lembrar de uma só vez em que
tenha pego o telefone para ligar e dizer a ele o quanto era
importante para mim contar com a sua amizade. Afinal, eu
era muito ocupado! EU NÃO TINHA TEMPO!
Continua na página seguinte...

[ Continuação da Palavra Pastoral ]
,

“Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, no velador, e dá luz a todos que estão na
casa” (Mateus 5:15).

O SAPATO

Como luz estaremos nos lugares mais altos do ambiente que vivemos, por isso, todo cristão que
presa pelo seu testemunho, o próprio Deus o colocará em lugares altos. Preze pelo seu testemunho e
espere em Deus que o mais tudo Ele fará.

Um dia um homem já de certa idade abordou um ônibus. Enquanto subia,
um de seus sapatos escorregou para o lado de fora. A porta se fechou e o
“Assimônibus
resplandeça
dianteimpossível
dos homens,recuperá-lo.
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o
saiu;a vossa
entãoluzficou
E dá luz a todos que estão na casa: Aqui está bem claro que o lugar de honra é para os que estão acesos.
vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:16).

O homem tranqüilamente retirou seu outro sapato e jogou-o pela janela.
Um rapazensina
no ônibus,crianças
vendo o queGaza
aconteceu
podendo para
ajudar os
ao
estáe não
perigosa
Videogame
homem,
cristãos
como
fazerperguntou:
missões
- Notei o que o senhor fez. Por que jogou fora seu outro sapato?

Foi lançado em 2007 nos Estados Unidos o
Desde que o Hamas ganhou as eleições na
primeiro videogame voltado a despertar nas Palestina em janeiro de 2006, a sharia – ou lei
crianças Oo homem
interesseprontamente
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E
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Champions In Action’’ ("Campeões da Bíblia em cristãos”, explica
o Pastor Hanna Massad, um
Ação”) apresenta doze aventuras que reforçam o palestino-americano que lidera a Igreja Batista em
aprendizado das histórias bíblicas e o Gaza, de 200 membros. Não é a toa que os
O homem mostrou ao jovem que não vale a pena agarrar-se a algo
despertamento missionário.
territórios palestinos entraram pela primeira vez na
simplesmente
paraumpossuí-lo,
nemClassificação
porque você
não deseja
que outro
o
"Como
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número cadae vez
de países
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2008 da
maior tenha.
de crianças na educação missionária, o Portas Abertas. A igreja do Pr. Hanna tem sofrido
componente interativo dos games e outras ameaça por parte de extremistas repetidamente
ferramentas multimídia são um meio divertido para durante anos, e a livraria cristã que sua esposa
Perdemos
o tempo
todo.
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vezes positivas, possam ocorrer em nossa vida.
A série de games revela automaticamente uma Atentado contra livraria evangélica
nova história a cada mês, durante um ano,
Em outubro, um funcionário da loja e membro
Acumular
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e nem faz o mundo melhor. Todos
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da livraria. Em Belém, as
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disponível. Ele vem com ameaças, extorsões e sentimento anticristão
diferentes graus de abalaram o ex-prefeito de Belém, Hanna Nasser. Ele
dificuldade,
para disse que a comunidade ainda está em choque com
despertar o interesse de o controle da Igreja da Natividade, de 1.400 anos,
jogadores de todas as por mercenários palestinos. "Para os cristãos, o
idades.
evento causou um sentimento brutal”, disse o ex.

prefeito, que nasceu na
cidade de Belém, foi
batizado e se casou na
Igreja da Natividade.
“Ficamos horrorizados e
com muita raiva. A igreja
não foi destruída, mas
como
cristãos
em
Belém,
ainda
nos
sentimos feridos”.

Segunda-feira: Ester 4.
1 e 2..E A LUZ DO MUNDO
OS DISCÍPULOS Terça-feira:
SÃO O SAL DAJóTERRA
“Vós sois o Quarta-feira:
sal da terra; e, Jó
se 38.
o sal for insípido, com que
Quintafeira:
Jó
42. senão para se lançar
se há de salgar? Para nada mais presta,
fora
e
ser
pisado
pelos
homens”
(Mateus
Sexta-feira:
Salmo
19.5:13).
andar da loja

Interior do
parcialmente destruída em Belém

Sábado:
Salmo 23. do sal]:
O cristão como
sal [propriedades
Domingo: Salmo 27.

O sal, além de dar sabor, impede que os alimentos se
O pastor Hanna tem 70 anos e pretende
decomponham.
continuar morando na cidade. Mas, assim como Uma das propriedades é eliminar a ação de
bactérias;
o crente [como sal] tem a finalidade de manter em
outras famílias cristãs que têm suas raízes
na cidade
santidade
o ambiente do seu convívio familiar, no seu
por séculos, ele testemunhou parentes, como seus
trabalho,
na
filhos, se mudarem. "Não existe futuro para os escola, e convívios sociais. Um dos papeis
principais
do cristão é com o estar sempre alertando a todos a
cristãos aqui”, disse ele. O reverendo Tomey
Dahoud
respeito
do
pecado e a tudo que o pecado promove.
também afirma que a pressão para que os cristãos
deixem as áreas controladas pelos palestinos
Se oestá
cristão perder seu testemunho no ambiente que
aumentando. Ainda assim, ele está preparado
vive, ele para
só será pisado como diz o versículo: “Para nada mais
continuar ali, mesmo que isso signifiquepresta,
enfrentar
a para se lançar fora e ser pisado pelos homens”.
senão
violência. “Ainda que eles incendeiem todas as
“Vós
sois a luz do mundo; não se pode esconder uma
nossas igrejas ficaremos aqui e morreremos
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O cristão como luz do mundo [propriedades da luz]:
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esses efeitos: o Espírito Santo; assim como a luz depende da
energia que vem das usinas, o cristão depende do Espírito
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Agora, em cada quarto
domingo do mês, teremos
almoço, com a finalidade
de arrecadar finanças para
a construção. Participe,
contribua.

[ Continua na próxima página ]

[ Continuação da Palavra Pastoral ]
“Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, no velador, e dá luz a todos que estão na
casa” (Mateus 5:15).
Como luz estaremos nos lugares mais altos do ambiente que vivemos, por isso, todo cristão que
presa pelo seu testemunho, o próprio Deus o colocará em lugares altos. Preze pelo seu testemunho e
espere em Deus que o mais tudo Ele fará.
E dá luz a todos que estão na casa: Aqui está bem claro que o lugar de honra é para os que estão acesos.
“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o
vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:16).

Videogame ensina crianças Gaza está perigosa para os
cristãos
como fazer missões
Foi lançado em 2007 nos Estados Unidos o
primeiro videogame voltado a despertar nas
crianças o interesse pela obra missionária.
Idealizado pelo ministério americano Woman’s
Missionary Union (WMU) e viabilizado pela parceria
com a empresa Third Day Games, o “Bible
Champions In Action’’ ("Campeões da Bíblia em
Ação”) apresenta doze aventuras que reforçam o
aprendizado das histórias bíblicas e o
despertamento missionário.
"Como buscamos engajar um número cada vez
maior de crianças na educação missionária, o
componente interativo dos games e outras
ferramentas multimídia são um meio divertido para
as crianças aprenderem aplicações missionárias das
lições das Escrituras’’, explica Carol Causey,
diretora do departamento de Missões do WMU.
A série de games revela automaticamente uma
nova história a cada mês, durante um ano,
estimulando a garotada a jogar repetidamente
.
.
cada jogo até que o
seguinte
esteja
disponível. Ele vem com
diferentes graus de
dificuldade,
para
despertar o interesse de
jogadores de todas as
idades.

Desde que o Hamas ganhou as eleições na
Palestina em janeiro de 2006, a sharia – ou lei
islâmica – é a lei informal no lugar. Hoje, as
mulheres cristãs cobrem a cabeça da mesma
maneira que as muçulmanas fazem, para não
chamar atenção. "Gaza está perigosa para os
cristãos”, explica o Pastor Hanna Massad, um
palestino-americano que lidera a Igreja Batista em
Gaza, de 200 membros. Não é a toa que os
territórios palestinos entraram pela primeira vez na
Classificação de países por perseguição 2008 da
Portas Abertas. A igreja do Pr. Hanna tem sofrido
ameaça por parte de extremistas repetidamente
durante anos, e a livraria cristã que sua esposa
gerencia, na cidade de Gaza, foi bombardeada por
duas vezes no ano passado.
Atentado contra livraria evangélica
Em outubro, um funcionário da loja e membro
de sua igreja, Rami Ayyad, foi seqüestrado e morto
por fundamentalistas islâmicos. Seu corpo foi
encontrado perto da livraria. Em Belém, as
ameaças, extorsões e sentimento anticristão
abalaram o ex-prefeito de Belém, Hanna Nasser. Ele
disse que a comunidade ainda está em choque com
o controle da Igreja da Natividade, de 1.400 anos,
por mercenários palestinos. "Para os cristãos, o
evento causou um sentimento brutal”, disse o ex.

prefeito, que nasceu na
cidade de Belém, foi
batizado e se casou na
Igreja da Natividade.
“Ficamos horrorizados e
com muita raiva. A igreja
não foi destruída, mas
como
cristãos
em
Belém,
ainda
nos
sentimos feridos”.

Interior do andar da loja
parcialmente destruída em Belém

Segunda-feira: Ester 4.
Terça-feira: Jó 1 e 2..
Quarta-feira: Jó 38.
Quinta- feira: Jó 42.
Sexta-feira: Salmo 19.
Sábado: Salmo 23.
Domingo: Salmo 27.

O pastor Hanna tem 70 anos e pretende
continuar morando na cidade. Mas, assim como
outras famílias cristãs que têm suas raízes na cidade
por séculos, ele testemunhou parentes, como seus
filhos, se mudarem. "Não existe futuro para os
cristãos aqui”, disse ele. O reverendo Tomey Dahoud
também afirma que a pressão para que os cristãos
deixem as áreas controladas pelos palestinos está
aumentando. Ainda assim, ele está preparado para
continuar ali, mesmo que isso signifique enfrentar a
violência. “Ainda que eles incendeiem todas as
nossas igrejas ficaremos aqui e morreremos aqui”,
declarou Tomey.

Agora, em cada quarto
domingo do mês, teremos
almoço, com a finalidade
de arrecadar finanças para
a construção. Participe,
contribua.

DIÁCONO LEONARDO (DIA 18) - “Os
que conhecem o teu nome confiam em
ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas
os que te buscam. Cantem louvores ao
Senhor, que reina em Sião; proclamem
entre as nações os seus feitos..”
(Sl.9:10,11). Quer o Senhor abençoe
sua vida abundantemente. Abraços da
Classe Semelhantes à Jesus..

,

VISLUMBRES DE UM CRIADOR
O elefante é o único animal cujas pernas dianteiras se dobram para a frente. Por que? Porque, de
outra forma, seria difícil para esse animal levantar-se, por causa do seu peso. Por que os cavalos, para se
erguerem, usam as patas dianteiras, e as vacas, as traseiras? Quem orienta esses animais para que ajam
dessa maneira?
Quem teria o poder de colocar um punhado de argila no coração da terra e, através da ação do fogo
transformá-la em formosa ametista de alto valor? Quem colocaria certa quantidade de carvão nas
entranhas do solo e, mediante a combinação do fogo e a pressão dos montes e das rochas, transformar
esse carvão em resplandecente diamante, que vai fulgurar na coroa dos reis ou no diadema dos
poderosos?
Por que o canário nasce aos 14 dias, a galinha aos 21, os patos e gansos aos 28, o ganso silvestre
aos 35 e os papagaios e avestruzes aos 42 dias? Por que a diferença entre um período e outro é sempre
de sete dias?
Quem regula a natureza, sem jamais cometer engano, determinando que as ondas do mar se quebrem
na praia à razão de 26 por minuto, tanto na calma como na tormenta?
Muitas coisas acontecem na natureza sem que tenhamos um mínimo de sensibilidade para perceber.
Exemplos:
A melancia tem número par de franjas. A laranja possui número par de gomos. A espiga de milho tem
número par de fileiras de grãos. O cacho de bananas tem, na última fila, número par de bananas, e cada
fila de bananas tem uma a menos que a anterior. Desse modo, se uma fileira tem número par, a seguinte
terá número ímpar. A ciência moderna descobriu que todos os grãos das espigas são em número par, e é
admirável que Jesus, ao se referir aos grãos, tenha mencionado exatamente números pares: 30, 60 e 100.
(Marcos 4:8).
Outro mistério que a ciência ainda não descobriu: enormes árvores, pesando milhares de quilos,
apoiadas em apenas poucos centímetros de raízes. Ninguém até agora conseguiu descobrir esse princípio
de sustentação a fim de aplicá-lo na construção de edifícios e pontes.
Mas há maravilha ainda maior! O oxigênio e o hidrogênio, ambos sem cheiro, sem sabor e sem cor,
combinados com o carvão, que é insolúvel, negro e sem gosto, resulta no alvo e doce açúcar.
Esses são apenas alguns vislumbres de um Deus sábio e amoroso.
Esse mesmo Deus que realiza tais maravilhas no mundo que Ele criou, pode também efetuar em nós
um milagre ainda muito maior. Ele pode dar-nos um novo nascimento, fazendo novas todas as coisas.
(João 3:3:2 - Corintios 5:17).
Ele pode tomar nossa vida triste, inútil e insípida e torná-la alegre, útil e plena de significado para a
glória Dele.
Portanto, não se desespere. Não importa quão grave seja a sua condição física, moral ou espiritual. O
Senhor Jesus, que "ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre" (Hebreus 13:8), só Ele tem a última
palavra. Você pode experimentar um milagre!
Tão somente creia Nele, receba-O como seu único Senhor e Salvador, e coloque a sua vida nas mãos
Dele. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que
nele crer não morra, mas tenha a vida eterna." (João 3:16).

O QUE PRECISA SAIR DE DENTRO DA IGREJA
“Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e
toda malícia seja tirada de entre vós” (Efésios 4:31).
Uma igreja que tem pleno conhecimento de seu papel
precisa antes de tudo saber o que está errado consigo.
Assim, nada impedirá o bom desempenho do seu serviço
para o Reino.
Não podemos realizar nada para Deus se estivermos
mal, pois a obra na vida daqueles que pretendemos levar para
Cristo não será realizada enquanto não for realizada na
própria Igreja. O mundo que vivemos vai olhar para a Igreja e
vai ver um povo bonito, feliz, que não importa seu status
social. Apesar das diferenças, o mundo vai ver em cada
elemento da Igreja um povo feliz e radiante, que sabe o que
quer, povo amoroso, compreensivo, solidário, um povo que
convida o mundo para sair do seu estilo de vida para viver a
vida que a Igreja tem para oferecer. O estilo de vida da Igreja
é saudável, sem perigos, é uma forma de vida cheia de
aventuras e milagres, com experiências fantásticas e cheia de
emoção.
Este versículo em Efésios deixa bem claro a proposta do
Senhor para nós, pois o Senhor só poderá usar um povo
curado. Tudo que está contido neste versículo em Efésios tem
sua origem na má formação familiar, de caráter e em tudo que
a vida gerou na pessoa, pois somos frutos de tudo que
recebemos de nossos pais, do que não recebemos e do que a
vida nos proporcionou.
É necessário clamarmos a Deus por uma cura radical em
nossas vidas, afinal como nos livraremos da amargura? A
Bíblia relata uma ocasião em que o povo chegou a um lugar
chamado Mara. Esse lugar tinha esse nome porque as águas
eram amargas. Leia o que aconteceu:
“Então, chegaram a Mara; mas não puderam beber as
águas de Mara, porque eram amargas; por isso, chamou-se o
seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo:
Que havemos de beber? E ele clamou ao SENHOR, e o
.

[Continuação da Palavra Pastoral]
SENHOR mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces; ali lhes deu estatutos
e uma ordenação e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do SENHOR, teu Deus, e fizeres o que é
reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus
estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito; porque eu sou o SENHOR, que
te sara” (Êxodo 15.23—26).
A grande resposta para nossa cura é lançar sobre sua cruz (este lenho), todas as nossas mazelas,
pois precisamos de uma vida doce para alcançarmos vidas, apesar de tantas lutas que enfrentamos.
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” (1 Pedro 5:7).

A PEDRA DO REI
Pela primeira vez é encontrada uma prova da existência do Templo de Salomão em
Jerusalém.
A pedra tem o tamanho de um caderno escolar e é originária da região do Mar Morto.
As quinze linhas descrevem, em primeira pessoa, os planos do rei Joás para a reforma do
Templo de Salomão. O episódio é narrado no capítulo 12 do Segundo Livro dos Reis, da
Bíblia
O Livro dos Reis, do Velho Testamento, faz parte dos chamados "livros históricos" porque seus relatos se
confundem com a história documentada dos reis fundadores de Israel. São ao mesmo tempo assunto de fé e de
arqueologia. Por esse motivo, a descoberta de geólogos israelenses despertou enorme interesse. Os cientistas
certificaram a autenticidade de um bloco de pedra com inscrições em fenício, onde se lê que o rei israelita Joás instruiu
os sacerdotes a recolher dinheiro para pagar as reformas do Primeiro Templo de Jerusalém, construído por Salomão. O
texto na pedra é similar a descrições do mesmo fato no Segundo Livro dos Reis. Essa lasca de pedra do tamanho de um
caderno escolar pode ser considerada a mais antiga prova de um relato bíblico já encontrada. "Se a inscrição passar por
todos os testes de autenticidade, será o artefato mais importante da arqueologia israelense", diz o arqueólogo Gabriel
Barkai, da Universidade Bar-Ilan.
O Instituto Geológico de Israel, que divulgou a descoberta, não revelou as circunstâncias do achado. O dono, um
colecionador anônimo, levou a peça para ser examinada em 2002. Os testes mostraram que a inscrição datava do
século IX a.C., o que coincidiria com o reinado de Joás. Os exames também indicaram a presença de salpicos de ouro
fundido na superfície da pedra, que poderiam ter sido causados por um incêndio, como o que destruiu o Templo de
Salomão, em 586 a.C. Segundo a Bíblia, Salomão, filho do rei Davi, viveu há 3.000 anos, no auge do Reino de Israel. A
Bíblia conta que nobres e plebeus vinham consultá-lo por sua sabedoria. Faz parte da cultura universal a decisão de
Salomão no caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. O rei mandou cortar a criança em
duas metades com o fio da espada e descobriu a mãe verdadeira pelos protestos desesperados de uma delas para que
deixasse a criança viver. Mas as provas históricas da existência de Salomão são escassas. Evidências de seu famoso
templo nunca tinham sido encontradas, e muitas das construções atribuídas a ele foram erguidas por reis posteriores.
Em um país em conflito, até mesmo uma descoberta histórica perde a neutralidade científica. A pedra pode ter sido
descoberta durante escavações no Monte do Templo, controlado pelos muçulmanos em Jerusalém, e dali entrado no
mercado negro de antiguidades. Se essa versão se confirmar, o bloco de pedra pode reforçar a reivindicação judaica ao
Monte do Templo, sagrado para ambos os lados, e inflamar ainda mais os ânimos. O tema da posse do Monte do
Templo é tão delicado que um passeio do primeiro-ministro Ariel Sharon pelas mesquitas do local em 2000 foi o estopim
para a rebelião palestina, que matou 2.400 pessoas até o ano de 2003. Um triste legado para um grande rei.

APRENDA A SE CURVAR COM O EUCALIPTO
Segunda-feira: Salmo 51.
Terça-feira: Salmo 84.
Quarta-feira: Salmo 103.
Quinta- feira: Salmo 139.
Sexta-feira: Provérbios 04
Sábado: Provérbios 10.
Domingo: Eclesiastes 03.

A partir da primeira semana de março,
às 14h de todas as QUINTAS-FEIRAS
haverá aulas de instrumentos musicais
com o presbítero Márcio (Amai-vos de
São Pedro) pelo valor de R$20 (para
membros da Comunidade Amai-vos) E
R$30 para as demais pessoas. Mais
informações, procure o Pr. Paulo.
Ministro de Louvor, com certeza
você é o principal interessado.
Venha aperfeiçoar seu dom.

O carvalho e o eucalipto são duas espécies de árvores
belíssimas, até muito parecidas em alguns aspectos, porém
na sua essência, muito diferentes. O carvalho é tão duro e
tão resistente que, quando vem uma tempestade ele resiste
até quebrar. O que é a resistência? É o endurecimento, é
não deixar fluir. Não resistir é sabedoria; lutar, brigar, é ir
contra, é perder. O eucalipto por sua vez, é flexível,
maleável. Elegantemente, até para bailar diante das
tempestades, como um sábio que percebe que aquilo
significa apenas alguns momentos rápidos necessários para
sua bela e harmoniosa natureza. Mas a diferença destas
duas árvores no término da tempestade é extremamente
danosa. Ao carvalho caído no chão só resta a morte,
enquanto o eucalipto, com postura de vencedor, continuará
com todas as honras no ciclo de vida naturalmente intacto.
Nós também fazemos parte da natureza, e quando
tomamos uma atitude endurecida com a vida, não aceitando
os experimentos que vêm ao nosso encontro, com certeza
sairemos machucados. Aceitar é libertar, é a forma mais
inteligente e sábia de vivificarmos experiências, assim
crescendo e aprendendo. Todos os acontecimentos nos
trazem grandes lições de sabedoria, desde é claro, que
saibamos observar esses acontecimentos, tão necessários
para toda nossa vida, que um dia fomos colocados aqui
para experimentar.
(Autor desconhecido)

DIÁCONO
MARCO
AURÉLIO
“MARQUINHO” (DIA 28) - 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 Classe
Discípulos de Jesus.

,

SEIS MESES DE VIDA
Imagine-se indo a um hospital pegar o resultado de um exame. Agora se imagine entrando no hospital, lá
você se encontra com seu médico, que lhe chama para conversar em um lugar mais reservado, e depois de
muitas explicações ele lhe diz: Sinto muito em lhe informar, mas você tem apenas seis meses de vida. O que
você faria? Como você viveria esses próximos 6 meses?
Não responda ainda, deixe-me lhe contar a história de Jerry Greenfield. Jerry era um bem sucedido
operador da bolsa de valores de NY, seu sucesso era evidente, ele tinha uma boa casa, um carro do ano,
almoçava em bons restaurantes e sempre que podia ia a New Jersey jogar golfe com os amigos.
Dois meses antes de seu aniversário Jerry foi surpreendido pelo seu médico ao ir buscar o resultado de um
exame, que havia feito devido a algumas náuseas e dores de cabeça. Jerry soube que tinha câncer no cérebro
(medulloblastoma) e que lhe restavam apenas mais seis meses de vida.
Jerry saiu do hospital sem compreender o que acabará de ouvir, foi para casa, ligou para outro médico e
marcou mais uma série de exames que confirmaram o diagnóstico recebido anteriormente. Abatido e sem
aparente possibilidade de mudar esse quadro, ele começou a pensar em sua vida e concluiu que não era uma
pessoa feliz. Pensou em seu emprego na bolsa de valores e se lembrou que seu sonho nunca foi trabalhar como
operador da bolsa, desde pequeno Jerry sempre quis ser músico, porém devido à possibilidade de ser bem
sucedido na bolsa de NY, Jerry trancou a carreira de músico no baú, junto com seu violão, sua paixão pelo
basquete, a namorada do colégio, os finais de semana que poderia ter passado com seus pais, os sorvetes que
gostaria de ter tomado, os passeios de bicicleta e os sonhos esquecidos.
Numa atitude energética Jerry largou seu emprego na bolsa, cancelou sua matrícula no clube de golfe,
vendeu seu carro importado, e foi a uma loja de instrumentos musicais comprar um violão. Na saída decidiu
comprar uma passagem para visitar seus pais no Texas.
Nessa visita, Jerry encontrou seu amigo de infância Billy Newton, que agora havia se tornado pastor da
igreja local. Através desse seu amigo, Jerry conheceu Jesus e aceitou Seu amor sem fim. Jerry também
conheceu Raquel, que três meses mais tarde viria a ser sua esposa.
Mesmo sem o emprego na Bolsa de NY, Jerry conseguiu viver muito bem com os rendimentos de sua nova
carreira de músico, não tinha mais aquele luxuoso carro importado, mas tinha mais que o suficiente para
sustentar sua mulher Raquel e suas duas filhas, Hanna e Amanda. Nas tardes de sábado Jerry era técnico da
equipe de basquete juvenil de sua igreja, e todos os dias ele era um pai amoroso, um marido atencioso e uma
pessoa dedicada a Deus.
Sete anos após o médico ter dito que ele tinha apenas mais seis meses de vida Jerry veio a falecer. Em sua
última noite em sua casa no Texas, cercado pela sua família e amigos, sua mulher lhe perguntou se ele queria
comer algo especial, Jerry respondeu que não, pois ele já tinha um compromisso marcado para aquela noite,
Jerry disse que aquela era a noite mais feliz de sua vida, pois naquela noite ele iria jantar com Jesus Cristo.
Quando entendemos que esta não é nossa casa e que aqui não é nosso lugar, buscamos viver por aquilo
que acreditamos, e não somente por aquilo que queremos. Perdoe aqueles que o magoaram e busque o perdão
daqueles que você magoou, ame, faça uma diferença positiva nesse mundo e na vida das pessoas que o
cercam, busque cada dia mais a Deus e não a você mesmo, viva de acordo com a vontade do Pai, viva como se
lhe restassem apenas... seis meses de vida.
“É melhor ter pouco em uma das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos
cheias de trabalho tentando pegar o vento. Como entramos nesse mundo, nós também saímos, isto é, sem nada”
(Eclesiastes 4:6 e 5:10)

A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS
Nota: Vamos estudar todo a capitulo 17 de João para entender qual
era a preocupação de Jesus com seus discípulos.
“Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse:
Pai é chegada a hora; glorifica a teu Filho, para que também o teu
Filho te glorifique a ti,assim como lhe deste poder sobre toda carne,
para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna
é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus
Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado
a obra que me deste a fazer. E, agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de
ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo
existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me
deste; eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra” (João
17, 1 ao 6).
No texto acima Jesus deixa bem claro verdades fundamentais
para vida cristã:
1ª — Pai é chegada a hora; glorifica a teu Filho: Aqui Jesus
deixa bem claro sua humanidade e sua divindade, isso é, Jesus é
Deus, mas enquanto esteve aqui foi 100% homem. Ele sabia de tudo
como Deus, mas sofreria tudo como homem e agora demonstra sua
dependência total do Pai.
2ª — E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único
Deus verdadeiro e a Jesus Cristo: Em todo tempo que Jesus
esteve na terra Ele viveu, pregou e revelou aos homens o seguinte: o
Pai e o fato de que Ele mesmo era o Seu enviado para falar aos
homens exatamente o que o Pai queria. Agora sua missão está
cumprida, então Ele passa essa missão a seus discípulos. Estes têm
de trilhar agora o mesmo caminho que Ele trilhou: de obediência, de
submissão total ao Pai [e a Ele].
3ª — Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me
deste; eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra: O
texto deixa bem claro que seus discípulos pertenciam ao Pai e que
sua missão era revelar o Pai para eles, fazendo-os entender que eles
são filhos queridos de Deus. Essa tem que ser a postura de todo
líder: os discípulos pertencem ao Pai e não a nós como alguns
pensam, pois o Reino é de Deus e não podemos construir um reino
pessoal para nosso deleite dentro do Reino de Deus [nem Jesus fez
isso].
[ Continua na PRÓXIMA SEMANA ]

Grant R. Jeffrey — Livro Assinatura de Deus - Editora
Bompastor — trecho Das páginas 200 e 2001
Um dos aspectos mais incomuns do antigo
tabernáculo e do templo era o azeite da unção,
especialmente preparado com cinco ingredientes
específicos, para a unção do templo e dos sumos
sacerdotes. Moisés descreveu o mandamento de Deus
para o povo de Israel: "E disto farás o azeite da santa
unção, o perfume composto segundo a obra do
perfumista; este será o azeite da santa unção. E com ele
ungirás a tenda da congregação, e a arca do
Testemunho" Ex 30:25-26. Um dos cinco ingredientes
necessário na preparação do óleo era o cinamomo. O
azeite e seus ingredientes foram perdidos,
aparentemente para sempre, quando os romanos
destruíram o templo em 70 d.C. e queimaram o pequeno
bosque onde estavam as únicas duas árvores que
produziam um dos cinco ingredientes. Sem um dos
ingredientes, os judeus não poderiam mais obedecer os
mandamentos de Deus para ungir o templo reconstruído.
Além disso, o profeta Daniel predisse que quando o
Messias retornar, será ungido com esse azeite de unção:
"Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo
e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão,
e dar fim aos pecados, e expiar a iniqüidade, e trazer a
justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o
Santo dos santos." Dn. 9:24. Como essas profecias
poderiam se cumprir, se um dos principais ingredientes
do azeite foi perdido para sempre? Inacreditavelmente,
há vários anos, arqueólogos descobriram em Israel um
vaso de barro enterrado perto das cavernas do mar
Morto, o qual estava cheio do antigo azeite da unção. Os
cientistas confirmaram que o óleo tem dois mil anos de
idade e que é composto com os mesmo ingredientes
descritos em Êxodo 30:25-26.

A partir desta QUINTA-FEIRA, às 14h,
haverá aulas de instrumentos musicais
com o presbítero Márcio (Amai-vos de São
Pedro) pelo valor de R$20 (para membros
da Comunidade Amai-vos) E R$30 para as
demais pessoas. Mais informações, procure
o Pr. Paulo. Ministro de Louvor, com
certeza você é o principal interessado.
Venha aperfeiçoar seu dom.

Em um ato inédito, o Tribunal Federal, a mais alta
instância jurídica secular na Malásia, rejeitou um pedido de
uma mulher que desejava ter sua conversão, do islamismo
ao cristianismo, reconhecida oficialmente, pondo fim a um
caso que tramita há seis anos. A corte, composta por três
juizes, decidiu que só um tribunal islâmico poderia permitir
que Azlina Jailani, hoje conhecida como Lina Joy,
removesse a palavra 'islâmica' de sua carteira de identidade.
A Constituição da Malásia garante liberdade de culto,
mas também diz que todas as pessoas de origem étnica
malaia são muçulmanas. Segundo a sharia, lei islâmica que
rege os preceitos religiosos e sociais do país, é proibido ao
cidadão a troca do islamismo por outra religião. As punições
são variadas e entre elas estão a perda dos direitos civis e
até mesmo a pena de morte. A batalha judicial levou Jailani
a ser rejeitada pela família e a perder o emprego.
Segundo analistas internacionais especialistas em
assuntos religiosos, a maioria muçulmana da Malásia vem
tentando usar o sistema judiciário e político para fortalecer
sua posição às custas de minorias budistas, hindus e cristãs.
Como o país tem reputação internacional de respeitar as
diferenças religiosas, os juristas muçulmanos estariam
usando o poder legislativo a favor da imposição das leis
islâmicas aos cidadãos convertidos a outras religiões.
Entretanto, os analistas destacam que tanto os EUA como a
União Européia começam a averiguar as constantes
denúncias contra as violações constitucionais que os
malaios impõem à população.
Ore pela Malásia. Clame a Deus para que as leis sejam
respeitadas e os direitos dos cristãos preservados.

Segunda-feira: Cânticos 02.
Terça-feira: Isaias 06.
Quarta-feira: Isaias 25.
Quinta- feira: Isaias 40.
Sexta-feira: Isaias 52.
Sábado: Isaias 53.
Domingo: Isaias 55.

MANASSÉS SILVA “MANINHO” (DIA 20/FEVEREIRO) - “Não será mais chamado Abrão;
seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente
prolífero; de você farei nações e de você procederão reis” (Gn.17:5,6). Pai melhor não poderia
ter sido pra nós, sua família. Mesmo que não concordemos em algumas coisas, os nossos
caminhos são desbravados pelo seu peito e sua raça. Obrigado pelas nossas conquistas. Sua
família que muito te ama
JANETE NASCIMENTO (DIA 25/FEVEREIRO) - “Uma esposa exemplar; feliz quem a
encontrar! É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe
falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã
e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as
suas provisões. Antes de clarear o dia ela se levanta, prepara comida para todos os de casa, e
dá tarefas às suas servas” (Pv. 31:10—15). Um exemplo de mãe, mulher a ser seguido.
Verdadeira adoradora e guerreira. Em todo tempo de sua existência, uma coluna em seu lar.
Essa é a definição de Janete em nossas vidas. Feliz aniversário, seu esposo, filhos e netos.
PATRÍCIA NASCIMENTO (DIA 01) -

“Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice; és tu
que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis: Tenho uma bela
herança!” (Salmo 16:5,6). Que o Senhor te abençoe tremendamente, um abraço de sua amiga
Elma.

NAYANE MACHADO (DIA 04) - “O teu amor é melhor do que a vida! Por isso os meus lábios
te exaltarão. Enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos” (Salmo
63:3,4). Parabéns, da Classe Semelhantes a Jesus.
ANA LÚCIA JARDIM (DIA 06) - “Com o teu auxílio posso atacar uma tropa; com o meu Deus
posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a palavra do Senhor é
comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é
Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de
força e torna perfeito o meu caminho.” (Salmo 18:29—32). Um forte abraço de suas
companheiras da Rede de Mulheres.
ELMA MARIA (DIA 07) - “Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus,
pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de
outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo; os tonéis
transbordarão de vinho novo e de azeite” (Joel 2:23,24). Mãe, que as chuvas do Senhor reguem
sua vida e te faça ver as bênçãos que Ele tem preparado pra você e pra aqueles que te cercam.
Prepare-se pra tocar nas promessas do Senhor que estão chegando. Te amo demais! Seu
filhote.

,

A PROFESSORA ATÉIA
Um dia, na sala de aulas, a professora estava explicando a teoria da evolução aos
alunos. Ela perguntou a um dos estudantes:
— Tomás, vês a árvore lá fora?
— Sim, respondeu o menino.
A professora voltou a perguntar:
— Vês a grama?
E o menino respondeu prontamente:
— Sim.
Então a professora mandou Tomás sair da sala e lhe disse para olhar pra cima e ver
se ele enxergava o céu.
Tomás entrou e disse:
— Sim, professora. Eu vi o céu.
— Vistes a Deus?, perguntou a professora.
O menino respondeu que não. A professora, olhando para os demais alunos da sala,
disse:
— É disso que eu estou falando! Tomás não pode ver a Deus, porque Deus não está
ali! Podemos concluir então que Deus não existe.
Nesse momento Pedrinho se levantou e pediu permissão à professora para fazer mais
algumas perguntas a Tomás.
— Tomás, vês a grama lá fora?
— Sim.
— Vês as árvores?
— Siiiiimmmmm.
— Vês o céu?
— Sim!
— Vês o cérebro da professora?
— Não — disse Tomás.
Pedrinho então, dirigindo-se aos seus companheiros, disse:
— Colegas, de acordo com o que aprendemos hoje, concluímos que a professora não
tem cérebro.
"...respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que
ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos." (Mt. 11:25)

A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS(2)
“Agora, já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti,
porque lhes dei as palavras que me deste; e eles as receberam, e
têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me
enviaste. Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por
aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas
coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; e nisso sou
glorificado” (João 17, 7ao 10)
Verdades para serem aplicadas:
1ª - Agora, já têm conhecido que tudo quanto me deste
provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste: Os
discípulos de Jesus tinham pleno conhecimento de que todo o
poder e autoridade de Jesus provinham do Pai. Jesus se
esvaziou de sua divindade, dando toda a glória ao Pai. Esse
ensinamento deixa bem claro o nível de humildade que Jesus
deixa para seus discípulos como exemplo. Nós precisamos seguir
o mesmo caminho, dando a Jesus e ao Pai toda a glória por tudo
que realizamos em seu nome. Devemos parar de querer atrair
para nós honra de coisas que na verdade são obras do Espírito
Santo em nós, afinal, se algo de bom foi realizado em nós, a
glória realmente pertence ao Pai.
2ª - Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles
que me deste, porque são teus: Esta parte do versículo é
incrível: Jesus está orando especificamente pelos discípulos e os
entregando aos cuidados do Pai; Ele os separa do mundo e deixa
bem claro para eles que pertencem ao Pai.
3ª - E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são
minhas; e nisso sou glorificado: Aqui Jesus deixa bem claro
sua relação com o Pai e que sua glória esta nesta relação.
Precisamos seguir os passos de Jesus, fazer o mundo entender
que somos filhos de Deus e que não temos nada de valor neste
mundo. Nossa riqueza está na nossa relação com o Pai,
devemos fazer com que o mundo também compreenda isso.
[ Continua na PRÓXIMA SEMANA ]

A bênção de Deus sobre as nossas vidas anula todo o decreto maligno
Nestes dias a Monte Sião está pondo em prática um costume que há algum tempo estava
esquecido: o bom hábito de tomar a bênção ao papai, a mamãe, ao vovô, a vovó e ao seu
discipulador. Aí, você me pergunta: a quem deve pedir a bênção? Àquele que é autoridade sobre
você. A Bíblia nos instrui a pedir a bênção ao sacerdote em todas as ocasiões, inclusive para
santificar a nossa casa. Em Levítico 27:14 diz: “Quando alguém santificar a sua casa para ser
santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má; como o sacerdote a avaliar, assim
será”. Se você tem uma casa para ser santa, essa casa deve ser abençoada pelo sacerdote! A
bênção de Deus anula todo o decreto maligno (Ne 13:2).
Tomar a bênção do seu discipulador. A sua bênção, meu discipulador! Ele lhe dirá: eu te
abençôo. Pergunte, então: com o quê?
Peça ao seu discipulador a bênção para tudo o que você for fazer: fechar um negócio,
vender uma casa, antes de ir ao trabalho. Devo lembrá-lo que como igreja em célula você deve
pedir a bênção ao seu discipulador, que tem autoridade sacerdotal para lhe abençoar e desatar
uma unção especial sobre a sua vida, e não somente ao Apóstolo.
Existe em Israel um decreto chamado Menzuzach, que significa a bênção ao entrar e, a
benção ao sair. Eu tenho que entrar em um lugar e ser abençoado, da mesma forma ao sair dele.
Quando se pede a bênção, o decreto maligno sobre as nossas vidas é cancelado por Deus.

Segunda-feira: Jeremias 02
Terça-feira: Jeremias 15.
Quarta-feira: Jeremias 31.
Quinta- feira: Jeremias 38.
Sexta-feira: Lamentações 03.
Sábado: Ezequiel 01.
Domingo: Ezequiel 02 e 03.

LEILA MARINHO (DIA 11) - Dêem ao
Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem
nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o
Senhor no esplendor da sua santidade;
tremam diante dele todos os habitantes da
terra. (Salmo 96:8,9). Parabéns da Rede de
Mulheres.
GEISA LIMA (DIA 13) - Venham! Cantemos
ao Senhor com alegria! Aclamemos a Rocha
da nossa salvação. Vamos à presença dele
com ações de graças; vamos aclamá-lo com
cânticos de louvor. (Salmo 95:1,2). Parabéns
da Juventude Judá.
FILIPE KADOSH PEREIRA (DIA 15) - “Eis
o meu servo, a quem escolhi, o meu amado,
em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu
Espírito, e ele anunciará justiça às nações.
(Mateus 12:18). Parabéns do seu pai..

Existem três tipos de sacerdotes aos quais devemos pedir a bênção para o nosso lar. O
primeiro é o sacerdote familiar, cargo que jamais poderá ficar desocupado. Outro é o sacerdote
representado pelo líder, pastor que libera a bênção e a cobertura sobre nós. E por último [e mais
importante] citamos o Sacerdote dos sacerdotes, aquele que está sobre as nossas vidas, nossas
famílias e sobre as nossas casas: Jesus.
Fonte: Monte Sião

Às QUINTAS-FEIRAS, às 14h, haverá aulas de
o presbítero Márcio (Amai-vos de São Pedro)
membros da Comunidade Amai-vos) E R$30
Ministro de Louvor, com certeza você é
Venha aperfeiçoar seu dom.

instrumentos musicais com
pelo valor de R$20 (para
para as demais pessoas.
o principal interessado.

Todos os interessados, favor procurar Neto ainda hoje.

O pastor Paulo CONVOCA a todos os membros da Comunidade
Amai-vos de Cabo Frio a estar presentes nessa Assembléia, que
será realizada juntamente com a Ceia do Corpo de Cristo. Evitem
atrasos.

,

HERANÇA
Um homem muito rico e seu filho tinham grande paixão pela arte. Tinham de tudo em sua coleção,
desde Picasso até Rafael. Muito unidos, se sentavam juntos para admirar as grandes obras de arte. Por uma
desgraça do destino, seu filho foi para guerra. Foi muito valente, e morreu na batalha, quando resgatava outro
soldado. O pai recebeu a noticia e sofreu profundamente a morte de seu único filho. Um mês mais tarde, justo
antes do Natal, alguém bateu a porta. Um jovem com uma grande tela em suas mãos disse ao pai:
— Senhor você não me conhece, mas eu sou o soldado por quem seu filho deu a vida, ele salvou
muitas vidas nesse dia, estava me levando a um lugar seguro quando uma bala lhe atravessou o peito,
morrendo assim, instantaneamente. Ele falava muito do senhor e de seu amor pela arte. E o rapaz estendeu os
braços para entregar a tela: — Eu sei que não é muito, e eu também não sou grande artista, mas sei também
que seu filho gostaria que você recebesse isto.
O pai abriu a tela. Era um retrato de seu filho, pintado pelo jovem soldado. Ele olhou com profunda
admiração a maneira em que o soldado havia capturado a personalidade de seu filho na pintura. O pai estava
tão atraído pela expressão dos olhos de seu filho, que seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Ele
agradeceu ao jovem soldado, e ofereceu pagar-lhe pela pintura. — Não senhor. Eu nunca poderia pagar-lhe o
que seu filho fez por mim. Essa pintura é um presente.
O pai colocou a tela a frente de suas grandes obras de arte, cada vez que alguém visitava sua casa, ele
mostrava o retrato do filho, antes de mostrar sua famosa galeria. O homem morreu alguns meses mais tarde, e
se anunciou um leilão de todas as suas obras de arte. Muita gente importante e influente, com grandes
expectativas de comprar verdadeiras obras de arte. Em exposição estava o retrato do filho. O leiloeiro bateu seu
martelo para inicio ao leilão.
— Começaremos o leilão com o retrato O FILHO. Quem oferece por este quadro? — Um grande
silêncio. Então um grito do fundo da sala:
— Queremos ver as pinturas famosas! Esqueça desta!
O leiloeiro insistiu. — Alguém oferece algo por essa pintura? $100 $200? Mais uma vez outra voz:
— Não viemos por esta pintura! Viemos por Van Gogh, Picasso... Vamos às ofertas de verdade...
Mesmo assim o leiloeiro continuou. — O FILHO! O FILHO! Quem leva O FILHO?
Finalmente uma voz. — Eu dou $10 pela pintura. — Era o velho jardineiro da casa. Sendo um homem
muito pobre, esse era o único dinheiro que podia oferecer.
— Temos $10! Quem dá $20? , gritou o leiloeiro. As pessoas já estavam irritadas, não queriam a pintura
do filho, queriam as que realmente eram valiosas, para completarem sua coleção. Então o leiloeiro bateu o
martelo:
— Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendida por $10!.
— Agora vamos começar com a coleção, gritou um. — O leiloeiro soltou seu martelo e disse: — Sinto
muito damas e cavaleiros, mas o leilão chegou ao seu final.
— Mas e as pinturas? , disse um dos interessados.
— Eu sinto muito, — disse o leiloeiro. — Quando me chamaram para fazer o leilão havia um segredo
estipulado no testamento do dono. Não seria permitido revelar esse segredo até esse exato momento. Somente
a pintura do filho seria leiloada; aquele que a comprasse, herdaria absolutamente todas as posses desse
homem, inclusive as mais famosas. O homem que comprou O FILHO fica com tudo!
Reflexão: Deus nos entregou seu filho, que morreu numa cruz a 2000 anos. Assim como o leiloeiro, a
mensagem é sobre O FILHO, quem ama o filho tem tudo... Sua vida não é uma coincidência, é um reflexo de si.

A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS (3)
“E eu já não estou mais no mundo; mas eles estão no mundo, e
eu vou para ti. Pai santo, guarda em teu nome aqueles que me
deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles
no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles
que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da
perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas, agora, vou
para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria
completa em si mesmos” (João 17:11—13).
Uma coisa interessante neste texto é que Jesus nesta parte da
oração declara já não estar mais neste mundo. É impressionante
o nível de fé que Ele nos ensina: é como se para Ele tudo já
estivesse cumprido (e eu já não estou mais no mundo),
precisamos alcançar esse nível de fé quando estivermos no meio
de uma grande tribulação. Precisamos conseguir enxergar as
soluções, as respostas de Deus e nossas vitórias com os olhos
da fé.
“E eu vou para ti. Pai santo guarda em teu nome aqueles que
me deste, para que sejam um, assim como nós”.
Aqui Jesus expressa sua preocupação com seus discípulos, Ele
está indo para o Pai, mas os discípulos vão ficar no mundo.
Jesus pede algo interessante ao Pai para seus discípulos: “para
que sejam um, assim como nós”; Ele não pediu poder ou
qualquer coisa parecida, mas pediu que eles fossem unidos no
mesmo nível de Jesus com o Pai.
Jesus deixa bem claro que para Ele a coisa mais poderosa a que
os seus discípulos poderiam se apegar seria a unidade, porque
logo depois viria o poder do Espírito Santo. Se formos avaliar o
texto sobre o batismo no Espírito Santo, ele nos dirá: “eles
estavam todos juntos no mesmo lugar” — não será que a unção
passou a ser derramada a partir do momento que houve a
unidade que Jesus tanto esperava deles?
Não podemos esquecer que antes do derramamento do
Espírito Santo, Jesus havia morrido e ressuscitado, e quando
Jesus ressuscitou, apareceu para seus discípulos soprando sobre
eles o Espírito Santo. Nesse momento Ele diz: “paz esteja
.

[ Continuação da Palavra Pastoral ]
convosco”, pois, com certeza, eles já estavam sobre a
influencia do Espírito para andar em unidade com o
mesmo propósito que é glorificar a Cristo e não para
estabelecer reinos pessoais. Com a busca do Espírito,
em nós, com certeza, haverá uma grande unidade.
[ Continua na PRÓXIMA SEMANA ]

JESUS PODE TRANSFORMAR
ÁGUA EM VINHO, MAS NÃO
PODE TRANSFORMAR SEUS
RESMUNGOS
EM
ALGO
PRODUTIVO
"Fazei tudo sem murmurações
contendas." Filipenses 2. 14

nem

Em vez de resmungar que não temos
certas coisas na vida ou que algo está
errado, precisamos tomar uma atitude
positiva. Aqui estão quatro passos para
transformar os resmungos em ações de
graça.
1. Abra mão de alguma coisa em
favor de alguém. Ao fazer isso, você
cria um espaço físico e mental para que
algo novo e melhor entre em sua vida.
Embora você possa pensar que esteja
"faltando" algo em sua vida, o fato de
abrir mão de alguma coisa demonstra que
você tem abundância de outras.
2. Limite seus objetivos. Não espere
que as coisas boas aconteçam em sua
vida de uma vez só. Se você concentrar
suas
expectativas
em
objetivos
específicos e atingíveis, terá mais
condições de direcionar seu tempo e
energia para alcança-los.

O pastor Paulo CONVOCA
a todos os membros da
Comunidade Amai-vos de
Cabo
Frio
a
estar
presentes
nessa
Assembléia,
que
será
realizada juntamente com
a Ceia do Corpo de Cristo.
Evitem atrasos.

3. Mude seu vocabulário de "Eu
preciso" para "Eu quero". Quase todas
as coisas que achamos que precisamos
são, na verdade, aquelas que queremos.
Quando você as consegue, sua tendência
será a de considerá-las como supérfluas e
não como necessidades.
4. Opte por agradecer pelo que você
já tem. A ação de graças é uma opção
nossa. Todos nós temos tantas coisas
para agradecer que não seríamos capazes
de contá-las em um só dia.

Segunda-feira: Daniel 01.
Terça-feira: Daniel 03.
Quarta-feira: Daniel 05.
Quinta- feira: Daniel 06.
Sexta-feira: Oséias 02,03.
Sábado: Oséias 11.
Domingo: Joel 02.

SARA PEREIRA (DIA 21) - Você é toda
linda, minha querida; em você não há
defeito algum. (Ct.4:7) Como você é linda!
Como você me agrada! (Ct.7:6a). Do seu
papai.
GEISA LIMA (DIA 13) - Geisa, ser jovem
é muito bom, pois temos energia pra fazer
qualquer coisa (seja ela boa ou não),
portanto, lembre-se do Teu Criador nos
dias da tua mocidade, pois tudo que o
homem plantar, também colherá. Ainda
bem que você é uma filha exemplar. Te
amo muito... de montão! Feliz aniversário.
Irene. / “O SENHOR te abençoe e te
guarde; o SENHOR faça resplandecer o
seu rosto sobre tic e te conceda graça; o
SENHOR volte para ti o seu rosto e te dê
paz. (Nm.6:24—26) Do seu Pai-stor.

Às QUINTAS-FEIRAS, às 14h, haverá aulas de
o presbítero Márcio (Amai-vos de São Pedro)
membros da Comunidade Amai-vos) E R$30
Ministro de Louvor, com certeza você é
Venha aperfeiçoar seu dom.

instrumentos musicais com
pelo valor de R$20 (para
para as demais pessoas.
o principal interessado.

Todos os interessados, favor procurar Neto ainda hoje.

,

ALGUMAS COISAS IMPORTANTES A APRENDER COM
A ARCA DE NOÉ

A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS (4)

1) Não perca o barco.

“Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não
são do mundo, assim como eu não sou do mundo” (João 17, 14).

2) Lembre-se de que estamos todos no mesmo barco.

É de suma importância observarmos como o mundo
tem nos tratado: Quando falo “mundo”, me refiro ao sistema em
que vivemos, de corrupção em que acabamos nos envolvendo
sem perceber. Nele, acabamos praticando as mesmas coisas que
o ímpio, e por sermos filhos de Deus, o próprio sistema se
incumbe de nos destruir. Por detrás de toda corrupção existem
demônios que amarram e prendem numa teia suas vitimas, assim
como a aranha faz; suas vítimas são cristãos que são pegos
simplesmente por concordarem com o sistema.

3) Planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu
a Arca.
4) Mantenha-se em forma. Quando você tiver 60 anos, alguém pode
lhe pedir para fazer algo realmente grande.
5) Não dê ouvido aos críticos; apenas continue a fazer o trabalho que
precisa ser feito.
6) Construa seu futuro em terreno alto.
7) Por segurança, viaje em pares.
8) A velocidade nem sempre é uma vantagem. Os caramujos estavam
a bordo com os leopardos.
9) Quando estiver estressado, flutue por um tempo.
10) Lembre-se, a Arca foi construída por amadores; o Titanic por
profissionais.
11) Não importa a tempestade, pois quando você está com Deus há
sempre um arco-íris te esperando.

O mundo precisa saber que nós praticamos a Palavra, e
quando a praticamos, o nosso modo de viver vai contrariar o
mundo sem sombra de dúvida, pois a maior oposição ao sistema
deste mundo é a palavra de Deus. Veremos algumas
características do sistema do mundo:
O sistema, sem que você perceba, diz o modo que você
deve se vestir. Principalmente no meio dos jovens e de mulheres
fúteis é criada (através da TV e de outros meios) uma opressão
que determina o que todos devem fazer.
Sem percebermos, o sistema nos diz como devemos
conduzir nossa sexualidade. Os jovens, segundo ele, não
precisam mais se preocupar em se casar virgem, pessoas
casadas são atraídas para traição, para o adultério, etc. Há toda
uma estrutura montada nos atrair através dessas informações,
que na verdade são influencias demoníacas. Essas entram pelas
casas de pessoas que não vigiam, que ficam presas a novelas,
que hoje são uma das maiores armas para ditar o que o sistema
quer que você faça.
O que um cristão faz vendo coisas que contradizem a
palavra de Deus? O sistema diz, sem que agente perceba, a
forma que devemos falar e investem alto nesta área, pois a Bíblia
diz que deveremos dar conta de tudo que dissermos. E ela
.

[ Continuação da Palavra Pastoral ]
também diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aí começamos a declarar chavões de palavras criadas
em programas de TV e repetimos e lançamos com palavras nossa concordância com o sistema do mundo, assim,
sem perceber vamos nos distanciando de Deus e de sua Palavra, vamos nos tornado crentes fracos, sem
compromisso com o reino de Deus, e no fim, queremos culpar a Deus pelas provas que passamos.
“Dei-lhes a tua palavra”: Aqui Jesus deixa bem claro Ele nos deu sua Palavra para que sejamos guiados por ela
e temos uma vida plena no Espírito, livre do pecado e altamente produtivos para o reino de Deus, vivendo uma
vida feliz, sem traumas e sem prisões.
Assim como eu não sou do mundo: seremos iguais a Jesus autênticos filho de Deus!
[ Continua na PRÓXIMA SEMANA ]

1. Não a freqüente, mas quando você for lá, procure algo para reclamar. Com certeza você sempre vai
encontrar, fique de olho, explore isso.
2. Ao comparecer a qualquer atividade, dedique-se a encontrar falhas nos líderes. Veja se os pastores
ou os dirigentes estão fazendo as coisas corretas. Se encontrar falhas fale, espalhe para os outros,
critique de verdade. Agora, quanto as coisas boas que fazem ou dizem, não comente nada, não elogie,
fique na sua, em absoluto silêncio.
3. Nunca aceite missão, compromisso ou incumbência nenhuma; lembre-se que é mais fácil criticar do
que realizar.
4. Se os pastores, obreiros, corpo diaconal ou qualquer outro líder pedir sua opinião sobre determinado
assunto, responda que não tem nada a dizer e depois espalhe como deveriam ser as coisas em sua
“opinião”.
5. Não faça mais que o absolutamente necessário, porém, quando os pastores e a liderança estiverem
trabalhando com boa vontade e interesse para que tudo corra bem, afirme que sua igreja está sendo
dirigida e dominada por um grupinho.
6. Não leia os boletins de sua igreja, afirme que neles não há nada de interessante e que eles deveriam
ser diferentes.
7. Se você for convidado para algum cargo, simplesmente seja esperto e recuse. Alegue que você não
tem tempo e depois critique com a seguinte afirmação : “Essa turma quer sempre mandar na igreja, e
eu sou uma pessoa democrática, sou diferente deles e me preocupo com os outros e com a igreja”.
8. Quando você tiver qualquer problema de relacionamento com os pastores, ministro de música,
diácono ou qualquer outro líder, procure vingar-se fazendo acusações e divulgando erros por eles
cometidos. Não será difícil encontrá-los, pois esse pessoal está cheio de falhas humanas.

9. Sugira, insista e cobre a realização de cursos,
palestras, encontros, reuniões, mais quando forem
realizados não se inscreva nem compareça.
10. Se você receber questionários solicitando
sugestões e se a liderança não adivinhar suas idéias
ou pontos de vista, critique e espalhe a todos
dizendo que você é ignorado e que não te dão
importância.
11. Após tudo isso, quando tua igreja não tiver mais
reuniões, boletins, acampamentos, boa música,
trabalhos de evangelização, etc. estufe seu peito e
diga: “Eu não disse que isso ia acontecer?”.
Colaboração
Presbítero José Eduardo Garcia
faladudu@msn.com

Segunda-feira: Amós 04.
Terça-feira: Obadias.
Quarta-feira: Jonas 03 e 04.
Quinta- feira: Miquéias 06.
Sexta-feira: Naum 01.
Sábado: Habacuque 01.
Domingo: Sofonias 03..

JUCIÁRIA MENDONÇA (DIA 27) “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 96:1-3). Abraços
da Juventude!

IRENE LIMA (DIA 28) - “A minha alma
ficará satisfeita como quando tem rico
banquete; com lábios jubilosos a minha
boca te louvará. Quando me deito lembrome 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
Firmadas na Rocha e Rede de Mulheres.

,

RATOS NÃO RESISTEM ÀS ALTURAS
Logo após a Primeira Guerra Mundial, de Haviland, um jovem piloto
inglês, experimentava o seu frágil avião monomotor numa arrojada aventura
ao redor do mundo.
Pouco depois de levantar vôo de um dos pequenos e improvisados
aeroportos na Índia, ouviu um estranho ruído que vinha de trás do seu
assento.
Percebeu logo que havia um rato a bordo e que poderia, roendo a
cobertura da lona, destruir o seu frágil avião. Poderia voltar ao aeroporto para
se livrar do seu incômodo, perigoso e inesperado companheiro de viagem,
lembrou-se contudo, de que os ratos não resistem às grandes alturas.
Voando cada vez mais alto, percebeu pouco a pouco, cessarem os
ruídos que quase punham em perigo a sua viagem.
Assim é a vida.
Quando ameaçarem destruir-lhe por inveja, calúnia ou maledicência,
voe mais alto...
Se o acusarem, voe mais alto!
Se o criticam, voe mais alto!
Se lhe fazem injustiças, voe mais alto!
Lembre-se de que os "ratos" não resistem
às alturas!

A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS (5)
“Não peço que os tires do mundo, mas que os livres
do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou”
(João 17:15—16).
Não peço que os tires do mundo: Jesus precisa
que nos sejamos luz neste mundo para que muitos se
voltem para Deus e sejam salvos. Isso só pode acontecer
se alguém apresentar ao mundo uma proposta de vida
melhor do que a que o mundo oferece. A nossa proposta
para o mundo é que ao aceitarmos a Jesus nos tornamos
filhos de Deus e passamos a estar aos cuidados de um
Deus amoroso, que só quer nosso bem, a outra parte
dessa proposta, é que existem outras fontes de prazer
muito além do que o mundo pode oferecer.
Mas que os livres do mal: Aqui está uma das
maiores fontes de prazer de todo o universo: ser livre do
mal. Imagina que, como filhos de Deus, podemos viver
livres do pecado, desfrutando da presença constante do
Espírito Santo, tendo graça e sabedoria para lidar e resistir
todas as dificuldades da vida, pois não estamos mais
sozinhos: temos a presença constante de um amigo que é
fiel, que é nosso Pai celeste, que tem todo o poder para
nos livrar de todo o mal. É só busca-lo sem parar.
Não são do mundo: Quando aceitamos a Jesus foi
porque Ele nos arrancou das trevas e nos libertou para
vivermos com o reino de Deus dentro de nós. O mundo não
entende porque somos diferentes, porque, na verdade,
temos um reino dentro de nós, cujo Rei é Jesus. Os
traumas, as feridas, e tudo de mal que o mundo pode nos
causar é tratado por este Rei que é especialista em cuidar
de almas. Por isso, estamos no mundo mas não somos do
mundo.

[ Continuação da PALAVRA PASTORAL ]

Como eu do mundo não sou: Aqui
Jesus não se refere ao mundo “criação”, como os
pássaros, a natureza, mas ao sistema criado pelo
diabo para dominar a mente e a alma de
pecadores que concordam com todo esse sistema
pecaminoso. Jesus deixa bem claro Ele não faz
parte deste sistema e nem sua igreja, pois é sua
noiva e deve ser como Ele santa, pura e
imaculada. Nós não podemos concordar com
esse sistema pecaminoso, muito menos estarmos
presos a ele. Se alguém estiver aprisionado a
esse sistema peça ajuda a Deus e a um servo fiel
de Deus para ajudá-lo e orar, pois Deus sempre
escuta a oração de um necessitado. Mas busque
com sinceridade e querendo ser livre.
[ CONTINUA NA PRÓXIMA SEMANA ]

Segunda-feira: Ageu 01.
Terça-feira: Zacarias 08.
Quarta-feira: Malaquias 03.
Quinta- feira: Mateus 05.
Sexta-feira: Mateus 06.
Sábado: Mateus 13.
Domingo: Mateus 19.

Fonte: Página da Missão Portas Abertas (24/03/08)

O CORAÇÃO
“Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras
jamais assarão” (Mt.24:35).
Louvado seja Deus! Os verdadeiros
cristãos não precisam correr para psicólogos, pois
estão firmados na Palavra de Deus e sabem que o
Senhor nunca deixará de socorrê-los. Por que tem o
entendimento de que ir atrás de ajuda psicológica
mundana somente irá trazer destruição à sua vida. É
fácil enganar um mundo descrente por causa da sua
ignorância, o que deve ser óbvio para nós, cristãos.
Além do mais, temos sido advertidos, inclusive pela
Bíblia, de que podemos facilmente nos enganar com
toda essa estupidez que o mundo nos oferece.
Infelizmente, muitas vezes, nós simplesmente não
conseguimos enxergar a verdade por trás das
coisas e acabamos caindo no engano. Tem sido dito
que as coisas mais influentes que podemos dizer
são as que dizemos a nós mesmos. E que ninguém
pode nos enganar como nós mesmos. Nada é mais
capaz de nos enganar e de nos levar a um caminho
errado do que o nosso próprio coração. Isso ocorre
porque sempre parece dizer o que é certo para nós,
mesmo quando está completamente errado.
O livro de Provérbios nos diz que, se
quisermos viver uma vida estável e reta, devemos
tampar os ouvidos para o que o nosso coração nos
diz e seguir apenas a voz de Deus. O mundo diz:
“ouça a voz do seu coração”, mas a Palavra de
Deus diz que ouvir esse conselho é imprudência e
estupidez. A verdade é que muitas pessoas tem
aprendido por experiência própria, como é difícil agir
sem consultar a Deus, mas impulsionadas
fortemente pela convicção humana em algo. Não vá
atrás do que sua mente está dizendo para o seu
coração fazer. Em vez disso, siga a Deus. Deixe que
Ele diga ao seu coração o que fazer. Confie! Confie
no Senhor de todo o seu coração. Devemos deixar
de andar independentes de Deus e passar a Ter
dependência absoluta do Senhor.

O pregador da Casa Pontifícia, Raniero
Cantalamessa, fez, na sexta-feira (21), um
apelo no qual chamou todos os cristãos à
unidade e assegurou que não existe distinção
entre católicos, ortodoxos e protestantes, mas
entre os que acham que Cristo é o filho de Deus
e os que não o acham.
A declaração chama atenção e sinaliza
uma espécie de “mea culpa” porque em julho do
ano passado o próprio Vaticano chegou a dizer
que apenas a Igreja Católica é a Igreja de
Cristo. Raniero Cantalamessa fez as declarações
durante a homilia da Paixão de Cristo
pronunciada na Basílica de São Pedro e presidida
pelo papa Bento XVI. O pregador do papa,
tradicionalmente encarregado da homilia da
Paixão durante a Sexta-Feira Santa, acrescentou
que a unidade dos cristãos é uma meta a
alcançar e um dom a acolher. E lamentou os
obstáculos
criados
pelas
diferentes
denominações cristãs na obtenção da unificação.
Segundo o Cantalamessa, o que está em
jogo no início do terceiro milênio já não é o
mesmo que na virada do segundo milênio,
quando aconteceu a separação entre oriente e
ocidente, nem é o mesmo que o da metade do
milênio passado, quando aconteceu a separação
entre católicos e protestantes. E acrescentou o
mundo seguiu adiante e nós permanecemos
presos a problemas e fórmulas que o mundo

.

nem sequer lembra o motivo.
Reconhecimento das diferenças - No
entanto, ele explicou que o caminho em direção
ao ecumenismo não pode queimar períodos, em
relação às diferenças na doutrina entre os
cristãos, porque as diferenças existem e é preciso
resolvê-las com paciência nas sedes apropriadas.
Mas podemos por outro lado queimar etapas na
caridade, e estar unidos desde já, acrescentou
Cantalamessa.
Para o pregador do Vaticano, o que
poderá reunir os cristãos divididos será só a
difusão de uma nova onda de amor por Cristo.
Perseguição aos cristãos - No sábado
(22), o papa Bento XVI – que durante a semana
recebeu uma ameaça de morte da rede terrorista
Al Qaeda, de Osama Bin Laden - lembrou as
perseguições sofridas pelos cristãos em várias
partes do mundo. Bento XVI, no início da
tradicional Via-Sacra, declarou que coliseus se
multiplicaram através dos séculos, em várias
partes do mundo (referindo-se ao Coliseu como
lugar histórico de martírio dos cristãos), nos
lugares onde os nossos irmãos em diferentes
partes do mundo, continuando a vossa Paixão,
ainda hoje são duramente perseguidos”. “E é
este também um destino que diz respeito
também à Igreja, a Esposa de Cristo que em
muitas partes do mundo, está atravessando a
hora tenebrosa da perseguição”, complementou.

,

A IMAGEM QUE O ROSTO REFLETE
O grande pintor, Leonardo da Vinci, levou anos para pintar seu quadro: " A Santa
Ceia". Em vão ele procurava um modelo apropriado para a face do Salvador.
Então ele encontrou um cantor de um coral, em uma igreja, cujos traços nobres lhe
chamaram a atenção. Imediatamente ele chamou o rapaz, Pietro Bandinelli, para posar
para o quadro, e deu a Jesus a fisionomia do rapaz em seu quadro.
Por muitos anos ele continuou pintando o seu quadro. Os discípulos estavam quase
todos prontos, e só faltava o modelo para Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus.
Da Vinci passou, então a andar pelas ruas de Roma, procurando um rosto
adequado. Finalmente achou a pessoa com o rosto certo. Era o de um sujo e esfarrapado
mendigo, com uma expressão ameaçadora em seu semblante. Ele estava parado em uma
esquina e logo foi convidado para servir de modelo, o que imediatamente aceitou.
Mas, quando o pintor contemplou os traços do mendigo mais atentamente, de
susto, o seu pincel lhe caiu da mão, tratava-se do mesmo Pietro Bandinelli, cujo bonito
rosto, o pintor já havia usado como modelo para o rosto do Salvador.
O que é que havia transformado o anterior rosto angelical em um rosto de bandido,
de Judas? A pobreza? A fome? a doença ou coisa parecida? Não, o pecado o havia
rebaixado tanto! Ele se tornara um alcoólatra, um viciado jogador. Havia descido degrau
por degrau, até que seu rosto mais parecia o de um homem mau do que de um anjo.
Sabemos que os quadros não retratam verdadeiramente o que seria o rosto real de
Cristo ou de Judas, mas esta história veio para nos ensinar algo importante. Em cada
pessoa estão as duas possibilidades.
Ou o nosso rosto retrata o quadro de Deus que o criador colocou em cada um de
nós e que pode se projetar cada vez mais claramente, ou o quadro em que a imagem de
Deus desaparece cada vez mais, e ao invés de se elevar sobre si mesmo até Deus o
homem desce até se transformar num ser brutal.
Também Judas poderia ser um estandarte na casa de Deus, como os discípulos
Pedro e João, mas ele ao contrário, se tornou o "filho da perdição"
Igualmente nas nossas vidas, existem estas duas possibilidades. Enobreça sua
imagem, torne-a cada vez mais digna da semelhança do nosso criador, a fim de que você
e eu possamos ser sempre vistos e lembrados como aqueles que projetam a imagem do
bem, dos que vivem a Palavra de Deus e nunca do mal, daqueles que se entregam a
morte em vida, e se esquecem do seu Deus.

A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS (6)
“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os
enviei ao mundo” (João 17, 17 a 18).
Santifica-os na verdade: Aqui Jesus declara em
sua oração algo tremendo: Ele estabelece o nível de
qualidade de vida que seus discípulos deveriam viver. Essa
qualidade consistia em uma vida separada do mundo, sem
as práticas mundanas em que o mundo vive: um estilo de
vida que confrontaria a forma de vida mundana com a
santidade e os princípios da Verdade.
A tua palavra é a verdade: Jesus deixa
estabelecido que a verdade que Ele se referia seria a
palavra de Deus, pois muitos cristãos desconhecem a
proposta que a palavra de Deus oferece. Ela atinge aos
mas altos níveis de qualidade de vida, começando com
uma proposta de padrões de alimentação, vida sexual
saudável, relacionamentos familiares com padrões tão
saudáveis que, se obedecidos, levam à uma família sem
traumas e feliz. Isso nos dá a possibilidade futura de
relacionamentos saudáveis com todo tipo de pessoa, pois a
Palavra nos ensina a amar, respeitar, honrar, etc. Se
estabelecermos a palavra de Deus como o nosso padrão
de vida, seremos o povo mais feliz da terra. Com isso,
daremos um testemunho para o mundo que nosso padrão
de vida é certo para se viver.
Assim como tu me enviaste ao mundo: Neste
texto Jesus demonstra mais uma fez sua submissão ao
Pai, deixando claro que seu Pai era o responsável por tudo.
Ele dá toda a gloria para o Pai mais uma fez.
Também eu os enviei ao mundo: É impressionante
a colocação desta frase! Da uma idéia de que os discípulos
estavam em outra atmosfera, em outro lugar; seria como se
eles não estivessem na terra mais, mas em outro lugar. E
.

[ Continuação da PALAVRA PASTORAL ]

na verdade foi isso mesmo que aconteceu,
porque Jesus os havia tirado das trevas para sua
maravilhosa luz. Agora, com suas vidas curadas
totalmente, restauradas, livres dos paradigmas
deste mundo, eles saem de Cristo com a unção
de Cristo, com a mente de Cristo e a visão de
Cristo para restaurar vidas.
É necessário que entendamos isso: É
TAMBEM ASSIM COM NOSSAS VIDAS, pois
quando aceitamos a Jesus como Salvador
saímos, das trevas para sua maravilhosa luz, e
agora na luz, precisamos arrancar os que estão
em trevas.
[ CONTINUA NA PRÓXIMA SEMANA ]

Segunda-feira: Mateus 26.
Terça-feira: Mateus 27.
Quarta-feira: Mateus 28.
Quinta- feira: Marcos 01.
Sexta-feira: Marcos 02.
Sábado: Marcos 03.
Domingo: Marcos 04.

Talita Garcia (Dia 07) - Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados
“A ti, que habitas nos céus, elevo os meus
olhos! Como os olhos dos servos estão fitos
nas mãos dos seus senhores, e os olhos da
serva, na mão de sua senhora, assim os
nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso
Deus, até que se compadeça de nós” (Sl.
123:1,2).
Aquele que busca misericórdia, olha
diretamente para o Deus de toda a misericórdia, e
não desviará seus olhos dEle enquanto não a
alcançar. O próprio Senhor Jesus jamais deixou
de mirar a Deus Pai (Leia Mt. 14:19 & Jo.5:19-21).
Realmente, Jesus dizia que operava sinais e
maravilhas, porque jamais desviara do Pai o seu
olhar. Seu poder consistia no fato de mirar
continuamente no Pai.
Toda a Palavra de Deus está em
conformidade com esses textos que nós lemos. E
isso está sintetizado no verso que nos instrui a
correr a carreira da fé “olhando firmemente para o
Autor e Consumador da fé, Jesus” (Hb.12:2).
Disso tudo aprendemos que a fé não é um ato
isolado, praticado uma só vez, mas, sim, um olhar
fixo e contínuo do coração para Deus.
A conseqüência disso é que a fé confiante
consiste em dirigir a atenção do coração a Jesus.
É elevar a mente à contemplação do Cordeiro de
Deus, e permanecer nessa contemplação pelo
resto da vida. A princípio, isso pode parecer difícil,
mas torna-se mais fácil à medida que
continuamos a olhar firmemente para a sua
maravilhosa pessoa, sem qualquer pressão. Pode
haver divagações, mas uma vez que o coração
lhe foi entregue, sempre que acontecer de nos
afastarmos dEle, voltaremos novamente e
repousaremos nEle, como um pássaro migrador
que volta ao seu lugar favorito.
Amai-vos.

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). Abraços apertados da Juventude Judá.

Sueli Rosa (Dia 08) - A minha alma descansa somente em Deus; dele vem a minha
salvação. Somente ele é a rocha que me salva; ele é a minha torre segura! Jamais serei
abalado! (Salmo 62:1,2). Feliz aniversário da Rede de Mulheres.
Roberto (Dia 06) e Jaqueline Ramos (Dia 12) - 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. Parabéns de sua família.
Ricardo Alves (Dia 12) - 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 da classe Discípulos de
Jesus..

,

O CAMINHO DO BEZERRO
Um dia, um bezerro precisou atravessar a floresta virgem para voltar
a seu pasto. Sendo um animal irracional, abriu uma trilha tortuosa, cheia de
curvas, subindo e descendo colinas.
No dia seguinte, um cão que passava por ali usou essa trilha para
atravessar a floresta. Depois foi a vez de um carneiro, líder de um rebanho,
que fez seus companheiros seguirem pela trilha torta. Mais tarde, os
homens começaram a usar esse caminho: entravam e saiam, viravam à
esquerda e à direita, abaixando-se, desviando-se de obstáculos,
reclamando e praguejando, até com razão, de caminhos tão mal traçados.
Mas não fizeram nada para mudar a trilha. Esta acabou virando uma
estradinha onde os pobres animais se esfalfavam sob pesadas cargas,
sendo obrigados a percorrer em três horas uma distância que poderia ser
vencida em uma, se a trilha não tivesse sido aberta por um bezerro.Muitos
anos se passaram.
A estradinha tornou-se o principal acesso de um vilarejo, que depois
se tornou uma grande cidade e parte desse trajeto do bezerro se
transformou numa grande avenida de centro nervoso da grande metrópole.
Por ela passaram a transitar diariamente milhares de pessoas, seguindo a
antiga trilha do bezerro, aberta por instinto.
Os homens têm a tendência de seguir, como cegos, as trilhas de
bezerros que habitam suas mentes e pouco se esforçam para mudar o que
já está feito. Por isso, podem percorrer, às vezes, distâncias muito longas
no decurso de suas vidas. Não fique aí parado, abra você novas trilhas,
explore novos conhecimentos, defina objetivos específicos para ser um
vencedor, na grande batalha competitiva que é o mundo onde vivemos.
COMECE AGORA!

A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS (7)
“E por eles me santifico a mim mesmo, para que
também eles sejam santificados na verdade” (João 17:19).
E por eles me santifico a mim mesmo - Essa
oração é poderosíssima, pois ela deixa bem claro que tudo
que Jesus fez, sua vida de consagração, seu sacrifício na
cruz, cobrem a vida de todos que aceitam a Jesus e que
querem andar em Sua presença. Quando nos batizamos e
passamos a cear, somos introduzidos ao Corpo Espiritual
de Cristo, a desfrutar de todos os direitos que Jesus
conquistou na cruz e em tudo que Ele realizou.
Para que também eles sejam santificados na
verdade - A santificação tem sua precedência na verdade.
A Bíblia nos revela quatro verdades, que vamos ver a
seguir:
1ª. Deus: Mas o SENHOR Deus é a verdade; ele
mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno; do seu furor treme a
terra, e as nações não podem suportar a sua indignação
(Jr.10:10). Esta verdade nos santifica, libertando nossas
mentes de toda a possibilidade de dúvidas sobre a quem
buscar.
2ª. Jesus: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a
verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim (Jo.
14:6). Esta verdade nos liberta de qualquer dúvida sobre
como chegar a Deus, contrariando todo pensamento
mundano que diz que “todo o caminho leva Deus”. Isso, na
verdade, é uma grade mentira do diabo! Aqui Jesus deixa
claro Ele é O CAMINHO, é A VERDADE e A VIDA e que
ninguém vem ao Pai a não ser por Ele.
3ª. Espírito Santo: o Espírito da verdade, que o
mundo não pode receber, porque não o vê, nem o
conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e
estará em vós (Jo. 14:17). Neste versículo está definindo
que o nosso estado de santidade é proveniente da
presença continua do Espírito Santo em nós. Então, fica
.
.
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estabelecido que sem a presença contínua do
Espírito em nós, não há santidade.
4ª. Apalavra de Deus: Santifica-os na
verdade; a tua palavra é a verdade (João 17:17).
Esta verdade é trabalhada em nosso intelecto
enquanto Deus trabalha na nossa fonte de
direcionamento. Como intercessor, o Espírito
Santo age diretamente em nosso ser,
promovendo cura na alma e revelações diretas do
trono de Deus. Para nós, a Palavra respalda tudo
isso, e testifica tudo em nosso entendimento
trazendo à luz tudo que Jesus quer de nós.
[ CONTINUA NA PRÓXIMA SEMANA ]

Segunda-feira: Marcos 05.
Terça-feira: Marcos 06.
Quarta-feira: Marcos 07.
Quinta- feira: Marcos 08.
Sexta-feira: Marcos 09.
Sábado: Marcos 10.
Domingo: Marcos 11.

Mulher volta à vida durante
seu próprio velório no Peru
Fonte: OVERBO.com em 02/04/08
Uma mulher que foi declarada clinicamente
morta voltou à vida para a surpresa e o
assombro das pessoas presentes em seu
velório em um povoado do norte do Peru,
informou terça-feira (1º/04) a imprensa local.
Felicita Guizabalo, de 33 anos, vítima de
um câncer generalizado, recobrou seus sinais
vitais no sábado passado, quando era velada
por amigos e familiares. A mulher abriu os
olhos e começou a se mexer na frente de
todos.
"La muerta", como agora é chamada na
cidade, contou à rádio RPP que agora se está
bem e voltou a viver pela bênção de Deus. "Eu
só estava com uma dor de estômago, mas
Deus me curou e me devolveu a vida", afirmou.
A população local está interpretando o fato
como uma "mensagem de Deus", já que o
corpo chegou a ficar frio diante dos olhos de
seus familiares. A médica chamada para
atender Felícita, que tem câncer no estômago,
afirmou ao declará-la morta que não havia nada
mais a ser feito.
Ao despertar, a mulher contou que estava
em "sono profundo" e se viu caminhando na
companhia de um homem de idade avançada
que a levava por um estreito caminho de
espinhos. Em seguida, disse, chegaram a um
campo que ele chamava de "Paraíso" em que a
comida era abundante. Mas em lugar de ficar,
ela disse ao homem que preferia voltar por
causa de seus quatro filhos. Logo afirmou que
despertou muito cansada.
A mulher disse ainda que quando era dada
por morta estava consciente de algumas coisas
que aconteciam ao seu redor.

Lorrana Coelho (Dia 16) - 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). Abraços da Juventude.
Douglas Felizardo (Dia 19) - 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 96:1-3). Abraços da Juventude!

,

DEUS É COMO O AÇÚCAR
Um certo dia, a professora perguntou as crianças quem saberia
explicar quem é Deus.
A professora, querendo buscar respostas, perguntou:
- Como vocês sabem que Deus existe, se nunca o viram?
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 ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS (8)
“Eu não rogo somente por estes, mas também por
aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim; para
que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu,
em ti; que também eles sejam um em nós, para que o
mundo creia que tu me enviaste” (João 17:20,21).
Eu não rogo somente por estes, mas também por
aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim:
Este texto é incrivelmente lindo. Aqui Jesus deixa
registrado com sua oração a cobertura espiritual sobre
todos que viriam se converter depois de sua partida para o
Pai. A vida de todos que se convertem estão debaixo da
cobertura desta oração maravilhosa.
Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és
em mim, e eu, em ti: Aqui fica estabelecido que o padrão
de unidade que Jesus deixou para sua igreja é o mesmo
nível de unidade Dele com Pai. Esse nível consistia em
padrões de autoridade esses padrões, vamos ver agora:
O filho ama o Pai e estava o tempo todo disposto
a dar sua vida em obediência Pai: Se guardardes os
meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do
mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de
meu Pai e permaneço no seu amor. (João 15:10).
Que também eles sejam um em nós, para que o
mundo creia que tu me enviaste: Só poderemos ser
unidos em Cristo e em Deus se formos unidos entre nós.
Os princípios de Deus são radicais quanto à unidade:
Procurando guardar a unidade do Espírito pelo
vínculo da paz (Efésios 4:3). É necessário que haja paz
entre os irmãos.
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“Até que todos cheguem à unidade da fé e
ao conhecimento do Filho de Deus, a varão
perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
para que não sejamos mais meninos
inconstantes, levados em roda por todo vento de
doutrina, pelo engano dos homens que, com
astúcia, enganam fraudulosamente. Antes,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o
corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas
as juntas, segundo a justa operação de cada
parte, faz o aumento do corpo, para sua
edificação em amor” (Efésios 4:13―16).
Até que todos cheguem: Não poderá
existir ninguém ligado a Deus sem que esteja
inserido no corpo de Cristo, pois só ligados neste
corpo somos aperfeiçoados. Não podemos estar
inseridos ao Corpo (Igreja) sem compromisso de
vida e santidade. Não poderemos ter uma vida
solitária e estática dentro da Igreja. Precisamos
agir zelando pelo bem estar de Corpo, afinal,
querendo ou não querendo, somos um só no
Senhor.
“Cresçamos em tudo naquele que é a
cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem
ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas”
[ CONTINUA NA PRÓXIMA SEMANA ]

Segunda-feira: Marcos 12.
Terça-feira: Marcos 13.
Quarta-feira: Marcos 14.
Quinta- feira: Marcos 15,16.
Sexta-feira: João 03.
Sábado: João 06.
Domingo: João 10.

Ouvir e obedecer
Algumas vezes, descobrir a vontade de
Deus sobre assuntos específicos requer
obediência a Ele nas questões mais gerais,
mesmo quando Ele nos ordena a fazer o
oposto do que gostaríamos de fazer. Lembrase da história de Felipe, e como ele conduziu o
eunuco da Etiópia a Cristo? É preciso entender
que Felipe amava pregar o evangelho, como
diz em Atos 8:25 que fala que ele fazia de
maneira bem-sucedida, em Samaria.
Felipe ouviu: “levante-se e vá até uma
certa estrada no deserto”. Nada foi explicado.
Se fosse você, o que teria pensado? Talvez,
chegaria logo à conclusão de que não ouviu de
fato a voz de Deus. Mas não foi o que Felipe
fez. Ele obedeceu e foi, chegando lá viu uma
carruagem, então ouviu outro comando; agora
mais específico, da parte de Deus: “Aproximese dessa carruagem e acompanhe-a”.
Algumas vezes, não sabemos o que Deus
quer que façamos especificamente porque não
fazemos o que sabemos que Ele quer em
termos gerais. Temos que, como Felipe,
obedecer aos comandos gerais (“vá para
estrada no deserto”) a fim de ouvir a voz de
Deus em comandos específicos (“alcance
aquela carruagem”). Se não ouvimos a voz de
Deus em coisas específicas, talvez seja porque
Ele esteja esperando para falar até que
cheguemos “na estrada” para qual Ele nos
mandou. É provável, portanto, que estejamos
na “estrada errada” por causa da nossa
desobediência aos comandos gerais.
Quer saber que carreira seguir? Tenha o
compromisso de obedecer a Deus nos
comandos gerais a respeito de trabalho.
Trabalhe com dedicação, seja honesto, ►
.

► moral e decente, honre a Deus. Sua
obediência à vontade geral irá preparar você
para ouvir a voz de Deus no específico.
Quer saber seu Ministério? Comece com o
compromisso de obedecer aos comandos gerais
de Deus. Não deixe de congregar e de manter a
unidade no Espírito, incentivando sempre uns
aos outros no amor, no perdão e nas boas
ações.
Amai-vos

Roberta Machado (Dia 24) - Então
eu disse: Aqui estou! No livro está escrito a
meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a
tua vontade, ó meu Deus; a tua lei está no
fundo do meu coração. (Salmo 40:7,8) Feliz
aniversário mana. Que Deus abençoe muito
esse novo começo da sua história, sua nova
família recém formada e seus projetos pro
futuro. Te amo! Do seu maninho Neto.
Elizete da Silva (Dia 26) - Cantarei
ao Senhor toda a minha vida; louvarei ao meu
Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a
minha meditação, pois no Senhor tenho
alegria. (Salmo 104:33,34). Abraços da Rede
de Mulheres. Feliz aniversário.
Parabéns também para:

Ruth Alves (Dia 24) e Jorge Wellington
(Dias 23). Que o Senhor os abençoe.

,

CAMPEÕES
Os campeões sabem que para obter um resultado diferente é necessário
haver mudanças e a mais importante é a de mentalidade, ou seja, da nossa
maneira de pensar.
Precisamos atingir nossos objetivos, porque o mais difícil de administrar na
vida são o fracasso e o sucesso.
Nós todos conhecemos a embriaguez da vitória e a agonia da derrota.
Encontramos obstáculos e mais obstáculos. Contudo, com esperança,
dignidade, um pouco de loucura e fé, poderemos dar grandes passos na direção
dos nossos objetivos.
Vencedores são aqueles que desistiram de adiar seus sonhos de repetir os
mesmos problemas, e resolveram criar o novo.
Porém, grandes derrotas são criadas. Por pessoas que se apegaram ao
passado, se sentem confiantes demais e, de repente, ficarão ultrapassadas. Não
percebem que os outros evoluíram, que a situação mudou e que não sabem
mais o que fazer. Se o seu passado foi feito de vitórias, deixe-o para trás (a não
ser nas comemorações com os amigos). Faça um projeto para o futuro e dirija
suas atenções para ele.
Um vencedor é aquele que adota uma postura básica de determinação para
vencer. O vencedor inspira confiança em tudo o que faz. Sabe que ser o
primeiro, é consigo mesmo e mantém sua palavra não porque o outro vai
cobrá-la (ainda que cobrar algo prometido seja um direito do outro), mas sim
porque sempre dá o máximo de si.
Todo mundo conhece um vencedor, ele não tem vergonha de suas
limitações, mas principalmente não tem vergonha de comprometer-se com que
faz. Quando não sabe pergunta, quando não pode não promete, quando
promete cumpre, quando sabe assume, quando assume faz.
Tornar-se um atleta especial é deixar de ser mais um como os outros. É
transformar-se em alguém que sabe ir a fundo no que quer.
O vencedor sabe que um erro é sempre possível e por isso cuida para que
ele não aconteça, mas se ocorrer, o vencedor analisa as suas conseqüências e
fica francamente chateado por tê-lo cometido. Não procura culpados nem perde
seu tempo se escondendo atrás de acusações. Analisa a situação e procura
imediatamente solucioná-la.
Está provado: Os erros crescem quando você se abate com ele e diminuem
e o fazem melhorar quando você os aceita e sabe que precisa melhorar para
torná-los cada vez mais raros. O vencedor está sempre alerta, ligado, atento
para percorrer as oportunidades e fazer sempre delas um motivo para
comemorações e muitas vitórias.

A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS (9)
“E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que
seja um, como nós somos um” (João 17, 22).
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste: A
palavra de Deus deixa bem claro que Deus não divide sua
glória com ninguém: “Por amor de mim, por amor de mim, o
farei, porque como seria profanado o meu nome? E a
minha glória não a darei a outrem” (Isaías 48:11).
Vemos neste texto que a glória que Ele recebeu do
Pai, Ele a recebeu porque seu nível de comunhão com o
Pai os tornavam um só. O Pai não voltaria atrás com sua
palavra; Jesus recebeu a glória do Pai porque é um só com
Ele; receberemos a glória de Deus em nós porque seremos
um só com Cristo, assim como Ele é com Pai: para que
sejam um, como nós somos um.
A unidade da fé: “Rogo-vos, pois, eu, ao preso do
Senhor, que andeis como é digno da vocação com que
fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em
amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo
vínculo da paz: Há um só corpo e um só Espírito, como
também fostes chamados em uma só esperança da vossa
vocação; um só Senhor, uma só fé, um só batismo; um só
Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e
em todos” (Efésios 4:1―6).
Ao preso do Senhor: O apóstolo Paulo deixa bem
claro que ele está preso ao Senhor, afinal o que o prendia
ao Senhor? Creio que o que prendia Paulo ao Senhor foi
uma paixão muito louca que foi gerada dentro do coração
ao descobrir quem de verdade era Jesus. Ele entendeu
toda a obra que Jesus realizou, aliás muitos cristãos
.
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precisam compreender de fato quem é
Jesus e o que Ele fez de verdade naquela cruz! O
apóstolo se tornou um prisioneiro porque
compreendeu o efeito desta grande obra, e nós
precisamos clamar ao Senhor para que Ele
manifeste esse mistério dentro de nós, gerando
em nossos corações uma paixão enlouquecedora
por Jesus, que nos fará ter nojo do pecado e sede
de santidade. Então não suportaremos ficar longe
de Jesus e não permitiremos que nada nos
separe dEle.
Humildade e mansidão, longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo
vínculo da paz: Aqui estão todas as qualidades
que cristãos apaixonados por Jesus devem se
esforçar para adquirir em sua trajetória em
direção ao céu.
[ CONTINUA NA PRÓXIMA SEMANA ]

Quatro professores cristãos, dois deles exmuçulmanos, foram mortos por militantes islâmicos
no domingo, dia 13 de abril, em Beledweyne, na
Somália. De acordo com o Barnabas Fund, as
vítimas eram dois quenianos e dois somalis (um
homem de 64 anos, Daud Assan Ali e uma mulher de
32 anos, Rehana Ahmed). Eles foram mortos a tiros
enquanto dormiam, durante uma invasão a uma
escola cristã.
(Fonte: Portas Abertas) - Daud Assan Ali e
Rehana Ahmed eram ex-muçulmanos que tiveram a
oportunidade de morar durante alguns anos no Reino
Unido. Em 2004, Daud voltou à sua terra natal para
realizar o sonho de abrir uma escola.
O projeto dele só foi completado há um mês. Em
um blog mantido para a escola, ele chegou a escrever
no dia 30 de março que estava preocupado com a
invasão noturna de extremistas ao local.
O porta-voz do grupo responsável pelo ataque
disse que as mortes não foram premeditadas e que os
quatro professores acabaram atingidos no fogo cruzado.
Porém, vários moradores de Beledweyne
disseram que os cristãos foram atingidos porque os
muçulmanos tinham medo de que eles pregassem sobre
Jesus aos alunos da escola de inglês.
A esposa de Daud Ai disse em uma entrevista
que o marido havia sido morto por ser um exmuçulmano.
Todos os cristãos serão mortos, juram
extremistas
“Há um pequeno número de somalis convertidos
ao cristianismo morando na Somália, muitos
assassinados nos últimos anos por radicais islâmicos
que juraram acabar com todos os cristãos somalis",
disse Patrick Sookhdeo, diretor internacional do
Barnabas Fund. A disputa com a Etiópia, historicamente
de maioria cristã, levantou sentimentos anticristãos, e
como lá existe uma longa história de conflito entre
somalis, que são de maioria muçulmana, o problema se
acirrou”, explicou.
Os ex-muçulmanos que se converteram ao
cristianismo na Somália correm risco nesse momento.
“Eles precisam de nossas orações urgentemente", disse
Patrick.

O louvor é uma manifestação de adoração e
significa elogio.
Enquanto a adoração fala do que somos, o
louvor fala do que fazemos. A adoração é gerada
dentro do homem, onde só Deus pode ver. O
louvor inevitavelmente se exterioriza, onde os
homens também podem ver. Como vimos até
aqui, adoração significa reverência a Deus,
através de uma vida de reconhecimento e
amor.Não é possível adorar sem louvar, mas é
possível louvar sem adorar.
Deus disse: "...este povo se aproxima de
mim, e com a sua boca e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração está longe de mim..."
Os
verdadeiros
adoradores
estão
compromissados com Deus interior e
exteriormente. A música é um veículo, um
transporte para o louvor e a adoração. Louvar a
Deus se torna muito agradável com o respaldo
(apoio) da música. É muito gostoso expressar
nosso louvor a Deus através dela. A música não é
fundamental, mas coopera. Ela tem sua
importância:
- É uma criação de Deus (Romanos 11.36;
Apocalipse 4.11);
- E como a bíblia nos mostra, a música está
presente até no céu (Apocalipse 14.3; 15.3).
►

Segunda-feira: João 14.
Terça-feira: João 15.
Quarta-feira: João 16.
Quinta- feira: João 17.
Sexta-feira: João 20.
Sábado: Atos 01.
Domingo: Atos 02.
► A bíblia faz inúmeras menções sobre o
louvor a Deus com a música:
- "Davi e toda a casa de Israel alegravam-se
perante o Senhor, com toda sorte de
instrumentos..." (2 Samuel 6.5)
- "Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom;
cantai louvores ao seu nome, porque é
agradável." (Salmos 135.3)
- "Louvarei ao Senhor durante a minha vida;
cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu
viver." (Salmos 146.2)
- "Louvem-lhe o nome com flauta; cantem-lhe
salmos com adufe e harpa." (Salmos 149.3)
- "Louvai-o ao som da trombeta; louvai-o com
saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e
danças; louvai-o com instrumentos de cordas e
com flautas. Louvai-o com címbalos sonoros;
louvai-o com címbalos retumbantes." (Salmos
150.3-5)
A adoração pode conter a música, mas nem
sempre a música contém adoração.

,

A VIDA MUDA QUANDO VOCÊ MUDA
Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar,
encontraram na portaria um cartaz enorme no qual estava escrito
“Faleceu ontem a pessoa que impedia seu crescimento na Empresa.
Você esta convidado para o velório na quadra de esportes”.
No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas
depois de algum tempo, ficaram curiosos para saber quem estava
bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de
esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para
organizar a fila do velório.
Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação
aumentava - Quem será que estava atrapalhando meu progresso Ainda bem que esse infeliz morreu!
Um a um, os funcionários, agitados, aproximavam-se do caixão,
olhavam o defunto e engoliam em seco. Ficavam no mais absoluto
silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma. Pois
bem, no visor do caixão havia um espelho e cada um via a si
mesmo.
Só existe uma pessoa capaz de limitar o seu crescimento você!
Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você
é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida e; Você é a única
pessoa que pode ajudar a si mesmo.
“Sua vida não muda quando seu chefe muda, quando sua
empresa muda, quando seus pais mudam, quando seu namorado(a)
muda. Sua vida muda quando você muda! Você é o único
responsável por ela”.
“Os tristes acham que o vento geme; os alegres acham que ele
canta.”
O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o
reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara
a vida é que faz a diferença.

A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS (9)
“Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam
perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu
me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens
amado a mim” (João 17.23).
Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam
perfeitos em unidade: A igreja só será aperfeiçoada na
unidade se Jesus tiver acesso direto aos nossos corações
e mente. Devemos deixar aos cuidados de Jesus TODO
controle. Preste bem a atenção: Jesus não é uma pessoa
comum, sujeita a falhas. Quem estará no controle disso é o
Senhor da glória, autor e consumador de nossa fé; Ele irá
nos levar a um nível de unidade que só uma igreja
completamente possuída pelo Espírito Santo chega.
Neste trecho, Jesus se referia aos elementos que
conservavam sua unidade com o Pai, que é sua submissão
total, junto à uma disposição tremenda para satisfazer e
obedecer. Para fazermos parte desta unidade, deve haver
o mesmo sentimento que havia em Jesus.
E para que o mundo conheça que tu me enviaste
a mim e que tens amado a eles como me tens amado a
mim: O mundo irá reconhecer que Jesus é o filho de Deus,
se ele olhar para nós e reconhecerem as mesmas atitudes
de Jesus. Temos por obrigação atentar que Deus Pai nos
ama no mesmo nível que ama a Jesus, assim como Ele
disse: este é meu filho amado em quem tenho prazer,
assim deverá ser com sua Igreja.
Jesus está sempre declarando que todas as obras
que Ele realizava, na verdade era o Pai realizando através
dele. Veja esse texto:
“Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e
não me tende conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o
Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu
que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As
.
.

[ Continuação da PALAVRA PASTORAL ]

palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as
obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai, em mim; crede-me, ao menos, por causa das mesmas
obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê nem mim também fará as obras que
eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em
meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu
nome, eu o farei. Se me amardes guardará os meus mandamentos” (João 14:9―15).
[ CONTINUA NA PRÓXIMA SEMANA ]

Publicado em 25/04/08, em OVERBO.com, com fonte de MISSÕES PORTAS ABERTAS
Em ruas empoeiradas de aldeias, campos de arroz, mercados e em muitas outras áreas de Andhra
Pradesh, na Índia, missionários conseguem proclamar bravamente a história de Jesus. Mas existem morros,
sete para ser exato, entre as Colinas de Tirumala, onde ninguém pode subir para levar a maravilhosa
mensagem de salvação.
O governador de Andhra Pradesh, Rameshwar Thakua, emitiu um decreto que proíbe a propagação
de qualquer outra religião perto do templo Venkateswhara, incluindo os sete morros que o circundam. O
templo de Venkateswhara, que está sobre as Colinas de Tirumala, é tido entre os templos hindus mais ricos
no país, visitado por 50 mil devotos em um dia normal. A decisão de outorgar status especial a Tirumala e
suas colinas circunvizinhas foi visto inicialmente como um esforço para reconhecer as demandas de
organizações hindus de que a área seja como um "Vaticano para os hindus." Só que com o passar do tempo
a mesma determinação passou a valer para outros 19 lugares do Estado, onde existem templos e santuários
hindus, em uma clara tentativa de "proteger os hindus" do contato com outros credos.
Com a liberdade dos cristãos cada vez menor, missionários não podem mais dividir o amor de Cristo
perto da famosa área do templo Venkateswhara.
Barreiras contra a expansão do Reino
Por causa da fiel propagação do Evangelho feita pelos missionários da Gospel for Asia (GFA) e de
outros cristãos em Andhra Pradesh, muitas pessoas escolheram seguir Jesus. E embora o Estado não tenha
estabelecido uma lei anticonversão, muitos grupos políticos estão se reunindo para impedir o crescimento do
Reino de Deus.
Atualmente, se alguém violar um decreto do governador, estará sujeito a três anos de prisão e/ou uma
multa pesada. Existem missionários comprometidos com o propósito de levar o poder transformador de Jesus
Cristo por toda a Ásia, mesmo se isso significar prisão ou morte. Por isso, eles pedem orações por sabedoria
em seus ministérios em Andhra Pradesh. Eles também pedem intercessão para que os corações dos oficiais
do governo sejam amolecidos diante dos cristãos.

Iara Pinheiro (Dia 10) - 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) – Um forte abraço da Rede de
Mulheres.

1. Qual o significado de louvor? O louvor no
Antigo Testamento é basicamente definido por três
palavras: Barak (bendizer); Yadah (dar graças); Balal
(aleluia – louvai ao Senhor).
2. A quem então devemos louvar? Somente ao
Senhor nosso Deus. Não devemos louvar-nos a nós
mesmos (2 Coríntios 10:12).
3. Porque devemos louvar? Porque Deus é bom
(1 Crônicas 16:34); Para exaltar o poder de Deus
(Salmo 21:13; Salmo 103:1-5); Para que os demônios
saiam (1 Samuel 16:22-23); Para se fazerem
conhecidas as obras de Deus (Salmo 105:1-3); Para
nos apresentarmos ao Senhor (Salmo 100:4); Porque
Deus habita nos louvores (Salmo 22:3).
4. O que acontece quando louvamos? O inferno
estremece e os demônios se abalam (1Samuel 16:2223); Nosso coração se enche de alegria (Salmo 100:12).

Segunda-feira: Atos 05.
Terça-feira: Atos 09.
Quarta-feira: Atos 16.
Quinta- feira: Atos 17.
Sexta-feira: Atos 26.
Sábado: Atos 27.
Domingo: Atos 28.

6. Quando devemos louvar? A todo tempo
(Salmo 34:1)
5. Como devemos louvar? Voluntariamente
(Juízes 5:2); Com instrumentos e cânticos (Salmo
33); Com palmas e voz de triunfo (Salmo 47:1);
Louvai com danças (Salmo 150:4); Em Ações de
Graças (Salmo 147:7); Com sacrifícios, que é o
fruto dos lábios que confessam o seu nome
(Hebreus 13:15); No seu santuário (Salmo 150); De
todo o meu coração (Salmo 9:1-2).
7. Quem deve louvar? Eu e você (Salmo
71:22); Os anjos (Salmo 148:2); Os astros celestes
(Salmo 148:3); Tudo o que vive (Salmo 150:6).
8. E se eu e você não quisermos louvar? As
pedras clamarão em nosso lugar (Lucas 19:36-40);
Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus, enquanto eu viver."
(Salmos 146.2).

,

EM HOMENAGEM ÀS MÃES: A LIÇÃO DO JACARÉ.
Há alguns anos, um menino decidiu ir nadar num lago atrás de sua
casa. Na pressa de mergulhar na água fresca, ele foi correndo, deixando
para trás os sapatos, as meias e a camisa. Porém, ao cair na água, ele não
percebeu que um jacaré estava deixando a margem do lago e indo em sua
direção.
Sua mãe, em casa, olhava pela janela enquanto os dois estavam cada
vez mais perto um do outro. Apavorada, a mulher correu para o lago,
gritando para o filho o mais alto que conseguia:
― Filho! Filho! Cuidado! Volte! Saia da água... Rápido!
Ao ouvir a voz da mãe, o menino se assustou e começou a nadar na
direção dela. Mas já era tarde. Assim que o menino chegou perto da mãe, o
jacaré também o alcançou.
A mãe agarrou o filho pelos braços enquanto o jacaré o abocanhou
pelos pés. O animal era muito mais forte do que a mulher, mas o amor pelo
filho, lhe dava forças para não deixá-lo ser levado por aquele bicho
perigoso. O desespero de mãe e filho parecia não ter fim, até que, um
fazendeiro, que passava por perto, ouviu os gritos, pegou uma arma e
matou o jacaré.
Após semanas no hospital, como um milagre, o pequeno menino
sobreviveu. Seus pés ficaram completamente machucados pelo ataque do
animal, e, em seus braços, continuavam também as marcas profundas,
onde as unhas da mãe estiveram cravadas enquanto lutava para salvar o
filho amado.
Um repórter que entrevistou o menino após o trauma, perguntou se ele
podia mostrar suas cicatrizes.
A criança, inocentemente, mostrou seus pés.
O repórter ficou chocado com o que viu. Porém, o menino falou
orgulhoso:
― Mas olhe em meus braços! Eu tenho também grandes cicatrizes nos
meus braços porque minha mãe não deixou o jacaré me levar.
LIÇÃO DE VIDA: Se você está passando por momentos difíceis, talvez
o que está lhe causando dor seja Deus, cravando-lhe suas unhas, para não
lhe deixar ir. Mesmo no meio de muitas lutas, Ele nunca vai abandonar
você. E com certeza, vai fazer o que for necessário para não lhe perder,
ainda que para isso, seja preciso deixar-lhe algumas cicatrizes.

MÃES NA BÍBLIA
A - MÃE DE TODOS OS VIVENTES:
“E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a
mãe de todos os viventes” (Gênesis 3:20).
Devemos aprender a valorizar nossas origens e quem nos gerou. É
necessário sempre que lembremos de nossas origens.
B - MÃE QUE ARRISCA SER AMALDISSUADA POR AMOR SEU
FILHO:
“E disse-lhe sua mãe [REBECA]: Meu filho [Jacó], sobre mim seja a
tua maldição; somente obedece à minha voz, e vai, e traze-mos”
(Gênesis 27:13).
Mães que não abortam, que assumem a gravidez, que quando vêem
o filho doente, pedem a Deus que a doença passe para elas e que
enfrentam qualquer situação (como na historia do jacaré, por
exemplo, na ultima página deste boletim).
C - MÃE QUE ADOTIVA:
“Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me
levantei, por mãe em Israel me levantei” (Juízes 5:7).
Débora vai para guerra e guerreia por filhos adotados. Eles só não
saíram do seu ventre, mas saíram do coração de Deus para os
nossos, pois eles são presentes de Deus também.
D - MÃE QUE VENCE A ESTERILIDADE PELA ORAÇÃO E
SUPLICA:
“Ela, pois, com amargura de alma, orou ao SENHOR e chorou
abundantemente. E votou um voto, dizendo: SENHOR dos Exércitos!
Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te
lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres
um filho varão, ao SENHOR o darei por todos os dias da sua vida, e
sobre a sua cabeça não passará navalha” (l Samuel 1:10―12).
O desejo de ter filhos vem de Deus e Deus ama gerar filhos de mães
ésteres, pois todos que nasceram segundo os relatos bíblicos, foram
grandes homens de Deus.
“Quem faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre
mãe de filhos? Louvai ao SENHOR!” (Salmos 113:9)

[ Continuação da PALAVRA PASTORAL ]
E - MÃES PROFETAS QUE TRAZEM PROFETAS EM SEU VENTRE (você não esta somente grávida, mas pode
esta carregando um profeta de Deus, um pastor ou um missionário).
“E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre; e Isabel foi cheia do Espírito
Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre!” (Lucas
1:41,42)
Como esta gravidez aqui citada, ou talvez como foi sua gravidez, você orava com seu filho, você ministrava sobre ele e
profetizava sobre ele, pois saiba que filho é presente de Deus.
F - MÃE QUE OFERTA SUA VIRGINDADE AO SENHOR E ARISCAM SUA VIDA PARA GERAR SALVAÇÃO:
“Disse, então, Maria: Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela”
(LUCAS 1:38).
Se Maria abordasse o que seria da humanidade? E ainda, se a mãe do Dr. Sabin o abortasse o que se da cura para a
paralisia infantil e outros males? Se você está grávida, pense: Você está gerando um milagre de Deus que pode trazer
benefícios sobre toda a humanidade.
[ NA PRÓXIMA SEMANA RETORNAREMOS COM “A ORAÇÃO DE JESUS A FAVOR DE SEUS DISCÍPULOS” ]

Segunda-feira: Romanos 03.
Terça-feira: Romanos 07.
Quarta-feira: Romanos 08.
Quinta- feira: Romanos 12.
Sexta-feira: 1 Corintios 13.
Sábado: 1 Corintios 15.
Domingo: 2 Corintios 04.

No úldia 07 de maio foi encerrada a votação do
PL 1135/91, apresentada pelo governo Lula ao
legislativo em 2005, que legalizaria o aborto no Brasil
por qualquer motivo, durante todos os nove meses da
gravidez pela própria gestante ou com seu
consentimento. Foram 33 votos contrários, que
seguiram o parecer do relator, deputado Jorge Tadeu
Mudalen (DEM-SP).
O grupo de deputados que defendia a
continuidade das discussões e a realização de uma
quarta audiência pública sobre a proposta se retirou
da reunião depois de serem rejeitados sucessivos
requerimentos para adiar a votação. Marcada por
manifestações de cidadãos favoráveis e contrários ao
projeto, a reunião foi encerrada em seguida.
Camila Antunes (Dia 08) - Meu
Glória a Deus por mais essa vitória! Obrigados
filho, se o seu coração for sábio, o meu aos que amam a vida e deram o seu apoio e oração.

coração se alegrará. Sentirei grande
alegria quando os seus lábios falarem
com retidão (Provérbios 23:15,16). Um
abraço
da
juventude
pra
você, Irmão Douglas nos lembra de algo
juntamente com a Classe Semelhantes à muito importante, que é papel de
Jesus. Parabéns.
todo cidadão, cristão ou não.

André Jr. (Dia 17) - 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
Semelhantes à Jesus.

Dia 12 de julho, o
próximo Chá da Será no dia 22 de maio, e
estarão: Pr.
Rede de Mulheres. ministrando
Joel e cantora Dionísia, da
Igreja Metodista Central.

Compareça
no
HEMOLAGOS
preferencialmente entre os dias 12 e
15 de maio, das 08 às 12h, e faça
sua parte.

,

A VITÓRIA DOS QUE OLHAM PARA CIMA
'O temor do Senhor é o princípio da sabedoria' (Salmos 111:10).
Um homem foi roubar milho no campo de seu vizinho. Ele levou seu
filho pequeno para ficar de vigia na entrada do terreno e avisar se
alguém estivesse se aproximando do local.
Antes de começar a pegar o milho ele olhou ao redor e a seguir
olhou novamente, fazendo o sentido contrário. Viu que não havia
ninguém. Quando se preparava para encher a bolsa, seu filho gritou:
― Pai, faltou olhar ainda para uma direção.
O pai supôs que alguém estivesse chegando e perguntou ao filho de
que direção ele estava falando. O menino respondeu:
― Você se esqueceu de olhar para cima.
O pai, envergonhado e com a consciência profundamente atingida,
pegou o filho pela mão e apressou-se em sair do local sem levar o milho
que planejara roubar.
Como nós, cristãos, temos agido em relação a Deus? Temos estado
preocupados em relação às pessoas que nos rodeiam, para mostrar
uma santidade que na realidade não existe ou temos olhado para cima,
cientes de que a tudo Ele vê?
Temos estado receosos que os homens percebam o quanto somos
infiéis ou temos sido verdadeiros, crendo na palavra do Senhor que nos
ensina que o Seu temor é o princípio da sabedoria?
Quando aprendemos a olhar para cima, mesmo que o caminho seja
esburacado, não cairemos, mesmo que tenha pedras pequenas e
grandes, não tropeçaremos, mesmo que seja ladeada por precipícios,
estaremos seguros e protegidos.
Aqueles que temem ao Senhor e olham para cima antes de tomar
decisões, não correm o perigo de dar um passo em falso e verem seus
propósitos frustrados. Aquele que anda de cabeça baixa, confiando em
si próprio, pode, arrependido, perceber que andou muito e não chegou
a lugar algum.
Você quer ser uma pessoa abençoada e vitoriosa? Olhe sempre para
cima.
Colaboração da irmã Mônica (por e-mail).

A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS (10)
“Pai, aqueles que me deste quero que, onde
eu estiver também eles estejam comigo,
para que vejam a minha glória que me
deste; porque tu me hás amado antes da
criação do mundo. Pai justo, o mundo não te
conheceu; mas eu te conheci, e estes
conheceram que tu me enviaste a mim. E eu
lhes fiz conhecer o teu nome e lho farei
conhecer mais, para que o amor com que
me tens amado esteja neles, e eu neles
esteja” (João 17. 24 a 26).
Pai, aqueles que me deste quero que,
onde eu estiver também eles estejam
comigo – Esta parte do versículo é
realmente muito bonita. Jesus faz uma
colocação, dando uma demonstração do seu
grande amor pelos seus discípulos. Este é o
mesmo amor que Jesus sente por nós hoje e
o desejo dele é estar conosco sempre. Se
todos os cristãos sentirem em seus corações
o grande amor de Jesus, eles nunca
andariam no meio do pecado ou envolvidos
com coisas que os levam à destruição e a se
distanciarem de Jesus.
Pai justo, o mundo não te conheceu;
mas eu te conheci, e estes conheceram
que tu me enviaste a mim – Percebemos
aqui que Jesus deixa bem claro que uma
pessoa ímpia não conhece a Deus até que
passe a ser filho de Deus e a estar disposto
a mudar todo o rumo à partir de uma vida
de pecado para uma vida santa e cheia da
.

glória de Deus.
E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lho farei conhecer mais, para que
o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja –
Quando conhecemos o nome de Deus, conhecemos se caráter, pois todas as
vezes que o nome de Deus é mencionado na bíblia, são feitas associações ao
seu caráter, como por ex: ADONAY (Aquele que governa). Hoje podemos
chamá-lo de YAHWEH. Existem aproximadamente 30 derivações para o nome
de Deus e cada uma demonstra uma derivação do seu caráter, embora eu
creia que existam muitas coisas que não saibamos a respeito de Deus, pois
nossas mentes não alcançariam tudo que Ele poderia nos revelar. Não
podemos subestimar a Deus, porque todos que assim fizeram não foram
felizes, afinal, Ele é muito maior que podemos imaginar!
É justamente por Jesus estar em nós que desfrutamos desta presença
maravilhosa de Deus. Jesus em nós nos conserva em santidade e prontos
para desfrutar das maravilhas do céu.
E eu neles esteja – Esta é a nossa maior vitória de Cristo em nós, mas
precisamos deixar que Ele se manifeste através de nós para que o mundo
glorifique a Deus e se converta.
Continua na próxima semana.

Dia 12 de julho, o será no dia 22 de maio
próximo Chá da (próxima quinta-feira) às
e
ministrando
Rede de Mulheres. 20h
estarão: Pr. Joel e
cantora Dionísia, da Igreja
Metodista Central.

Segunda-feira: 2 Corintios 13.
Terça-feira: Gálatas 03.
Quarta-feira: Efésios 02.
Quinta- feira: Efésios 03.
Sexta-feira: Filipenses 02.
Sábado: Colossenses 01.
Domingo: 1 Tessalonicensses 02 e 03.

Anselma Medeiros (Dia 22) - 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) – Abraços da Rede de
Mulheres.

Leila Mattos (Dia 24) - Portanto, meus
amados irmãos, mantenham-se firmes, e que
nada os abale. Sejam sempre dedicados à
obra do Senhor, pois vocês sabem que, no
Senhor, o trabalho de vocês não será inútil.
(1 Coríntios 15:58). Abraços do seu Pastor,
então repito pra você este versículo...
Portanto, meus amados irmãos, mantenhamse firmes, e que nada os abale. Sejam
sempre dedicados à obra do Senhor, pois
vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de
vocês não será inútil. (1 Coríntios 15:58).

O professor Jacob Dollinger lembrou o trecho que
conta a história do sogro de Moisés, Jetro. Ao encontrar
seu genro julgando os problemas do povo, Jetro sugeriu
que ele fosse descansar e escolhesse alguns juízes que
pudessem representá-lo. Apenas as causas mais difíceis
ficariam para Moisés apreciar. Criou-se a primeira e a
segunda instâncias e o sistema judiciário no deserto há
milhares de anos. Já o desembargador Mesod Azulay Neto
fez uma comparação entre os direitos individuais hoje em
dia e o que o Direito judaico (também conhecido como
Código Mosaico ou Direito Talmúdico), concebido há 3,5
anos, estabelecia. Ele contou, por exemplo, do caso em
que o dono de um animal, que fere um transeunte, tem de
reparar o dano que seu animal causou.
Messod Azulay também apresentou o contraditório e a
ampla defesa no Direito judaico. O desembargador contou
a história de Caim, que matou seu irmão Abel. Deus já
sabia da resposta, mas, ainda assim, chamou Caim e
perguntou se ele havia matado o irmão. O brasileiro Mario
Klein, juiz em Israel desde 2002, brindou a platéia ao contar
a história de Abraão. “O juiz não sabe tudo”, afirmou Klein.
Ele conta que Abraão achava que Deus cometeria uma
injustiça ao eliminar Sodoma e Gomorra. Foi interceder
junto a Ele para que alguns se salvassem. Segundo Klein,
Deus desceu em Sodoma e Gomorra para verificar o que
Abraão dizia, não ficou com raiva dele. Ao perceber Abraão
como um advogado, Klein lembrou de que é preciso ter
coragem para exercer tal função. Segundo o
desembargador Mesod Azulay Neto, houve uma influência
do judaísmo na sociedade moderna. “Entretanto, mesmo
historiadores subestimam a contribuição que o Direito
judaico teria dado na evolução da sociedade”, afirma.
Azulay acredita que, apesar de apresentar preceitos
elevados, o Direito judaico não foi reconhecido como um
dos influenciadores de todo o Direito que temos hoje. Para
ele, o desprezo pelo Código Talmúdico e sua influência
vem de historiadores antigos que viam os judeus de forma
errada. “Lamentavelmente, ainda existe o preconceito”,
afirma.

,

ATRITE-SE
Ninguém muda ninguém; ninguém muda sozinho; nós mudamos nos encontros.
Simples, mas profundo, preciso. É nos relacionamentos que nos transformamos. Somos
transformados a partir dos encontros, desde que estejamos abertos e livres para sermos
impactados pela idéia e sentimento do outro.
Você já viu a diferença que há entre as pedras que estão na nascente de um rio, e as
pedras que estão em sua foz? As pedras na nascente são toscas, pontiagudas, cheias de
arestas. À medida que elas vão sendo carregadas pelo rio, sofrendo a ação da água e se
atritando com as outras pedras, ao longo de muitos anos, elas vão sendo polidas,
desbastadas. Assim também agem nossos contatos humanos. Sem eles, a vida seria
monótona, árida.
A observação mais importante é constatar que não existem sentimentos, bons ou
ruins, sem a existência do outro, sem o seu contato. Passar pela vida sem se permitir um
relacionamento próximo com o outro, é não crescer, não evoluir, não se transformar. É
começar e terminar a existência com uma forma tosca, pontiaguda, amorfa. Quando olho
para trás, vejo que hoje carrego em meu ser várias marcas de pessoas extremamente
importantes. Pessoas que, no contato com elas, me permitiram ir dando forma ao que
sou, eliminando arestas, transformando-me em alguém melhor, mais suave, mais
harmônico, mais integrado. Outras, sem dúvida, com suas ações e palavras me criaram
novas arestas, que precisaram ser desbastadas. Faz parte...
Reveses momentâneos servem para o crescimento. A isso chamamos experiência.
Penso que existe algo mais profundo, ainda nessa análise. Começamos a jornada da vida
como grandes pedras, cheias de excessos. Os seres de grande valor, percebem que ao
final da vida, foram perdendo todos os excessos que formavam suas arestas, se
aproximando cada vez mais de sua essência, e ficando cada vez menores, menores,
menores...
Quando finalmente aceitamos que somos pequenos, ínfimos, dada a compreensão da
existência e importância do outro, e principalmente da grandeza de DEUS, é que
finalmente nos tornamos grandes em valor.
Já viu o tamanho do diamante polido, lapidado? Sabemos quanto se tira de excesso
para chegar ao seu âmago. É lá que está o verdadeiro valor... Pois, DEUS fez a cada um
de nós com um âmago bem forte e muito parecido com o diamante bruto, constituído de
muitos elementos, mas essencialmente de AMOR. DEUS deu a cada um de nós essa
capacidade, a de AMAR... Mas temos que aprender como. Para chegarmos a esse âmago,
temos que nos permitir, através dos relacionamentos, ir desbastando todos os excessos
que nos impedem de usá-lo, de fazê-lo brilhar.
Por muito tempo em minha vida acreditei que amar significava evitar sentimentos
ruins. Não entendia que ferir e ser ferido, ter e provocar raiva, ignorar e ser ignorado faz
parte da construção do aprendizado do amor. Não compreendia que se aprende a amar
sentindo todos esses sentimentos contraditórios e... os superando.
Ora, esses sentimentos simplesmente não ocorrem se não houver envolvimento... E
envolvimento gera atrito. Minha palavra final: ATRITE-SE! Não existe outra forma de
descobrir o AMOR. E sem ele a VIDA não tem significado.
Autor: Roberto Crema

O MEU JUSTO VIVERÁ PELA FÉ
“Mas o meu justo viverá pela fé. E, se
retroceder, não me agradarei dele. Nós,
porém, não somos dos que retrocedem e são
destruídos, mas dos que crêem e são salvos”
(Hebreus 10:38,39)
Viver pela fé é a maior de todas as aventuras e é
também um grande desafio, pois a fé é o firme
fundamento das coisas que não se vê mais que
se espera.
Mas o meu justo viverá pela fé - Aqui o
Senhor Deus declara que esse justo pertence a
Ele. Como pode alguém ser justo perante Deus se
todos pecaram? A grande verdade é que nos
tornamos justos quando cremos na obra
redentora que Cristo conquistou na cruz. Depois
desta
conquista,
cremos
também
que
passaremos por um processo de cura e libertação
que é a grande obra do Espírito Santo em nossas
vidas, assim, nos tornamos justos, porque
cremos que tudo isso nos torna limpos, sem
mácula aos olhos de Deus.
E, se retroceder, não me agradarei dele Aqui o Senhor coloca seus sentimentos sobre
aqueles cristãos que abrem mão de sua fé e
entram em concordância de novo com o mundo,
pois não é desejo do Senhor que venhamos a
cair, mas se cairmos devemos nos levantar,
porque o Senhor sempre estende suas mãos para
o que cai. Quanto ao abatido, o Senhor se
desagrada, porque este abandona a fé. Se você
cair levante-se e nunca deixe sua fé.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem
e são destruídos, mas dos que crêem e são
.

.

salvos - Nós não podemos abrir mão de uma tão grande salvação.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor
e o capacete da esperança da salvação. Que, mediante a fé, são protegidos pelo
poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pois
vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas.
Continua da próxima semana.

(Fonte: Mídia Sem Máscara / www.juliosevero.com) - A Folha de S.Paulo deste sábado, 17 de
maio, trouxe uma matéria no caderno "Cotidiano" descrevendo a proposta "polêmica" do candidato ao
conselho gestor do Parque Ibirapuera, um militante do movimento gay. Consta da criação de zonas
liberadas dentro do parque destinadas à prática do sexo público homossexual. Afirma o candidato que é
uma proposta ousada e turisticamente atraente, coisa européia mesmo, moderna. Afirma que tais atos não
são novidade no parque, declarando não haver nada demais. Sua plataforma de candidato enseja oficializar
tal prática. A despeito da jequice do argumento de ser a Europa modelo de conduta, tal prática já é crime.
Crime tipificado de atentado ao pudor. Se a polícia não age — e já ouvi muitos testemunhos disso — é outro
problema. É problema originado pela pressão que o movimento gay exerce sobre a sociedade, quando
exige que sua classe seja tratada diferentemente do resto dela, em que o sexo e sua expressão não são
utilizados como fator político de luta de classes. E se sexo em local público é crime, a proposta do militante,
se aceita e aplicada, também é. E mais: crime de atentado ao pudor com o agravante da privatização de
espaços públicos por opção sexual.
A matéria chama de "curioso" o fato de a proposta ser exclusiva a gays. Ora, não há nada de curioso
nela. Os heterossexuais não são conhecidos por condutas sexuais "ousadas" e públicas como os gays.
Querer forçar a natureza da questão, achando que se os gays podem os heterossexuais também podem, é
oferecer falsamente um direito aos heterossexuais que eles não estão reivindicando, para tão somente
beneficiar os militantes gays, com um falso argumento em justiça da universalidade.
Ora, já ouvi vários testemunhos do descaso com que aquele parque trata o usuário normal, que o
freqüenta para trabalho ou lazer. Amigos que lá trabalham me contam que é comum o assédio que sofrem
por indivíduos pervertidos que já vêem naquele local um território "livre". Dentro do parque há empresas
(museus, lanchonetes, órgãos públicos, etc.) e alguns inúteis postos policiais. Em um dos testemunhos que
obtive, a polícia se recusou a atender a um pedido para que acompanhasse a pessoa até uma das saídas
do parque, pois estava saindo do trabalho à noite. A resposta do policial foi — acredite ou não — a de que
ele estava assistindo à novela, não podendo assim atender ao pedido. Isso talvez deva-se a algum
programa de sensibilização da polícia paulistana, coordenado por uma ONG qualquer. Não bastasse o
parque ser utilizado para esses fins, já é de conhecimento público a existência do local anexo ao parque,
chamado de 'autorama', um espaço público que foi tomado pelos gays e por eles rebatizado e dado novo
uso, o de "caçação", como dizem. A imprensa vez ou outra traz notícias de casos de tráfico de drogas e
pedofilia lá ocorridos.

São posições de difícil sustentação pública. Ora
dizem que são pessoas mais que normais, ora dizem que
querem fazer sexo no parque às vistas de qualquer um.
Ora dizem que ser homossexual é uma escolha pessoal,
ora dizem que é determinismo genético. Para sustentar
tantas contradições por tanto tempo, o movimento gay
possui uma rede de apoios políticos muito bem
organizada, autochantageada e financiada, na mídia e nos
órgãos do governo de forma geral, nos de cultura em
particular. Nos museus, ministérios, secretarias, sem
preconceitos. De faxineiros a diretores.
Imaginem que situação bizarra. Excursões de
escolas visitando exposições na Oca, no Museu Afro, no
MAM, como de costume, em meio aos marmanjos se
entregando publicamente. Ora, seguindo a cartilha
burocrática brasileira, haveria funcionários para fiscalizar
horários de funcionamento do zoológico gay. Funcionários
gays, é claro. Mas, como costuma afirmar o secretário
Marrey sobre tais matérias, ele que não é um idiota
qualquer, temos de deixar de lado as posições
conservadoras, adotando posições mais de acordo com a
cultura vigente. Cultura vai, cultura vem, haverá o dia em
que fumar no Parque Ibirapuera será considerado crime
hediondo. O que esse militante anseia ardentemente não
é diferente de tantos outros militantes deste Brasil, em que
se plantando tudo dá. Gays, MST, indigenistas, pedófilos,
etc., querem que as leis não sirvam para eles, mas sim,
servirem-se delas. Querem estar fora do Estado e ao
mesmo tempo protegidos por ele. Querem um Estado
para eles. Se defendem o sexo público ou o direito
inalienável de chupar picolé estando gripado no mais das
vezes, não vem ao caso. Os ganhos políticos, ah, esses
sim. Se todas as questões de ordem pública não fossem
mais do que meras oficializações de práticas, o Estado
não teria mais razão de ser, exceto no Brasil, em que este
se torna cada vez mais meio de vida de alguns, a despeito
das necessidades básicas daqueles que o mantêm, sem
ao certo saber o porquê.

Segunda-feira: 2 Corintios 13.
Terça-feira: Gálatas 03.
Quarta-feira: Efésios 02.
Quinta- feira: Efésios 03.
Sexta-feira: Filipenses 02.
Sábado: Colossenses 01.
Domingo: 1 Tessalonicensses 02 e 03.

Ronaldo Jr. (Dia 25) - 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). Feliz
aniversário, da Juventude Judá e Classe
Semelhantes à Jesus.

Rita Lopes (Dia 25) - 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). Que a cada dia
Deus retribua você por abençoar tanto nossas
vidas. Parabéns de seus amigos Elma, Neto e
Luciano.

Fernanda Souto (Dia 28) - 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 da Juventude Judá e
Classe Semelhantes à Jesus.

,

LIÇÃO DE FÉ
Uma garotinha esperta de apenas seis anos de idade, ouviu seus pais conversando
sobre seu irmãozinho mais novo. Tudo que ela sabia era que o menino estava muito
doente e que estavam completamente sem dinheiro.Iriam se mudar para um apartamento
num subúrbio, no próximo mês, porque seu pai não tinha recursos para pagar as contas
do médico e o aluguel do apartamento. Somente uma intervenção cirúrgica muito cara
poderia salvar o garoto, e não havia ninguém que pudesse emprestar-lhes dinheiro.A
menina ouviu seu pai dizer a sua mãe chorosa, com um sussurro desesperado: "somente
um milagre poderá salvá-lo."
Ela foi ao seu quarto e puxou o vidro de gelatina de seu esconderijo, no armário.
Despejou todo o dinheiro que tinha no chão e contou-o cuidadosamente, três vezes. O
total tinha que estar exato. Não havia margem de erro. Colocou as moedas de volta no
vidro com cuidado e fechou a tampa. Saiu devagarinho pela porta dos fundos e andou
cinco quarteirões até chegar à farmácia. Esperou pacientemente que o farmacêutico a
visse e lhe desse atenção, mas ele estava muito ocupado no momento. Ela, então,
esfregou os pés no chão para fazer barulho, e nada! Limpou a garganta com o som mais
alto que pôde, mas nem assim foi notada. Por fim, pegou uma moeda e bateu no vidro da
porta. Finalmente foi atendida!
"O que você quer?", perguntou o farmacêutico com voz aborrecida, "estou
conversando com meu irmão que chegou de Chicago e que não vejo há séculos", disse ele
sem esperar resposta. "Bem, eu quero lhe falar sobre meu irmão", respondeu a menina
no mesmo tom aborrecido, "Ele está realmente doente...E eu quero comprar um milagre."
"Como?", balbuciou o farmacêutico admirado, "Ele se chama Andrew e está com alguma
coisa muito ruim crescendo dentro de sua cabeça e papai disse que só um milagre poderá
salvá-lo. E é por isso que eu estou aqui. Então, quanto custa um milagre?" "Não
vendemos milagres aqui, garotinha. Desculpe, mas não posso ajudá-la", respondeu o
farmacêutico, com um tom mais suave. "Escute, eu tenho o dinheiro para pagar. Se não
for suficiente, conseguirei o resto. Por favor, diga-me quanto custa”, insistiu a pequena.
O irmão do farmacêutico era um homem gentil. Deu um passo à frente e perguntou à
garota: "que tipo de milagre seu irmão precisa?" "Não sei", respondeu ela, levantando os
olhos para ele, "Só sei que ele está muito mal e mamãe diz que precisa ser operado.
Como papai não pode pagar, quero usar meu dinheiro". "Quanto você tem?", perguntou o
homem de Chicago. "Um dólar e onze centavos", respondeu a menina num sussurro."É
tudo que tenho, mas posso conseguir mais se for preciso." "Puxa que coincidência" sorriu o homem. "Um dólar e onze centavos! Exatamente o preço de um milagre para
irmãozinhos." O homem pegou o dinheiro com uma mão e, dando a outra mão à menina,
disse: "Leve-me até sua casa. Quero ver seu irmão e conhecer seus pais. Quero ver se
tenho o tipo de milagre que você precisa."
Aquele senhor gentil era especializado em Neurocirurgia. A operação foi feita com
sucesso e sem custos. Alguns meses Andrew estava em casa novamente, recuperado. A
mãe e pai comentavam alegremente sobre a seqüência de acontecimentos ocorridos. "A
cirurgia", murmurou a mãe, "foi um milagre real. Gostaria de saber quanto custou!"
A menina sorriu. Ela sabia exatamente quanto custa um milagre. Um dólar e onze
centavos... mais a fé de uma garotinha.

O MEU JUSTO VIVERÁ PELA FÉ (2)
“Mas o meu justo viverá pela fé. E, se
retroceder, não me agradarei dele” (Hebreus
10:38)
Fé em quê? Na grande obra que Deus realizou
para nos tornar justos, quando o texto diz viverá
a idéia é que a fé se torna o único meio de
sobrevivência do justo.
Isso significa que o justo terá que viver da
grande obra espiritual que Jesus conquistou na
cruz.
Existem momentos em nossas vidas que
precisamos crescer; com a fé não é diferente,
pois existem períodos em nossas vidas em que
precisamos crer cegamente em Deus. É aí que Ele
vem e nos socorre. Quando isso ocorre é
tremendo, mas quando o socorro não chega, aí
tudo se torna mais tremendo ainda: isso significa
que Deus decidiu acreditar em nós.
Deus acredita que Seus filhos vão saber utilizar
suas armas, aquelas que Ele deixou para seu
povo. Exemplo de uma delas é o nome de
Jesus. O nome de Jesus foi liberado para que
todo cristão que vive uma vida reta diante de
Deus e que confia plenamente na palavra de
Deus possa utilizá-lo com autoridade sobre os
demônios e sobre qualquer diversidade da vida.
Quantas vezes ficamos orando horas, dias e até
mesmo anos por alguma coisa e nada acontece?
É porque só basta ordenar em nome de Jesus!

.

Sem gasolina, pilotos
pedem milagre e pousam
em frente à mensagem
bíblica.
Neozelandeses estavam certos da
morte e pediram um milagre. Eles
desceram em clareira que tinha um
cartaz com os dizeres ‘Jesus é o Senhor’.
(24/05/08) - Dois pilotos da Nova
Zelândia ficaram sem combustível em
pleno vôo. O motor parou de funcionar e
o aparelho começou a cair. "Quando você
está
em
um
ultraleve
e
bate,
normalmente você morre", disse Grant
Stubbs, um dos pilotos, ao jornal
"Marlborough Express". "Eu me virei para
Owen Wilson [o outro piloto] e perguntei
o que deveríamos fazer. Ele disse: 'Ore,
Grant'."
Sem outra idéia, Grant obedeceu. E
começou a orar, pedindo a Deus que os
guiasse até algum descampado. Deu
certo. De repente, apareceu diante deles
uma pequena clareira gramada -- o
suficiente para que conseguissem pousar
sãos e salvos.
Em terra firme, perceberam que
estavam ao lado de um cartaz de 6
metros de altura onde se lia: "Jesus é o
Senhor - A Bíblia". Grant e Owen são de
Blenheim, que fica a cerca de 50
quilômetros ao sul da capital, Wellington.

Segunda-feira: 1 Tessalonicenses 04
Terça-feira: 2 Tessalonicenses 02
Quarta-feira: 1 Timóteo 01.
Quinta- feira: 2 Timóteo 02.
Sexta-feira: Tito 02 e Filemon 01.
Sábado: Hebreus 02 e 11.
Domingo: Hebreus 12 e Tiago 01

Terá início agora no mês de junho o
discipulado para obreiros. O dia marcado
para início é o dia 09 de junho, à partir
das 20h.

Dia 12 de julho, o próximo
Chá da Rede de Mulheres.

Testemunho do ex-bruxo, agora
Pastor Missionário Carlos, da
cidade
de
Camboriú/SC.
Divulguem e tragam pessoas
cristãs e não-cristãs.

Para a Festa dos Tabernáculos, a meta
é a construção do tablado de alvenaria
em frente ao altar. Serão necessários
39m² de laje, e já temos alguns irmãos
se mobilizando para conseguir tal
material, mas ainda falta mais da metade
do valor orçado.
Ainda com o alvo de melhorar as
condições do templo até a Festa dos
Tabernáculos, será necessário fazer a
vedação de alguns pontos no telhado, pra
que haja a conservação das telhas novas
compradas na última reforma.
Para ofertar especificamente para uma
dessas finalidades, procure Francisco ou
Roberto, ou use os envelopes de Grande
Desafio, apenas identificando com um
lembrete dentro do próprio envelope para
quê a sua oferta é destinada.
Os envelopes de grande desafio estão
disponíveis
no
mesmo
quadro
de
envelopes de dízimo.

Rosangela Ricardo “Zana” (dia
02/06) – Mas regozijem-se e alegrem-se em ti
todos os que te buscam; digam sempre aqueles que
amam a tua salvação: “Grande é o Senhor!” (Salmo
40:16). Abraços da Rede de Mulheres e Classe
Firmadas na Rocha.

Luciano Júlio da Costa (dia 01/06) –
Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim; minhas
forças foram-se esgotando como em tempo de seca.
Então reconheci diante de ti o meu pecado e não
encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as
minhas transgressões ao SENHOR e tu perdoaste a
culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que
são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado;
quando as muitas águas se levantarem, elas não os
atingirão. (Salmo 32: 4 à 6) Que Deus te abençoe
sempre, de Elma, Neto e Erlande.

,

...virou para a porta, tocou a campainha e bateu na porta bem forte. Ele esperou, alguma coisa o fazia ficar ali na
varanda. Ele tocou de novo e desta vez a porta se abriu bem devagar. De pé na porta estava uma senhora idosa com
um olhar muito triste. Ela perguntou gentilmente:
― O que eu posso fazer por você, meu filho?
Com olhos radiantes e um sorriso que iluminou o mundo dela, este pequeno menino disse:
― Senhora, me perdoe se eu estou perturbando, mas eu só gostaria de dizer que JESUS A AMA MUITO e eu
vim aqui para lhe entregar o meu último folheto que lhe dirá tudo sobre JESUS e seu grande AMOR. '
Então ele entregou o seu último folheto e se virou para ir embora. Ela o chamou e disse:
― Obrigada, meu filho! E que Deus te abençoe!
Bem, na manhã do seguinte domingo na igreja, o Papai Pastor estava no púlpito. Quando o culto começou ele
perguntou:
― Alguém tem um testemunho ou algo a dizer?
Lentamente, na última fila da igreja, uma senhora idosa se pôs de pé. Conforme ela começou a falar, um olhar
glorioso transparecia em seu rosto.
― Ninguém me conhece nesta igreja. Eu nunca estive aqui. Vocês sabem antes do domingo passado eu não
era cristã. Meu marido faleceu a algum tempo deixando-me totalmente sozinha neste mundo. No domingo passado,
sendo um dia particularmente frio e chuvoso, eu tinha decidido no meu coração que eu chegaria ao fim da linha, eu
não tinha mais esperança ou vontade de viver. Então eu peguei uma corda e uma cadeira e subi as escadas para o
sótão da minha casa. Eu amarrei a corda numa madeira no telhado, subi na cadeira e coloquei a outra ponta da corda
em volta do meu pescoço. De pé naquela cadeira, tão só e de coração partido, eu estava a ponto de saltar, quando,
de repente, o toque da campainha me assustou. Eu pensei: “Vou esperar um minuto e quem quer que seja irá
embora”. Eu esperei e esperei, mas a campainha era insistente; depois a pessoa que estava tocando também
começou a bater bem forte. Eu pensei: “Quem neste mundo pode ser? Ninguém toca a campainha da minha casa ou
vem me visitar”. Eu afrouxei a corda do meu pescoço e segui em direção à porta, enquanto a campainha soava cada
vez mais alta. Quando eu abri a porta e vi quem era, eu mal pude acreditar, pois na minha varanda estava o menino
mais radiante e angelical que já vi em minha vida. O seu SORRISO, ah, eu nunca poderia descrevê-lo a vocês! As
palavras que saíam da sua boca fizeram com que o meu coração que estava morto há muito tempo SALTASSE
PARA A VIDA quando ele exclamou com voz de querubim: “Senhora, eu só vim aqui para dizer QUE JESUS A AMA
MUITO”. Então ele me entregou este folheto que eu agora tenho em minhas mãos. Conforme aquele anjinho
desaparecia no frio e na chuva, eu fechei a porta e atenciosamente li cada palavra deste folheto. Então eu subi para o
sótão para pegar a minha corda e a cadeira. Eu não iria precisar mais delas. Vocês vêem - eu agora sou uma FILHA
FELIZ DO REI! Já que o endereço da sua igreja estava no verso deste folheto, eu vim aqui pessoalmente para dizer
OBRIGADO ao anjinho de Deus que no momento certo livrou a minha alma de uma eternidade no inferno.
Não havia quem não tivesse lágrimas nos olhos na igreja. E quando gritos de louvor e honra ao REI ecoaram
por todo o edifício, o Papai Pastor desceu do púlpito e foi em direção a primeira fila onde o seu anjinho estava
sentado. Ele tomou o seu filho nos braços e chorou copiosamente.
Provavelmente nenhuma igreja teve um momento tão glorioso como este e provavelmente este universo nunca
viu um pai tão transbordante de amor e honra por causa do seu filho. Exceto um. Este Pai também permitiu que o Seu
Filho viesse a um mundo frio e tenebroso. Ele recebeu o Seu Filho de volta com gozo indescritível, todo o céu gritou
louvores e honra ao Rei, o Pai assentou o Seu Filho num trono acima de todo principado e potestade e lhe deu um
nome que é acima de todo nome.
Lembre-se:
A mensagem de Deus pode fazer a diferença na vida de alguém próximo a você.

O MEU JUSTO VIVERÁ PELA FÉ (3)
“Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não
me agradarei dele” (Hebreus 10:38)
É importante compreender que o justo do Senhor não
pode ficar se dando ao luxo de deixar as coisas
acontecendo. O justo do Senhor está sempre em guerra,
pois está sempre estabelecendo metas, alvo e coisas para
serem alcançadas. O justo do Senhor tem uma vida
completamente tomada de atividades que envolvem o
Reino de Deus.
O justo do Senhor não tem uma vida como um barco à
deriva que vai para onde a maré levar; o justo do Senhor
tem direcionamento que envolve o Reino de Deus e o
reino, almas, santidade e adoração.
O justo do Senhor deverá estar sempre disposto a
ganhar almas para Jesus, pois precisa obedecer o ide de
Jesus. Ganhar almas é uma chama que deve queimar
dentro de cada cristão fiel, pois compreendemos que a
morte de Jesus na cruz não pode ser em vão. Jesus
morreu para redimir o homem do pecado e salvar sua
alma, e nós, os justos, somos os propagadores desta
mensagem salvadora. Essa responsabilidade é nossa!
A santidade é o que diferencia o justo do injusto, pois a
santidade é a manifestação viva do Espírito Santo na vida
do
cristão.
Essa
manifestação
evidenciada
no
comportamento e no caráter do cristão.
A adoração é uma necessidade que pulsa na vida do
cristão, assim como necessitamos de beber água, comer e
respirar. O cristão precisa adorar a Deus; a adoração se
torna parte integrante de suas necessidades vitais.
Este é um dos propósitos nos quais não podermos
retroceder, pois a alma do Senhor não se agradará de nós
se agirmos de tal maneira.
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As mulheres lêem mais que os
homens. Esta é a conclusão da pesquisa
Retratos da Leitura no Brasil, que foi
divulgada no dia 28 de maio em Brasília.
(Fonte: Terra) - objetivo é mostrar o
panorama da leitura no País com
população acostumada a dedicar muito
pouco, ou quase nenhum, tempo aos
livros.
De acordo com os dados, 55% dos
leitores são do sexo feminino, maior em
todos os gêneros da literatura, os homens
lêem mais apenas história, política e
ciências sociais. Segundo a pesquisa,
elaborada pelo Instituto Pró-Livro, a Bíblia
é o livro mais lido pela população
brasileira 43 milhões de pessoas dizem
ler, dos quais 45% afirmaram fazê-lo com
freqüência.
A
Bíblia
é
também
considerado o livro mais importante.

Para a Festa dos Tabernáculos, a meta
é a construção do tablado de alvenaria em
frente ao altar. Serão necessários 39m² de
laje, e já temos alguns irmãos se
mobilizando para conseguir tal material,
mas ainda falta mais da metade do valor
orçado.
Ainda com o alvo de melhorar as
condições do templo até a Festa dos
Tabernáculos, será necessário fazer a
vedação de alguns pontos no telhado, pra
que haja a conservação das telhas novas
compradas na última reforma.
Para ofertar especificamente para uma
dessas finalidades, procure Francisco ou
Roberto, ou use os envelopes de Grande
Desafio, apenas identificando com um
lembrete dentro do próprio envelope para
quê a sua oferta é destinada.
Os envelopes de grande desafio estão
disponíveis no mesmo quadro de envelopes
de dízimo.

Dia 12 de julho, o
próximo Chá da
Rede de Mulheres.

Ilda Araújo (Dia 12/06) – “Naquele dia
vocês dirão: Louvem o Senhor, invoquem o
seu nome; anunciem entre as nações os seus
feitos, e façam-nas saber que o seu nome é
exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois
ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas
conhecidas em todo o mundo” (Isaias 12:4,5).
Feliz aniversário, uma abraço da Rede de
Mulheres.
Maricélia Almeida (Dia 14/06) –

“A
minha alma descansa somente em Deus; dele
vem a minha salvação. Somente ele é a
rocha que me salva; ele é a minha torre
segura! Jamais serei abalado!” (Salmo
62:1,2). Feliz aniversário, da Rede de
Mulheres e Classe Firmadas na Rocha.

Segunda-feira: 1 Pedro 01.
Terça-feira: 2 Pedro 01
Quarta-feira: 1 João 03.
Quinta- feira: 2 João 01 e 3 João 01..
Sexta-feira: Judas 01.
Sábado: Apocalipse 01, 02 e 03.
Domingo: Apocalipse 13, 21 e 22.
Finalizada esta seqüência, na próxima semana
retornaremos ao estudo que dura cerca de dois
meses e meio, que fala sobre a vida e ensinos de
Jesus e do Apóstolo Paulo, cada um num estudo
de duas semanas, e também sobre o Antigo
Testamento, que também leva duas semanas.
Aconselhe este pequeno estudo para os novos
convertidos, pois esta seqüência foca vários
versículos importantes de serem conhecidos por
todo cristão.

Terá início agora no mês de junho
o discipulado para obreiros. O dia
marcado para início é o amanhã, à
partir das 20h.

O ÚLTIMO PANFLETO
Todos os domingos à tarde, depois do culto da manhã
na igreja, o pastor e seu filho de 11 anos saíam pela cidade
e entregavam folhetos evangelísticos. Numa tarde de
domingo, quando chegou à hora do pastor e seu filho
saírem pelas ruas com os folhetos, fazia muito frio lá fora e
também chovia muito. O menino se agasalhou e disse:
― Ok, papai, estou pronto.
E seu pai perguntou: ― Pronto para quê?
― Pai, está na hora de juntarmos os nossos folhetos
e sairmos.
Seu pai respondeu: ― Filho, está muito frio lá fora e
também está chovendo muito.
O menino olhou para o pai surpreso e perguntou: ―
Mas, pai, as pessoas não vão para o inferno até mesmo em
dias de chuva?
Seu pai respondeu: ― Filho, eu não vou sair nesse
frio.
Triste, o menino perguntou: ― Pai, eu posso ir? Por
favor!
Seu pai hesitou por um momento e depois disse: ―
Filho, você pode ir. Aqui estão os folhetos. Tome cuidado,
filho.
Então ele saiu no meio daquela chuva. Este menino
de onze anos caminhou pelas ruas da cidade de porta em
porta entregando folhetos evangelísticos a todos que via.
Depois de caminhar por duas horas na chuva, ele
estava todo molhado, mas faltava o último folheto. Ele
parou na esquina e procurou por alguém para entregar o
folheto, mas as ruas estavam totalmente desertas. Então
ele se virou em direção à primeira casa que viu e caminhou
pela calçada até a porta e tocou a campainha. Ele tocou a
campainha, mas ninguém respondeu. Ele tocou de novo,
mais uma vez, mas ninguém abriu a porta. Ele esperou,
mas não houve resposta.
Finalmente, este soldadinho de onze anos se virou
para ir embora, mas algo o deteve. Mais uma vez, ele se
.

Continua na próxima página...

,

VIDA DE ELEFANTE
Você já observou elefante no circo? Durante o espetáculo, o enorme animal faz
demonstrações de força descomunais. Mas, antes de entrar em cena, permanece
preso, quieto, contido somente por uma corrente que aprisiona uma de suas patas a
uma pequena estaca cravada no solo. A estaca é só um pequeno pedaço de madeira.
E, ainda que a corrente fosse grossa, parece óbvio que ele, capaz de derrubar
uma árvore com sua própria força, poderia, com facilidade, arrancá-la do solo e fugir.
Que mistério! Por que o elefante não foge?
Há alguns anos descobri que, por sorte minha, alguém havia sido bastante sábio
para encontrar a resposta: o elefante do circo não escapa porque foi preso à estaca
ainda muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o pequeno recém-nascido preso:
naquele momento, o elefantinho puxou, forçou, tentando se soltar. E, apesar de todo o
esforço, não pôde sair. A estaca era muito pesada para ele. E o elefantinho tentava,
tentava e nada. Até que um dia, cansado, aceitou o seu destino: ficar amarrado na
estaca, balançando o corpo de lá para cá, eternamente, esperando a hora de entrar no
espetáculo.
Então, aquele elefante enorme não se solta porque acredita que não pode.
Para que ele consiga quebrar os grilhões é necessário que ocorra algo fora do
comum, como um incêndio, por exemplo. O medo do fogo faria com que o elefante em
desespero quebrasse a corrente e fugisse.
Isso muitas vezes acontece conosco! Vivemos acreditando em um montão de
coisas? Que não podemos ter? Que não podemos ser? que não vamos conseguir...,
simplesmente porque, quando éramos crianças e inexperientes, algo não deu certo ou
ouvimos tantos nãos que a corrente da estaca? Ficou gravada na nossa memória com
tanta força que perdemos a criatividade e aceitamos o "sempre foi assim..."
Poderia dizer que o fogo para nós seria: a perda de um emprego, ou algum Outro
problema ou algo que nos fizesse sair da zona de conforto.
A única maneira de tentar de novo é não ter medo de enfrentar as barreiras,
colocar muita coragem no coração e não ter receio de arrebentar as correntes! Não
espere que o seu "circo" pegue fogo para começar a se movimentar. Vá em frente!

CHAMADOS PARA SEMEAR (LEIS DA SEMEADURA)
E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus
bens com aquele que o instrui. Não erreis: Deus não se
deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne
da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no
Espírito do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos
cansemos ide fazer o bem, porque a seu tempo
ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então,
enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas
principalmente aos domésticos da fé (Gálatas 6:6―10).
E o que é instruído na palavra reparta de todos os
seus bens com aquele que o instrui - Este texto
apresenta uma das leis da semeadura que é semear em
quem nos ensina a Palavra de Deus. O texto é muito claro
e não nos deixa dúvidas, pois o resultado da palavra de
Deus em nossas vidas é tremendo. Por exemplo, quanto
vale um conselho bom? Tentou imaginar agora quando
esse conselho vem da parte de Deus, através de uma
pessoa que se dedica ao Senhor e que leva Deus a sério?
Não falo somente dos pastores, mas também de líderes
que têm suas vidas dedicadas a Deus para serem usados
por Deus no ministério de ensino.
Quando abençoamos esses líderes em todos os níveis,
com orações e bênçãos materiais, estamos fazendo uma
grande semeadura. Nesta vida só colhe quem semeia, e
se semearmos na vida de nossos líderes com certeza
iremos colher bênçãos sem medidas, pois estaremos
semeando em território fértil. Semeando neles, logo
estaremos frutos tremendos do conhecimento da Palavra
de Deus, que nos levará a crescer e amadurecer. Quantos
livramentos já recebemos da parte de Deus e bênçãos,
pelo simples fato de conhecermos a Palavra?
Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a
palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a
sua maneira de viver (Hebreus 13:7).
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).

Segunda-feira: LUCAS 1: Os preparativos para a chegada de Jesus
Terça-feira: LUCAS 2: A história do nascimento de Jesus
Quarta-feira: MARCOS 1: O começo do
ministério de Jesus
Quinta- feira: MARCOS 9: Um dia na
vida de Jesus
A Janela 10/40 é uma faixa de terra que vai do oeste da África até a Ásia. Subindo, a partir da Linha
do Equador, fica entre os graus 10 e 40, formando um retângulo..
Na região vive o maior número de povos não-evangelizados da terra, cerca de 3,2 bilhões de
pessoas em 62 países. É ali que estão algumas megalópoles de hoje, ou seja, cidades com uma grande
concentração urbana como Tóquio (Japão), Calcutá (Índia), Bagdá (Iraque), Bancoc (Tailândia) entre
outras. De cada 10 pobres da Terra, oito estão nessa região, e somente 8% dos missionários trabalham
entre eles.
Na maioria dos países dessa região há falta de receptividade aos cristãos e, em especial, aos
missionários que ali atuam. A liberdade religiosa, quando existe, é frágil. Há necessidade de
missionários, líderes, pastores e escolas de treinamento para os poucos cristãos existentes. Os crentes
precisam ser despertados para uma vida de compromisso com Deus. Há poucos obreiros atuando nos
países devido à política de restrições quanto a entrada de missionários. A necessidade de tradução da
Bíblia é grande. Os crentes sofrem perseguição e correm risco de vida. A saúde e proteção dos
missionários é uma necessidade constante na região chamada de Janela 10/40.
Porque evangelizar os povos da Janela 10/40?
- Porque ali vive o maior número de povos não alcançados pelo evangelho. Cobre 1/3 total do
planeta e representa 2/3 da população do mundo. São cerca de 3,2 bilhões de - pessoas em 61 países.
- Porque ali está a maioria dos seguidores das 3 maiores religiões do mundo: Islamismo, Budismo e
Hinduismo.
- Porque de cada 10 pobres na terra, 8 estão nessa região.
- Porque dos 50 países menos evangelizados do mundo 37 estão nessa área.
- Porque as maiores Capitais do mundo estão nessa região.
De acordo com os missiólogos, há diversidades no número de povos não alcançados pelo evangelho
hoje. Para Ralph Winter, há 17 mil povos não alcançados e 12 mil línguas. David Barrete declara que são
11 mil o número total de povos não alcançados. Bob Waymire também arrola 11 mil povos diferentes no
mundo. Patrick Johnstone avalia em 12.017 o total de povos não alcançados em todo o mundo.
Subtraindo desse número os povos entre os quais há cristãos, missionários de fora e autóctones, restam
apenas 1.200 povos a serem alcançados. Em sua perspectiva, 99% da população do mundo serão
cobertos, inteiramente, com a mensagem do evangelho se ela for transmitida, no máximo, entre 400 e
500 línguas diferentes.
Segundo alguns estudiosos, temos aqui algumas estatísticas:
- Cada hora 10700 crianças nascem e morrem sem escutar as Boas Novas em países da Janela
10/40;
- Cada hora de esforço missionário resulta em 9.800 pessoas escutando o evangelho pela primeira
vez;
- O resultado é a redução no mundo não evangelizado de 500 pessoas a cada hora, ou pouco mais
que 4 milhões de pessoas por ano.
- 9 em cada 10 países mais pobres do mundo estão na África e 8 destes são parte do mundo menos
evangelizado.

Sexta-feira: MATEUS 5: O sermão do
monte

Weslley Nascimento (Dia 16/06) -

“Com
o coração vibrando de boas palavras recito os meus
versos em honra ao rei; seja a minha língua como a
pena de um hábil escritor” (Salmo 45:1). Que Deus
te abençoe e abençoe a todos ao seu redor através
de você. Abraços de seus companheiros do
Ministério de Louvor.

Cátia Pereira (Dia 17/06) -

“E, depois disso,
derramarei do meu Espírito sobre todos os povos.
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os
velhos terão sonhos, os jovens terão visões” Joel
2:28). Que o Senhor derrame de Seus Espírito
sobre todos por quem você intercede. Um abraço de
seus companheiros do Ministério de Louvor.

Sábado: MATEUS 6: O sermão do monte
Domingo: LUCAS 15: As parábolas de
Jesus

Suyane Ricardo (Dia 17/06) -

“Mas
regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te
buscam; digam sempre aqueles que amam a tua
salvação: Grande é o Senhor!” (Salmo 40:16). Feliz
aniversário! Abraços da Classe Shekinah.

Gilsimar Vidal (Dia 20/06) -

Dia 12 de julho, o
próximo Chá da Rede de
Mulheres.

“Naquele dia
se dirá a Jerusalém: Não tema, ó Sião; não deixe
suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus,
está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se
regozijará em você; com o seu amor a renovará, ele
se regozijará em você com brados de alegria”.
(Sofonias 3:16,17). Abraços da Rede de Mulheres.

Aviso importante:

Recados de aniversário
devem ser encaminhados à secretaria com pelos
menos 5 dias antes de sua data de publicação.
Confira se sua data de aniversário está na lista
afixada na porta da secretaria, caso contrário,
procure Neto para regularizar ou fazer seu cadastro.

,

O JARDIM
Um velho vivia sozinho em Minnesota. Ele queria cavar seu jardim, mas era um
trabalho muito pesado. Seu único filho, que normalmente o ajudava, estava na prisão.
O velho então escreveu a seguinte carta ao filho, reclamando de seu problema:
"Querido filho", Estou triste porque, ao que parece, não vou poder plantar meu
jardim este ano. Detesto não poder fazê-lo porque sua mãe sempre adorava a época
do plantio depois do inverno. Mas eu estou velho demais para cavar a terra. Se você
estivesse aqui, eu não teria esse problema, mas sei que você não pode me ajudar com
o jardim, pois está na prisão. Com amor, "Papai".
Pouco depois o pai recebeu o seguinte telegrama:
"PELO AMOR DE DEUS, papai, não escave o jardim" ! Foi lá "que eu escondi os
corpos".
Às quatro da manhã do dia seguinte, uma dúzia de agentes do FBI e policiais
apareceram e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo.
Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho contando o que acontecera.
Esta foi a resposta:
"Pode plantar seu jardim agora, papai". "Isso é o máximo que eu posso fazer no
momento."
Ter uma ESTRATÉGIA É FUNDAMENTAL para conseguir coisas que parecem
impossíveis.
Assim, é importante repensar nas pequenas coisas que muitas vezes, nós
mesmos colocamos como obstáculos em nossas carreiras.
"Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional"

CHAMADOS PARA SEMEAR (LEIS DA SEMEADURA)
Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne da carne
ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito do Espírito ceifará a
vida eterna. (Gálatas 6:7,8).
Precisamos estar atentos para esse texto, pois ele deixa um
alerta: “Deus não se deixa escarnecer”. O que o apóstolo esta
declarando, Paulo dá continuidade, e é sobre isso que vamos
estudar: “Porque tudo o que o homem semear, isso também
ceifará.”
Estaremos ceifando tudo que plantamos, pois existe um solo
onde estamos semeando que só Deus tem a capacidade de
avaliar o tipo de semente. Este é o solo da nossa própria
existência onde semeamos ações, sentimentos, idéias,
influências, motivações ou desmotivações, e uma infinidade de
coisas que só Deus pode avaliar.
Semeando ações: Existe um mundo de palavras onde as
ações às vezes falam mais que palavras, por exemplo: você diz
para uma pessoa “eu te amo” e isso é tremendo! São palavras
que mexem com as nossas emoções, mas o que você me diz
sobre não DIZER eu te amo, mas DAR SU PRÓPRIA VIDA para
demonstrar isso como Jesus fez?
Saiba que em nenhum momento citado na Bíblia, você vê
Jesus dizendo para alguém: “eu te amo”. Ele disse que “Deus
amou ao mundo”, Ele perguntou a “Pedro se o amava”, mas Ele
mesmo nunca disse “eu te amo” para ninguém. Em
compensação, com uma ação, provou tudo isso para o mundo
quando estava morrendo numa cruz por ele.
Semeamos ações quando perdoamos de fato dentro de nós,
quando não falamos mal de alguém que não pode se defender,
quando tiramos da nossa dispensa para trazer para cesta básica
da igreja, quando dizimamos, ofertamos, quando tiramos parte de
nosso tempo e ofertamos ao Senhor para fazer sua obra.
“Meus filhinhos, não amem de palavra, nem de língua, mas
por obra e em verdade” (1 João 3:18).

"... e bendito seja o Deus altíssimo, que
entregou os teus adversários nas tuas mãos. E
de tudo lhe deu Abraão o dízimo". Gênesis
14:20 A doutrina bíblica do dízimo - décima
parte do nosso ganho para a Casa do Senhor tem sido uma pedra no sapato de muitos
crentes.
Aceita-se, com relativa facilidade, doutrinas
tais como: redenção, santificação, segurança.
Quando se chega ao dízimo, dificuldades e
desculpas são levantadas à prática dessa
doutrina. Por que será que é assim? A Bíblia
não é clara no assunto? O problema está em
nós? Não temos dúvida alguma de que o
problema reside em nós mesmos porque o
dízimo é:
I - Uma questão de discernimento
pelo Espírito Santo - Sendo a Bíblia de autoria
do Espírito Santo, somente Ele pode nos levar à
compreensão, ou discernimento das doutrinas
da Revelação. Mas, então, por que nem todos
os crentes são dizimistas? Será que o Espírito
Santo não lhes dá o discernimento? Não! O
Espírito Santo dá o discernimento, mas nós
fechamos, deliberadamente, nossa mente e
nosso coração a essa importante doutrina.
II - Uma questão de Submissão Submissão é dependência. Precisamos ter
consciência de que todas as coisas foram feitas
por Deus, e é Ele mesmo que as mantém,
inclusive a nossa própria vida e nossos bolsos.
Vidas submissas implicam em submissão de
todos os nossos bens, do contrário não é plena
submissão, com diz Dr. Orr.
III - Uma questão de Consagração Consagrar é separar para uso exclusivo do
Senhor, e a prática do dízimo deve ser exercida
nessa base. Quando de nossa salvação, o
Espírito Santo separou-nos para o Senhor e nos
fez mordomos de todos os Seus bens, colocados
à nossa disposição para nossa sobrevivência e
conforto. Por isso só entende e pratica o dízimo
quem está seguro de sua salvação e exercita a
sua consagração.
IV - Uma questão de fé - Se realmente
nós cremos "que nosso Deus, segundo a sua
riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus,
cada uma de nossas necessidades", por que nos
esquivamos em dar mais um passo de fé, em
nossa vida cristã, na prática do dízimo?
V - Uma questão de Visão - Dizimar para
o Senhor é o melhor e mais rendoso de todos
os investimentos e, somente o crente de visão,
.

tem essa coragem de devolver a Deus dez por
cento do que Ele lhe permitiu ganhar. Quando
tocados pelo Espírito, levantamos os nossos
olhos e contemplamos os campos brancos para
a ceifa, sabendo que dizimar é ajudar outros a
conhecer a Cristo e o conhecimento de Cristo é
ajuntar tesouros no céu.
VI - Uma questão de fidelidade Paremos um pouco e verifiquemos como Deus
tem sido fiel no cumprimento de suas
promessas para conosco. Será que estamos
correspondendo a essa fidelidade de Deus, na
prática do dízimo? Um dia perante a Igreja, e
em nome da Santíssima Trindade - Pai, Filho e
Espírito Santo - prometemos fidelidade à pratica
de todas as doutrinas bíblicas, inclusive,
participação na manutenção do culto com os
nossos dízimos e ofertas. Estamos sendo fiéis a
essa promessa?
VII - Uma questão de temor - Temor
neste contexto não significa medo, mas
respeito. Pois bem, na prática do dízimo nós
demonstramos respeito ao Deus Altíssimo que
nos criou, nos salvou em Jesus Cristo, pelo
Espírito Santo, nos sustenta. Ninguém deve
praticar o dízimo por medo de não ser
abençoado, ou pensando em negociar com
Deus. O dízimo deve ser praticado como ato de
culto, de louvor, de ação de graças, de temor.
Esperamos que os amados irmãos parem,
orem, e depois de meditarem neste verso de
Malaquias 3:10 - "Trazei todos os dízimos à
Casa do Senhor do tesouro, para que haja
mantimento na minha Casa, e provai-me, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas dos céus, e não derramar sobre vós
bênção sem medida"- decidam por si mesmos,
sobre a prática do dízimo. Ele é uma bênção ou
um sacrifício?

Com Pr. Marcos Paes
Dia 26 de junho às 20h
Ensaio do Teatro para Juniores
até 13 anos, sábados, à partir das
14 horas, com Francisco e Ana
Cláudia.

Segunda-feira: JOÃO 3: Uma conversa
com Jesus.
Terça-feira: JOÃO
instruções de Jesus.

14:

As

últimas

Quarta-feira: JOÃO 17: A oração de
Jesus a favor dos seus 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.
Domingo: LUCAS 24: A aparição de
Jesus após a ressurreição.

Suely Mendonça (Dia 22/06) - “Meu coração
está firme, ó Deus, meu coração está firme; cantarei ao
som de instrumentos! Acorde, minha alma! Acordem,
harpa e lira! Vou despertar a alvorada! Eu te louvarei, ó
Senhor, entre as nações; cantarei teus louvores entre os
povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus;
a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus,
acima dos céus! Sobre toda a terra esteja a tua glória!”
(Salmo 57:7―11). Feliz aniversário, da Classe Crescendo
em Graça.

Rozinete Carvalho “Nete” (Dia 25/06) “O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é a
nossa torre segura. Venham! Vejam as obras do Senhor,
seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras
até os confins da terra; quebra o arco e despedaça a
lança; destrói os escudos com fogo” (Salmo 43:7―9). Feliz
aniversário da Rede de Mulheres e da Classe Firmadas na
Rocha.

A polícia do Butão planeja interrogar o missionário da Gospel for Asia (GFA), Amil Romir. O
motivo? Ele exibiu para moradores de uma vila remota um filme sobre a vida de Jesus. Depois de
constatarem que muitas das pessoas que assistiram ao filme se converteram, diversos extremistas
religiosos decidiram registrar uma queixa contra Amil e outros cristãos locais por causa da exibição
do filme.
A acusação era de que Amil estava atraindo as pessoas ao cristianismo com o filme. A
transmissão de filmes é uma prática bastante comum utilizada por missionários na Ásia. "Pessoas de
diferentes orientações e entendimentos sobre a vida deixaram suas religiões tradicionais para
abraçar o cristianismo depois da apresentação dos filmes", alegaram os extremistas à polícia.
Como o Butão não possui uma lei anticonversão, os extremistas pressionaram a polícia a agir
contra Amil. As autoridades tentaram coagi-lo, concocando-o a depor. Durante um ano o missionário
pode compartilhar livremente sobre a vida e os ensinamentos de Cristo naquela área. Como
resultado, pelo menos 35 pessoas decidiram seguir Jesus.
Dois missionários da GFA que trabalham na mesma área pedem orações por Amil, para que o
Senhor lhe dê as palavras certas para usar quando estiver sendo interrogado pela polícia. Ele
também pede orações para que polícia e extremistas conheçam Jesus através do testemunho dele.
Fonte: OVERBO.com - 12 de Junho de 2008

,

O MONGE MORDIDO
Um monge e seus discípulos iam por uma estrada e, quando passavam por
uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas.
O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho
na mão.
Quando o trazia para fora, o bichinho o picou e, devido à dor, o homem
deixou-o cair novamente no rio.
Foi então à margem, tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a
correr pela margem, entrou no rio, colheu o escorpião e o salvou.
Voltou o monge e juntou-se aos discípulos na estrada .
Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados.
- Mestre deve estar muito doente! Porque foi salvar esse bicho ruim e
venenoso? Que se afogasse! Seria um a menos! Veja como ele respondeu à
sua ajuda, picou a mão que o salvara! Não merecia sua compaixão!
O monge ouviu tranqüilamente os comentários e respondeu:
- Ele agiu conforme sua natureza, e eu de acordo com a minha.
A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias
favoráveis, teriam ficado adormecidas.

CHAMADOS PARA SEMEAR (LEIS DA SEMEADURA)
Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne da carne
ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito do Espírito ceifará a
vida eterna. (Gálatas 6:7,8).
Semeando sentimentos: Quando aceitamos a Jesus como
nosso Salvador, fizemos apenas uma coisa: entramos na porta
do Reino. Jesus disse que Ele era essa porta: “Então Jesus
afirmou de novo: Digo-lhes a verdade: Eu sou a porta das
ovelhas” (João 10.7).
Jesus não quer que fiquemos só na porta, dizendo para o
mundo: “Olhem! Eu estou salvo!” Jesus quer que você desfrute
de todas as coisas que Ele conquistou para você, e que estão
alem da salvação.
Há milagres tremendos que podem ser efetuados sobre
nossos sentimentos. Esses milagres nos trarão benefícios
maravilhosos que nos tornarão verdadeiros semeadores dos
benefícios do Reino de Deus sobre este mundo tão ferido, sem
esperança, um mundo de pessoas que não sabem o que é viver
em paz, ou nem mesmo ter tranqüilas noites de sono.
Muitos cristãos bondosos que vivem somente na porta do
Reino e não entram para desfrutar destes benefícios, ficam na
parados ali na porta e não deixam ninguém entrar, pois quem
chega até esses crentes pensam que ser cristão é somente ser
salvo. Estes esquecem que há um Reino a ser descoberto, mas
por causa da falta de motivação e perseverança em estudar, em
se esforçar, em descobrir o Reino de Deus pelo conhecimento da
Palavra, temos muitos na Casa do Senhor passando lutas e
provações por não conhecerem os benefícios do Reino além da
Salvação. O próprio Deus declarou “o meu povo é destruído
porque lhe faltou o conhecimento da Palavra de Deus”.
Um dos benefícios sobre nossos sentimentos é que agora
temos Pai que cuida de nós e que nos conhece por dentro e por
fora, e está disposto a nos curar de qualquer mazela.

(Rev. D.L. Foster, EUA Fonte: GCM Watch - em 18/06/08) - Você está pronto? Você está em
oração? Você já determinou que não importa quais leis sejam aprovadas, você permanecerá fiel à
eterna Palavra de Deus? Você já decidiu que não ficará em silêncio não importa quais sejam as
penalidades? Você já instruiu sua igreja acerca das ameaças sobre nós? Você está pronto? O motivo
é que a perseguição não está se aproximando. Já está aqui.
Com a aprovação de uma lei no Colorado, de uma declaração formal do governo brasileiro e de uma
decisão legal punitiva do governo canadense contra um pastor, os homossexuais começaram o trabalho de
silenciar a última oposição sólida ao estilo de vida . Eu quero dizer nós, a igreja.
Com a assistência do movimento cristão gay enfraquecendo as defesas internas da igreja e o atual
clima espiritual de ganância (também conhecida pelo nome de “prosperidade”) e excessos na igreja, o
movimento político gay avançou as pressões externas para silenciar todas as vozes que proclamam o
homossexualismo como algo que não seja bom, moral e superior — publicamente. Sua alternativa é ficar de
boca fechada ou dizer em segredo.
Você está pronto para fazer o que Daniel fez quando foi ameaçado pelo sistema legal babilônico? Você
está preparado para fazer o que João, Pedro e os outros discípulos fizeram quando os magistrados religiosos
bateram neles e lhes ordenaram que não falassem mais em Jesus? Você está pronto?
De acordo com WorldNetDaily:
A lei [do Colorado] fornece uma isenção que permite que os grupos religiosos continuem ensinando,
dentro de suas portas, a condenação bíblica do homossexualismo. Mas a própria isenção será prejudicial à
igreja no final de tudo, argumenta Hausknecht.
“[A isenção] tende a marginalizar a igreja”, disse ele. “Eles dirão: ‘É só uma igreja’. “[A isenção] permitirá
que os ativistas gays continuem a marginalizar os cristãos. Eles dirão: ‘Mantenham seus ensinos dentro de
suas quatro paredes. Só isso’.”
A igreja está para ser isolada num gueto, tal como foram os judeus de Varsóvia durante o governo de
Hitler. A intenção do inimigo é nos encurralar nas nossas igrejas, trancar as portas com cadeado e tornar
crime o ato de falarmos “assim diz o Senhor”. Você está preparado para perder seu emprego, ser forçado a
abandonar sua casa e até perder a guarda de seus filhos por se recusar a se prostrar diante do altar da
aceitação homossexual? Não há como ficar neutro. Eles não deixarão você ficar neutro. Ou escolhemos
agora tomar uma posição e ser contados com os profetas que quando se defrontavam com as tramas do
diabo permaneciam firmes ou então desapareceremos em humilhante esquecimento.
No Brasil o governo anunciou um plano para limpar o Brasil de toda “homofobia”. O blogueiro Julio
Severo, que publica o blog Last Days Watchman, tem testemunhado esse ataque forte liderado pelo governo
em recentes anos. Esse ataque culminou na conferência onde participaram representantes de 14 nações
estrangeiras.
Acompanhado de seis ministros, ele pediu para que todos os preconceituosos “arejem a cabeça e
despoluam-na”. Ele surpreendeu ao manifestar apoio total ao movimento homossexual e dizendo “que fará o
possível para que a criminalização da homofobia e a união civil sejam aprovadas”.
Ele defendeu o fim de toda a oposição ao comportamento homossexual e afirmou que a permanência
da discriminação sexual “talvez seja a doença mais perversa impregnada na cabeça do ser humano”.
Não tenha a menor dúvida de que o movimento homossexual político dos EUA está envolvido nessa
situação, tendo exportado — para países em que os governos estão seduzidos pelo dinheiro deles — seu
ódio aos que criticam sua abominação pecaminosa. Você está pronto para ver sua igreja monitorada por
ativistas homossexuais secretos? Você está preparado para ver homossexuais fazendo seu emprego de alvo
a fim de testar se você aceita ou não o pecado deles? O que você fará quando entrarem com milionárias
ações legais contra você? Caso você não tenha ainda percebido, estamos em guerra.
►

► Ao norte, o governo canadense declarou enfaticamente que os que criticam o homossexualismo
enfrentarão a lei e serão punidos. Em 30 de maio de 2008, o Pr. Stephen Boissoin foi proibido de expressar sua
perspectiva bíblica acerca do homossexualismo e recebeu ordem de pagar 5 mil dólares por “danos envolvendo
dor e sofrimento” bem como pedir perdão aos ativistas que se queixaram de que se sentiram magoados. O
tribunal disse:
“O Sr. Boissoin e a Coalizão de Cristãos Preocupados cessarão de publicar em jornais, por email, em rádio,
em discursos públicos ou na internet comentários depreciativos sobre gays e homossexuais. Além do mais,
daqui em diante eles estão proibidos de fazer comentários depreciativos sobre… Lund ou… as testemunhas de
Lund em relação ao envolvimento deles na queixa. Além do mais, ordena-se que todos os comentários
depreciativos contra os homossexuais sejam removidos dos atuais sites e publicações do Sr. Boissoin e a
Coalizão de Cristãos Preocupados…”
Essa não é uma luta para se ganhar com armas carnais. As armas de nossa guerra não são carnais, mas
poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Pegue as suas armas e prepare-se.

João Pedro Pereira (Dia 29/06) -

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) – Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Abraços da Juventude Judá e Classe Semelhantes à
Jesus.

Pedro Duarte (Dia 30/06) -

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).Feliz aniversário da Classe Discípulos de
Jesus.

Segunda-feira: ATOS 9: A conversão de Saulo.
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 história de sua vida a um rei.
Sexta-feira: ATOS 27: Naufrágio a caminho de Roma.
Sábado: ATOS 28: A chegada de Paulo a Roma.
Domingo: ROMANOS 3: Um resumo da teologia de Paulo.

,

...Mas o maior pacote de todos, ele deixou por último. Era para o Ernani. Todos nós já estávamos quase
explodindo de vontade de rir, sendo que Mauro exibia um ar especial, de grande satisfação. Como sempre, Ernani
estava sentado sozinho, no lado mais afastado da grande mesa. Mauro então levou o pacote para perto dele, e todos
ficamos na expectativa do que estava para acontecer. Ernani não era o tipo de muitas palavras. Ele falava tão pouco
que, muitas vezes, nem se percebia que ele estava por perto. Em três anos, ele provavelmente não tinha dito nem cem
palavras ao todo. Por isso, o que aconteceu a seguir nos pegou de surpresa. Ele pegou o pacote firmemente nas mãos
e o levantou devagar, com um grande sorriso no rosto. Foi então que notamos que seus olhos estavam brilhando. Por
alguns momentos, o seu pomo de Adão se moveu para cima e para baixo, até ele conseguir controlar sua emoção.
— Eu sabia que você não ia se esquecer de mim — disse com a voz embargada. — Eu sabia, você é grandalhão
e gosta de fazer brincadeiras, mas sempre soube que você tem um bom coração. — Ele engoliu em seco novamente, e
continuou falando, dessa vez para todos nós. — Eu sei que não tenho sido muito participativo com vocês, mas nunca foi
por má intenção. Sabem... Eu tenho cinco filhos em casa, e uma esposa inválida, que há quatro anos está presa na
cama. E estou ciente de que ela nunca mais vai melhorar. Às vezes, quando ela passa mal, eu tenho que ficar a noite
inteira acordado, cuidando dela. E a maior parte do meu salário tem sido para os seus médicos e os remédios.As
crianças fazem o que podem para ajudar, mas tem sido difícil colocar comida para todos na mesa. Vocês talvez achem
esquisito que eu vá comer o meu almoço sozinho, num canto... Bem, é que eu fico meio envergonhado, porque na
maioria das vezes eu não tenho nada para pôr no meu sanduíche. Ou, como hoje, eu tinha somente uma batata na
minha marmita. Mas eu quero que saibam que essa porção de peixe representa, realmente, muito para mim.
Provavelmente muito mais do que para qualquer um de vocês, porque hoje à noite os meus filhos... Ele limpou as
lágrimas dos olhos com as costas das mãos e continuou — Hoje à noite os meus filhos vão ter, realmente, depois de
alguns anos... — e ele começou a abrir o pacote... Nós tínhamos estado prestando tanta atenção no Ernani, enquanto
ele falava, que nem havíamos notado a reação do Mauro. Mas agora, todos percebemos a sua aflição quando ele
saltou e tentou pegar o pacote das mãos do Ernani. Mas era tarde demais. Ernani já tinha aberto e pacote e estava,
agora, examinando cada pedaço de espinha, cada porção de pele e de vísceras, levantando cada rabo de peixe. Era
para ter sido tão engraçado, mas ninguém riu. Todos nós ficamos olhando para baixo. E a pior parte foi quando Ernani,
tentando sorrir, falou a mesma coisa que todos nós havíamos dito anteriormente: — Obrigado!
Em silêncio, um a um, cada um dos colegas pegou o seu pacote e o colocou na frente do Ernani, porque depois
de muitos anos nós havíamos, de repente, entendido quem era realmente o Ernani.
Uma semana depois, a esposa de Ernani faleceu. Cada um de nós, daquele grupo, passou então a ajudar as
cinco crianças. Graças ao grande espírito de luta que elas possuíam, todas progrediram muito. Carlinhos, o mais novo,
tornou-se um importante médico. Fernanda, Paula e Luisa montaram o seu próprio e bem-sucedido negócio: elas
produzem e vendem doces e salgados para padarias e supermercados. O mais velho, Ernani Júnior, formou-se em
Engenharia; sendo que, hoje, é o Diretor Geral da mesma empresa em que eu, Ernani e os nossos colegas
trabalhávamos. Mauro, hoje aposentado, continua fazendo brincadeiras; entretanto, são de um tipo muito diferente: ele
organizou nove grupos de voluntários que distribuem brinquedos para crianças hospitalizadas e as entretêm com jogos,
estórias e outros divertimentos.
Às vezes, convivemos por muitos anos com uma pessoa, para só então percebermos que mal a conhecemos.
Nunca lhe demos a devida atenção; não demonstramos qualquer interesse pelas coisas dela; ignoramos suas
ansiedades ou seus problemas.
Que possamos manter sempre vivo, em nossas mentes, o ensinamento de Jesus Cristo: “Como Eu vos amei,
amai-vos também uns aos outros” (João 13,34).
Colaboração: Pastora Tânia Pereira
.

CONHECENDO OS BENEFÍCIOS DO REINO PARA
SEMEAR (LEIS DA SEMEADURA)
“Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e
todas essas coisas vos serão acrescentadas” (Mateus 6:33)
Quando buscamos o Reino de Deus estamos arando o solo
de nossas vidas e tirando os espinhos para promover uma
grande semeadura. Por que muitos cristãos dizimam e ofertam e
parece que estão semeando e nada colhem? Porque semeiam
de corações cheios de rancor, ira, mágoas, divisões, pecados
ocultos e sentimentos completamente diabólicos! Seus corações
não estão voltados para Deus completamente.
“Porque assim diz o SENHOR aos homens de Judá e a
Jerusalém: Lavrai para vós o campo de lavoura e não semeeis
entre espinhos” (Jeremias 4:3)
Semeando no reino dos sentimentos para o Reino de
Deus - Uma lei importantíssima: é semear justiça e semear
justiça, isto é, praticar com todos os nossos atos os
mandamentos de Deus sobre a vida de nosso irmão e de todos
que estão em contato conosco. A justiça de Deus tem que fluir de
nossas vidas para as outras pessoas que são terras férteis. Ao
praticarmos a justiça de Deus sobre essas pessoas elas serão
curadas, pois a justiça de Deus consiste na prática do amor, que
gera compressão, misericórdia e a compaixão. A injustiça deste
mundo que, de alguma forma, entra na igreja e a praticamos sem
perceber, fere ainda mais as pessoas que vieram do mundo e já
estão cansadas deste tratamento. Essas pessoas acabam saindo
da igreja, pois não viram nada sobrenatural nela.
Semear justiça de Deus é agir de forma sobrenatural e divina.
É amar quem não merece ser amado, é perdoar quem não
merece, é agir totalmente o oposto do mundo, é não ficar lendo
isso e dizer: “isso é para aquele irmão ou aquela irmã”, mas é
dizer “essas palavras são para mim, para que eu semeie a
justiça, e entender que todos precisamos de Deus”.
“Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia;
lavrai o campo de lavoura; porque é tempo de buscar o
SENHOR, até que venha, e chova a justiça sobre vós” (Oséias
10:12).

Abuso sexual lidera atendimentos de adolescentes no SUS
(Fonte: Terra.com em 20/jun/08)

A HISTÓRIA DO ERNANI

A agressão sexual foi a principal causa de atendimento em serviços de referência de
violência cometida contra adolescentes, segundo pesquisa do Ministério da Saúde feita em 84
unidades de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 37 municípios do País.

Certa vez, trabalhei em uma pequena empresa de
Engenharia. Foi lá que fiquei conhecendo um rapaz
chamado Mauro. Ele era grandalhão e gostava de fazer
brincadeiras com os outros, sempre pregando pequenas
peças. Havia também o Ernani, que era um pouco mais
velho que o resto do grupo. Sempre quieto, inofensivo, à
parte, Ernani costumava comer o seu lanche sozinho, num
canto da sala. Ele não participava das brincadeiras que
fazíamos após o almoço, sendo que, ao terminar a refeição,
sempre sentava sozinho debaixo de uma árvore mais
distante.

Dos 2.370 registros de violências contra adolescentes, 1.335 foram por agressões sexuais,
o que representou 56,3% dos atendimentos. Os registros abrangeram a faixa etária que vai dos
10 aos 19 anos de idade.
Depois da violência sexual, estão as agressões morais (49,9%) e físicas (48,3%), em
terceiro lugar, seguidos das negligências ou abandono (12,6%) e financeiras (1,4%). De acordo
com técnicos do Ministério da Saúde, parte das vítimas sofre mais de uma agressão ao mesmo
tempo.
A agressão sexual também foi a principal causa de atendimentos a crianças com idade
entre 0 e 9 anos notificados pelos serviços de referência de violências. De acordo com as
informações, dos 1.939 registros de violências contra crianças, 845 foram por agressões sexuais,
o que representa 43,6% dos atendimentos.

Segunda-feira: ROMANOS 7: A luta com
o pecado.

Michelle Rosa (dia 09/07) –

“Ora, o Senhor é o Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, ali há
liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem
estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito” (2 Co.
3:17,18). É minha amiga, mais um dia em que comemoramos a chegada de alguém especial a esse mundo.
Fico feliz em poder comemorar esse dia. Te amo pra sempre, do seu maninho Neto. / Querida, que o Senhor
Jesus derrame sobre sua vida toda sorte de benção. Que seus dias sejam vividos sempre na presença do
Senhor. Tudo de melhor pra você, pra sua família. Feliz aniversário, beijos de Talita.

Marta Machado (dia 12/07) –

“Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda
palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não
lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado.” (1
Co. 1:5―7). Parabéns da Rede de Mulheres.

A lista com os aniversariantes de julho está publicada na porta da secretaria. Se seu nome não se encontra nesta 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 de membro 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 quando anunciado o início das aulas para esta classe.

Terça-feira: ROMANOS 8: 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 5: A liberdade em
Cristo.
Sábado: EFÉSIOS 3: Paulo resume a
sua missão.
Domingo: FILIPENSES 2: Imitação de
Cristo.

Será no próximo sábado, dia 12 de julho, os convites estão a venda
com as mulheres que fazem parte da Rede, pelo valor de R$ 5,00
(cinco reais), não só as mulheres estão convidadas, o convite está
aberto inclusive aos homens, e não só da Comunidade Amai-vos mas
também homens e mulheres visitantes.

Devido a esse seu comportamento, Ernani era o alvo
natural das brincadeiras e piadas do grupo. Ora ele
encontrava um sapo na marmita, ora um rato morto em seu
chapéu. E o que achávamos mais incrível é que ele sempre
aceitava aquilo sem ficar bravo. Em um feriado prolongado,
Mauro resolveu ir pescar no Pantanal. Antes, nos prometeu
que, se conseguisse sucesso, iria dar um pouco do
resultado da pesca para cada um de nós. No seu retorno,
ficamos todos muito animados quando vimos que ele havia
pescado alguns dourados enormes. Mauro, entretanto,
levou-nos para um canto e nos disse que tinha preparado
uma boa peça para aplicar no Ernani. Mauro dividira os
dourados, fazendo pacotes com uma boa porção para cada
um de nós. Mas, a 'peça' programada era que ele havia
separado os restos dos peixes num pacote maior, à parte.
— Vai ser muito engraçado quando o Ernani
desembrulhar esse 'presente' e encontrar espinhas, peles e
vísceras!, — disse-nos Mauro, que já estava se divertindo
com aquilo.
Mauro então distribuiu os pacotes no horário do
almoço. Cada um de nós, que ia abrindo o seu pacote
contendo uma bela porção de peixe, então dizia: —
Obrigado!
Continua na próxima página...
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A BORBOLETA AZUL
Havia um viúvo que morava com suas duas filhas curiosas e inteligentes.
As meninas sempre faziam muitas perguntas. Algumas ele sabia responder, outras
não.
Como pretendia oferecer a elas a melhor educação, mandou as meninas passarem
férias com um sábio que morava no alto de uma colina. O sábio sempre respondia todas
as perguntas sem hesitar.
Impacientes com o sábio, as meninas resolveram inventar uma pergunta que ele não
saberia responder. Então, uma delas apareceu com uma linda borboleta azul que usaria
para pregar uma peça no sábio.
― O que você vai fazer?, perguntou a irmã.
― Vou esconder a borboleta em minhas mãos e perguntar se ela está viva ou morta.
Se ele disser que ela está morta, vou abrir minhas mãos e deixa-la voar. Se ele disser que
ela está viva, vou apertá-la e esmagá-la. E assim qualquer resposta que o sábio nos der
estará errada!
As duas meninas foram então ao encontro do sábio, que estava meditando.
― Tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me sábio, ela está viva ou morta?
Calmamente o sábio sorriu e respondeu:
― Depende de você. Ela está em suas mãos.
Assim é a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro. Não devemos culpar
ninguém quando algo dá errado. Somos nós os responsáveis por aquilo que
conquistamos (ou não conquistamos).
Nossa vida está em nossas mãos, como a borboleta. Cabe a nós escolher o que
fazer com ela.

CONHECENDO OS BENEFÍCIOS DO REINO PARA
SEMEAR (LEIS DA SEMEADURA)
Semeando em nossa liderança
“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).
O que podemos semear? Respeito; amor; obediência;
reconhecimento dos benefícios que se recebe do fruto da nossa
pessoa responsável que intercede constantemente por nossas
vidas; ofertas (lembrando do seu líder quando recebe uma
benção especial e honrando em datas especiais).
“Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros
de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada
um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto,
imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra” (Romanos
13.6,7).
Exemplo de honra:
“E, estando ele em Betânia assentado à mesa, em casa de
Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de
alabastro, com ungüento de nardo puro, de muito preço, e,
quebrando o vaso, lho derramou sobre a cabeça” (Marcos 14:3).
Aquela mulher reconheceu quem era Jesus Cristo e os
benefícios que Ele trouxe sobre ela: perdão, respeito e a tratou
com dignidade e a restaurou publicamente, pois isso a levou a
um ato de gratidão que lhe custou um ano de trabalho de sua
vida. Aquele vaso de alabastro, com ungüento de nardo puro,
custa exatamente isso: um ano de trabalho.
Vamos ver o que ela semeou em Jesus: (1) tempo, (2) expôs
sua vida num lugar em que todos sabiam de seu passado e (3)
humilhou-se, sendo criticada e julgada, mas Jesus declara que
ela havia feito algo muito bom para Ele.

Fonte: Aquidauana News – Mato Grosso do Sul

Conforme o chefe do Centro de Resgate do Corpo de Bombeiros, Major Marcelo
Fraiha, a corporação socorre 47 pessoas por dia na Capital do Estado, sendo 70% vítimas
de acidentes de trânsito. “Isso sem contar as pessoas que são socorridas pelo SAMU
(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).
Pior, o número de acidentes tem avançado, segundo Fraiha, de forma
“assustadora”. Somente no mês passado os Bombeiros registraram 1.249 vítimas em
Campo Grande, contra 930 em maio de 2007. “Nossa atividade tem se resumido a
atender ocorrências de vítimas da imprudência e do consumo de bebidas alcoólicas”,
afirma o chefe do Centro de Resgate.
As bebidas alcoólicas também são apontadas como porta de entrada para outras
drogas. Cleonice Alves de Abreu, de 55 anos, viveu o drama de ter um filho dependente
do uso de entorpecentes. Após seis anos de dependência química e 8 meses de
tratamento, o rapaz que hoje tem 28 anos teve até que se mudar de Campo Grande. Ele
consumia pasta base de cocaína.
A mãe, que é evangélica, começou a desconfiar da atitude do rapaz quando já
parecia ser tarde demais. “Eu comecei a notar diferenças. Ele saia demais, sem horário
para voltar, começou a me agredir e vendia todas as coisas de casa, até saco de arroz
ele vendeu”, disse.
O rapaz furtava os objetos da própria casa para comprar drogas. Ele chegou a
vender vários eletrodomésticos, entre eles um aparelho de som.
Pior, donos de bocas-de-fumo chegaram a ir até a casa de Cleonice exigindo o
pagamento de dívidas e ameaçando o dependente de morte. “Eles batiam na porta da
gente e diziam que se ele não fosse lá ia ser morto”, conta a mãe.
Ela diz que as mães precisam preparar os filhos quando crianças para que eles não
entrem no mundo das drogas. “Elas tem que começar desde cedo a conversar e explicar
o que é a droga. Eles têm que ter a consciência desde pequenos porque a mãe não
consegue descobrir no começo”, diz.
Cleonice e o Major Marcelo Fraiha participaram nesta quarta-feira de audiência
pública na Câmara Municipal sobre o consumo de venda de bebidas alcoólicas para
adolescentes. A audiência, proposta pela presidente da comissão de assistência social,
vereadora Maria Emília Sulzer (PMDB), partiu, segundo ela, de uma reivindicação da
sociedade.
“Os índices de violência cresceram e precisamos de uma política pública e de
programas envolvendo as famílias e jovens, para criar uma ação sustentável de vários
órgãos. Hoje, cada um faz um pouquinho, mas não existe uma ação integrada”, afirma a
parlamentar.

Inscrições abertas para o próximo Encontro com Deus. Para se inscrever,
coloque seu nome na lista que se encontra na porta da secretaria. Um
obreiro irá procurá-lo para preencher sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

Para a Festa dos Tabernáculos, a meta é a
construção do tablado de alvenaria em frente ao
altar. Serão necessários 39m² de laje, e com as
ofertas dos irmãos que ofertaram nesse
propósito, metade dessa laje está paga.
Ainda com o alvo de melhorar as condições
do templo até a Festa dos Tabernáculos, será
necessário fazer a vedação de alguns pontos no
telhado, pra que haja a conservação das telhas
novas compradas na última reforma.
Para ofertar especificamente para uma
dessas finalidades, procure Francisco ou Roberto,
ou use os envelopes de Grande Desafio, apenas
identificando com um lembrete dentro do próprio
envelope para quê a sua oferta é destinada.
Os envelopes de grande desafio estão
disponíveis no mesmo quadro de envelopes de
dízimo.

Segunda-feira: GÊNESIS 1: A história da
criação.
Terça-feira: GÊNESIS 3: A origem do
pecado.
Quarta-feira: GÊNESIS 22: Abraão e
Isaque.
Quinta-feira:
ÊXODO
encontra-se com Deus.

3:

Moisés

Sexta-feira: ÊXODO 20: A entrega dos
dez mandamentos.
Sábado: 1SAMUEL 17: Davi e Golias.
Domingo: 2SAMUEL 11: Davi e BateSeba.

Aviso importante:

Recados de aniversário
devem ser encaminhados à secretaria com pelos
menos 5 dias antes de sua data de publicação.
Confira se sua data de aniversário está na lista
afixada na porta da secretaria, caso contrário,
procure Neto para regularizar ou fazer seu cadastro.

,

PIPA VOANDO
Você já viu uma Pipa voar a favor do vento?
Claro que não.
Frágil que seja, de papel de seda e bambu, nenhuma se dá ao exercício fácil de
voar, levada suavemente pelas mãos de alguma corrente. Nunca.
Elas metem a cara. Vão em frente.
Têm dessa vaidade de abrir mão de brisa e preferir a tempestade.
Como se crescer e subir fosse descobrir em cada vento contrário uma
oportunidade.
Como se viver e brilhar fosse ter a sabedoria de ver uma lição em cada
dificuldade.
No fundo, no fundo, todo mundo deveria aprender na escola a empinar pipas,
pandorgas, pardais ou raias, o que quer que se chame na sua terra. Para entender
desde cedo, que Deus só lhes dá um céu imenso porque elas têm condições de o
alcançar.
Assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, quando possuímos os meios de
os realizar.
De tempos em tempos, voltaríamos às salas de aula das tardes claras só para vêlas, feito bandeiras, salpicando o azul.
Assim compreenderíamos, de uma vez por todas, que pipas são como pessoas e
empresas bem sucedidas: usam a adversidade para subir às alturas.

CONHECENDO OS BENEFÍCIOS DO REINO PARA
SEMEAR (LEIS DA SEMEADURA)
“E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também
ceifará; e o que semeia em abundância em abundância também
ceifará” (2 Coríntios 9:6)
É impressionante como Deus é bom, pois você pega um grão
de milho, planta, e logo nasce um pé de milho com muitas
espigas, e cada uma cheia de milho. Agora, já imaginou se
semearmos todo o milho das espigas e fizermos isso por um bom
tempo? Serão necessários muitos quilômetros de terras para
tanta fartura! E é assim também se semearmos na casa do
Senhor e no reino de Deus, pois é só ter um pouco de paciência
e tudo vira fruto a seu tempo.
Mas tenha cuidado com a falta de paciência e perseverança!
A Palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Veja só o que
aconteceu com um sujeito muito apressado:
Um pai havia prometido ao filho que lhe daria um carro zero
no dia da sua formatura. Então o dia chegou e o rapaz não via a
hora de receber seu prêmio. Quando chegou a noite, numa
grande festa promovida pelo seu pai que convidara muitos
amigos, seu pai o chama diante de todos e lhe dá uma bíblia,
junto com uma pequena caixa. Na bíblia está escrito este é o
melhor de todos os presentes. O rapaz olha para todos e no meio
de tanta ansiedade entra um estado de frustração. Num ato de
violência o rapaz joga tudo fora e vai embora de casa, viaja para
outra cidade sem dar explicações, deixando seu pai
completamente desfigurado. Anos mais tarde, já maduro, decidiu
procurar seus pais. O pai já havia morrido. Sua mãe ao vê-lo
entregou em suas mãos a bíblia, a caixinha, e uma carta que
dizia “a Palavra de Deus é o melhor presente, meu filho querido,
o carro é apenas um brinde do seu pai que te ama”, ao abrir a
caixinha, estava ali a chave do melhor carro da época. Na
garagem estava o carro embrulhado para presente como seu pai
havia deixado, e junto ao carro uma faixa “ao filho do meu amor”.
Continua na próxima página

Aviso importante:

Recados de aniversário devem ser
encaminhados à secretaria com pelos menos 5 dias antes de sua
data de publicação. Confira se sua data de aniversário está na
lista afixada na porta da secretaria, caso contrário, procure Neto
para regularizar ou fazer seu cadastro.

Continuação da Palavra Pastoral..

Saiba que a precipitação pode lhe roubar os melhores anos de
sua vida, pode roubar as pessoas mais importantes de sua vida, e
pode te roubar a vida! Semeie a paciência, a calma, a união entre
irmãos, e, se for necessário, volte atrás não deixe teu orgulho te
trair, pois ele pode lhe roubar a vida.
Não tenha pressa, Deus está no controle de tudo. Ele só deixa
algumas vezes que a gente pense que podemos fazer alguma
coisa, mas depois nos mostra quem de verdade está no comando.

Inscrições abertas para o próximo
Encontro com Deus. Para se inscrever,
coloque seu nome na lista que se
encontra na porta da secretaria. Um
obreiro irá procurá-lo para preencher
sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

Segunda-feira:
repreende o rei.

2SAMUEL

Terça-feira: 1REIS
profetas de Baal.

18:

12:
Elias

Natã
e

os

Quarta-feira: JÓ 38: Deus responde a
Jó.
Quinta-feira: SALMO 51: Uma confissão
clássica.

Fonte: Paranashop – em 12/07/08
O Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas (Conplei) encaminhou ofício à ONG Atini – Voz
pela Vida, promotora do filme “Hakani”, apoiando a iniciativa da entidade de mobilizar a opinião pública nacional
em torno da questão do infanticídio nas tribos indígenas brasileiras.
No documento, as lideranças indígenas destacam a decisão tomada durante congresso realizado em 2005,
na cidade de Porto Velho (RO), de ser contra qualquer prática cultural que se choque com o direito à vida.
“No artigo 5º de nosso estatuto, o Conplei tem como base as garantias dos direitos fundamentais da
Constituição Federal e também cláusulas da Declaração Universal de Direitos Humanos, onde propomos a
resgüardar, defender e pleitear os direitos indígenas junto à sociedade civil e aos poderes públicos constituídos.
Esta implícita o direito a vida, tanto de um povo como de cada indivíduo que compõe este grupo. Somente
pleiteando os direitos individuais poderemos de fato pleitear os direitos coletivos.”, diz o documento assinado por
Henrique Terena, diretor nacional do Conplei, e Luiz Bittencourt, primeiro-secretário do Conselho.
Sobre o filme “Hakani”, cuja divulgação está sendo criticada por alguns antropólogos, as lideranças
indígenas afirmam que “esse filme traduz de maneira muito eloqüente o grito dos nossos corações diante destes
fatos que concorrem para dizimar nosso povo. A maneira que foi filmada, fala uma linguagem que chama a
atenção da sociedade contemporânea. A estratégia usada aproximou bastante da realidade. Mesmo assim,
ninguém poderá traduzir toda a dimensão dos corações esmagados de famílias inteiras tendo que sacrificar seus
queridos.”
A direção do Conplei contesta as dúvidas lançadas sobre a participação dos indígenas nas cenas do filme.
“Não temos dúvida quanto a espontaneidade de cada participante, porque se trata de membros de nosso
Conselho, que são idôneos o suficiente para decidir. Aliás, temos certeza que cada um deles tentou expressar ao
máximo o gemino que tem estado preso, porque temos companheiros que foram salvos de maneira semelhante a
do filme e viram uma oportunidade expressar um pouco do sofrimento da alma indígena. Portanto, nem adultos ou
crianças foram exploradas”, ressalta o documento.
O Conplei também destaca a necessidade de se ouvir as lideranças indígenas nas questões relacionadas à
política indigenista no Brasil. “Chegou o tempo de sermos ouvidos com a mesma dignidade de um ser humano e
brasileiro por inteiro e não apenas meio cidadão. (...) Há entre nós, indígenas bem preparados que podem dialogar
de maneira prática e singular em seus argumentos, usando de maneira sábia e inteligente a língua nacional.
Morando na aldeia ou na cidade, não deixamos de lado nossas riquezas culturais. Somos capazes de discernir o
que é bom ou ruim à vida e à cultura e, com isso, somos responsáveis em assumir nosso destino e escolhas que
vão contribuir para o nosso crescimento. Recusamos veementemente de ser meros fantoches (...)”, destaca o
ofício.
Por fim, a liderança do Conplei pede que o Estado brasileiro trate o infanticídio indígena de forma ativa,
informando e dialogando com a sociedade e as tribos alternativas para a solução desse problema. “Não aceitamos
o infanticídio como prática cultural justificável, como também a opinião equivocada de antropólogos e indigenistas
inescrupulosos com pretensão de justificar estes atos e assim decidir pelos povos indígenas, colocando em risco o
futuro de etnias inteiras. A vida é um direito fundamental de qualquer pessoa na face da terra”, conclui o
documento.
Cópias do ofício do Conplei enviado aos diretores da Atini, Edson e Márcia Suzuki, serão encaminhadas à
presidência da OAB-Brasil e aos parlamentares do Congresso Nacional envolvidos com a questão indigenista no
Brasil.

Sexta-feira: ISAÍAS 40: Palavras de
consolo da parte de Deus.
Sábado: DANIEL 6: Daniel e os leões.
Domingo: AMÓS 4: Séria advertência de
um profeta.

Cátia Pereira (dia 15/07) – “Eu te louvo porque me fizeste
de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas!
Digo isso com convicção”. (Salmo 139:14). Um forte abraço
dos seus companheiros do Ministério de Louvor!
Sâmara Coelho (dia 18/07) – “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). Feliz aniversário, da Classe
Cordeirinhos de Cristo.
Nilo Coelho (dia 20/07) – “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). Feliz aniversario, da
Classe Discípulos de Jesus.
Marly Lacerda (dia 23/07) – “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 Rede de Mulheres para você!
Januária Garcia (dia 24/07) – “Como eu amo a tua lei!
Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam
mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre
comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus
mestres, pois medito nos teus testemunhos” (Sl.119:97-99).
Parabéns da Rede de Mulheres para você!
Hugo Carvalho (dia 25/07) – “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). Um forte abraço dos seus companheiros do
Ministério de Louvor!

,

GIRASSOL
Nossos olhos são seletivos, nós "focalizamos" o que queremos ver e deixamos de
ver o restante.
Escolha focalizar o lado melhor, mais bonito, mais vibrante das coisas, assim
como um girassol escolhe sempre estar virado para o sol!
Você já reparou como é fácil ficar deprimido?
"Estou deprimido porque está chovendo, porque tenho uma conta para pagar,
porque não tenho exatamente o dinheiro ou aparência que eu gostaria de ter, porque
ainda não fui valorizado, porque ainda não encontrei o amor da minha vida, porque a
pessoa que quero não me quer, porque... porque... porque..."
É claro que tem hora que a gente não está bem. Mas a nossa atitude deveria ser
a de uma antena que tenta, ao máximo possível, pegar o lado bom da vida.
Na natureza, nós temos uma antena que é assim. O girassol.
O girassol se volta para onde o sol estiver. Mesmo que o sol esteja escondido
atrás de uma nuvem.
Nós temos de ser mais assim, aprender a realçar o que de bom recebemos.
Aprender a ampliar pequenos gestos positivos e transformá-los em grandes
acontecimentos. Temos de treinar para sermos girassol, que busca o sol, a vitalidade,
a força, a beleza.
Por que só nos preparamos para as viagens, e não para a vida, que é uma
viagem?
Apreciar o amor profundo que alguém em um determinado momento dirige a
você.
Apreciar um sorriso luminoso de alegria de alguém que você gosta.
Apreciar uma palavra amiga, que vem soar reconfortante, reanimadora.
Apreciar a festividade, a alegria, a risada.
E quando estivéssemos voltando a ficar mal humorados, tristonhos, desanimados,
revoltados, que pudéssemos nos lembrar de novo se sermos girassóis.
Selecione o melhor deste mundo, valorize tudo o que de bonito e bom que haja
nele e retenha isto dentro de você. É este o segredo de quem consegue manter um
alto grau de vitalidade interna!

CONHECENDO OS BENEFÍCIOS DO REINO PARA
SEMEAR (LEIS DA SEMEADURA)
E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará;
e o que semeia em abundância em abundância também ceifará
(2 Coríntios 9:6).
Semear é muito bom! Recordo-me quando eu podia, bem
perto de minha casa, observar os campos arados das fazendas
por perto. Dias depois começávamos a ver sobre a terra, algo
que se parecia um tapete verde bem clarinho brotando da terra.
E todos se alegravam com mais um milagre de Deus. O homem
preparou bem sua terra, pegou suas sementes e lançou-as, em
seguida indo para casa descansar. Preste bem a atenção nisso:
o homem pega sementes que ele NÃO CRIOU e joga sobre a
terra que ele TAMBÉM NÃO FEZ. Em seguida descansa e tudo
dá certo. Assim que devemos fazer com nossas orações e tudo
mais que fazemos para Deus: semear e depois sair para
descansar.
Qual o motivo disso dar certo? Tudo que Ele, Deus, criou foi
criado para dar certo, E AMÉM. Então se eu e você usarmos as
coisas que Deus criou da forma certa, tudo dará certo. Agora
imagina só que Deus criou você para dar certo é só usar as
sementes nos lugares certos! Existe um solo que a geada não vai
destruir, nem tempestades arruinarem! Nada poderá destruir solo
que é o Reino de Deus, estabelecido por Jesus na terra. Este
Reino foi estabelecido a partir do momento em que Jesus chega
expulsando os demônios das pessoas, porque o Reino de Deus
seria estabelecido não num templo feito por homens, mas nas
pessoas criadas por Deus. Por isso, semeamos nossos dízimos e
ofertas no Corpo de Cristo, que é o que chamamos de Igreja,
pois é aqui, nesta comunhão dos santos que iremos semear
muito com fé, e as demais coisas serão acrescentadas:
Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é
conseguintemente chegado a vós o Reino de Deus (Mateus 12.
28).
Deixe o Reino de Deus ser estabelecido em você.

Fonte: Portas Abertas em 21/06/08

HOLANDA - Está em curso um movimento maciço de fechamento de igrejas na
Holanda. Nos próximos dez anos um quarto das igrejas e monastérios desaparecerão. De
acordo com informações do site Manna-Vandaag (http://www.manna-vandaag.nl/)
estima-se que 1200 das 4000 igrejas e 130 dos 150 monastérios do país fechem as
portas.
Um simpósio realizado na semana passada na cidade holandesa de Utrecht, que
contou com a participação de autoridades governamentais e políticos, discutiu o futuro
desses locais que abrigam cerca de 200 mil objetos de arte.
As informações surgiram dias depois da divulgação de estatísticas oficiais dos Países
Baixos dando conta que só 20% dos nove milhões de crentes holandeses vão pelo menos
uma vez por semana a uma igreja, mesquita ou outro ajuntamento religioso.
Dos três grupos principais de crentes, católicos romanos, protestantes e muçulmanos,
os protestantes são mais "fiéis", segundo o relatório. Quase um terço deles freqüenta a
igreja pelo menos uma vez por semana.
Só 27% dos muçulmanos holandeses vão à mesquita todas as semanas. Católicos são
os menos entusiásticos, com aparentemente só 7% indo à missa no domingo. Cerca de
57% disseram que nunca ou raramente vão a uma missa dominical.
A Portas Abertas da Holanda, que investiga a perseguição mundial no mundo, fez uma
advertência especial aos cristãos holandeses, em especial aos evangélicos: "Preparem-se
para uma era de perseguição." Segundo a organização, é improvável que a perseguição
continue limitada aos cristãos que vivem fora da Holanda. A perseguição está chegando
aos países livres.

Esta seqüência abrange 186 dos 1 189 capítulos da
Bíblia. Muitas das partes mais bem conhecidas das
Escrituras não estão representadas, e de alguns
livros (Levítico, p. ex.) você lerá não mais que um
capítulo. Esses 186 capítulos foram selecionados por
serem inteligíveis para a média dos leitores,
dispensando a consulta a comentários. Considerados
no conjunto, proporcionam um bom fundamento de
entendimento bíblico. Em 180 dias no total, você terá
um panorama que compreende alguma informação
básica de cada livro da Bíblia.
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia
Segunda-feira: GÊNESIS 1
Terça-feira: GÊNESIS 2
Quarta-feira: GÊNESIS 3
Quinta-feira: GÊNESIS 4
Sexta-feira: GÊNESIS 7
Sábado: GÊNESIS 8
Domingo: GÊNESIS 15

Para a Festa dos Tabernáculos, a meta é a
construção do tablado de alvenaria em frente ao
altar. Serão necessários 39m² de laje, e com as
ofertas dos irmãos que ofertaram nesse
propósito, mais da metade dessa laje está paga
e como se pode ver a construção em andamento.
Ainda com o alvo de melhorar as condições
do templo até a Festa dos Tabernáculos, será
necessário fazer a vedação de alguns pontos no
telhado, pra que haja a conservação das telhas
novas compradas na última reforma.
Para ofertar especificamente para uma
dessas finalidades, procure Francisco ou Roberto,
ou use os envelopes de Grande Desafio, apenas
identificando com um lembrete dentro do próprio
envelope para quê a sua oferta é destinada.
Os envelopes de grande desafio estão
disponíveis no mesmo quadro de envelopes de
dízimo.

Aviso importante:

Recados de aniversário
devem ser encaminhados à secretaria com pelos
menos 5 dias antes de sua data de publicação.
Confira se sua data de aniversário está na lista
afixada na porta da secretaria, caso contrário,
procure Neto para regularizar ou fazer seu cadastro.

,

MILHO DE PIPOCA
"Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre".
Assim acontece com a gente.
As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo.
Quem não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma
mesmice e uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser
é o melhor jeito de ser.
Mas, de repente, vem o fogo.
O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos: a dor.
Pode ser fogo de fora: perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder emprego ou
ficar pobre.
Pode ser fogo de dentro: pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas
causas ignoramos.
Há sempre o recurso do remédio: apagar o fogo!
Sem fogo o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação
também.
Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro cada vez mais quente,
pensa que sua hora chegou: vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela
não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está
sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz.
Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo a grande transformação acontece:
BUM!
E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente, algo que ela mesma
nunca havia sonhado.
Bom, mas ainda temos o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas
pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode
existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A presunção e o medo são a dura
casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a
vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria para
ninguém.
Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre.

SEMEANDO MUITO PARA COLHER MUITO (LEIS DA
SEMEADURA)
E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará;
e o que semeia em abundância em abundância também ceifará
(Coríntios 9:6)
De que maneira podemos semear muito das coisas que são
do Senhor?
 Podemos semear fazendo parte de todas as atividades da
igreja; fortalecendo cada vez mais a comunhão e os
relacionamentos dentro da igreja; orando e intercedendo pela
igreja e sua liderança; não sendo uma pessoa melindrada, mas
madura e equilibrada, que saiba lidar com os pontos de conflitos
que acontecem dentro da igreja.
Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda
malícia seja tirada de entre vós (Efésios 4:31).
 Semearmos dízimos e ofertas sem medo, pois quando
semeamos nossos dízimos e ofertas, semeamos confiança e fé
em Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o milagre.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o
SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e
não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a
maior abastança (Malaquias 3. 10).
O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do SENHOR,
refinada; ele é o escudo de todos os que nele confiam (Samuel
22.31).
Nunca semeie no medo, mas sempre no amor:
No amor, não há medo; antes, o perfeito amor lança fora o
medo; porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo
não é perfeito em amor (1 João 4.18).

Rosemary Tavares (dia 31/07) – “Eu te louvo
porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras
são maravilhosas! Digo isso com convicção”. (Salmo 139:14).
Um forte abraço da Rede de Mulheres e Classe Firmadas na
Rocha!

Inscrições abertas para o próximo Encontro com Deus. Para se inscrever,
coloque seu nome na lista que se encontra na porta da secretaria. Um
obreiro irá procurá-lo para preencher sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.

Fonte: Portas Abertas em 29/07/08
Um cristão bielorusso foi multado em um valor equivalente a nove salários mínimos
por tentar organizar um estudo bíblico informal e um grupo de discussão. De acordo com
a Christian Solidarity Worldwide (CSW), no último dia 9 de junho, o Tribunal Regional de
Grodno declarou Valentin Borovik culpado pela violação do artigo 14 da Lei de Liberdade
de Consciência e Religião, e pelo artigo 9.9 do Código de Violações Administrativas. Por
isso ele foi multado em 315 mil rublos.
Em seu relatório, a CSW afirma que uma estratégia legal um pouco enrolada foi usada contra
Valentin Boravik. Ele foi acusado originalmente de violar o artigo 14 no qual estipula que para
estabelecer uma nova organização religiosa deve haver um mínimo de 20 membros com mais de 18
anos. E ainda foi multado com base no artigo 9.9 de outra lei por celebrar uma reunião religiosa com
menos de 20 participantes.
A CSW diz que a acusação com base na Lei de Liberdade de Consciência e Religião com base
no artigo 14 vem apesar do fato de Valentin ter explicado nunca ter tido a intenção de estabelecer
um grupo religioso novo. Ele disse que só estava organizando uma reunião com outros cristãos para
ler e estudara Bíblia e discutir questões religiosas, um direito que é protegido e garantido pela
Constituição da Bielorrússia.
Valentin Borovik foi considerado culpado originalmente por organizar uma reunião religiosa
sem permissão estatal por um tribunal no dia 16 de março deste ano, depois que ele foi flagrado
tentando organizar um estudo bíblico informal.
Um mês depois, em 28 de abril, um Tribunal da cidade de Mostu declarou Valentin Borovik
culpado de violar o artigo 14 da Lei de Religião e o artigo 9.9 do Código de Violações
Administrativas. Nesse dia ele foi multado em 140 mil rublos, o equivalente a quatro salários
mínimos locais.
Multa dobrada
No dia 22 de maio, o Tribunal Regional da região de Grodno rescindiu a decisão do Tribunal
de Mostu e declarou sua intenção em revisar o caso. Infelizmente, como declarado acima, o Tribunal
Regional de Grodno entendeu que Valentin Borovik era culpado e mais do que dobrou a multa
anterior. Este caso exemplifica as dificuldades enfrentadas por cristãos no país. Valentiin Borovik
não queria nada além do que se encontrar junto com crentes e estudar e discutir a fé, um direito
que a maioria de nós na Europa Ocidental possui livremente”, disse Mervyn Thomas, executivo da
CSW.
“É um absurdo que esses tipos de violações ainda estejam acontecendo na Europa. O
governo da Bielorrússia deve ser pressionado a respeitar suas próprias leis e compromissos
internacionais e permitir a seus cidadãos que se reúnam”, completou ele.

Aviso importante:

Recados de
aniversário devem ser encaminhados à secretaria
com pelos menos 5 dias antes de sua data de
publicação. Confira se sua data de aniversário
está na lista afixada na porta da secretaria, caso
contrário, procure Neto para regularizar ou fazer
seu cadastro.

Segunda-feira: GÊNESIS 19
Terça-feira: GÊNESIS 22
Quarta-feira: GÊNESIS 27
Quinta-feira: GÊNESIS 28
Sexta-feira: GÊNESIS 37
Sábado: GÊNESIS 41
Domingo: GÊNESIS 45
PERÍODO ATUAL: Segunda semana.

,

OS FRACASSOS DE MICHAEL JORDAN
"Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas fui
encarregado de jogar a bola que venceria o jogo... e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas
e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que sou um sucesso." ― Michael Jordan.
Se o maior jogador de basquete da história, responsável pela quebra de praticamente todos
os recordes mundiais desse esporte, aceita e supera cada falha, cada fracasso, e ainda diz que
foram eles que o tornaram um sucesso mundial, por que tanta preocupação com os erros que
você cometeu na semana passada, no mês passado, no ano passado ou no último final de
semana?
Se seus erros tiverem sido graves, se você tiver machucado física ou emocionalmente
alguém, reflita sobre isso, mude seu comportamento agora, e carregue o aprendizado e a cicatriz
em seu coração. Isso tornará você uma pessoa melhor hoje e amanhã, já que o ontem não pode
ser mudado.
Mas agora, uma nova semana está começando. Um novo jogo. Um novo time. Um novo
prêmio. Assim é a vida. Quando acordou, hoje pela manhã, o Treinador colocou você para mais
um campeonato no jogo da vida. Talvez você erre a cesta, como Michael Jordan. Talvez você erre
o gol (Pelé errou muitos), mas cada erro, cada falha deve ser usada por você para aprender
melhor o caminho, para encontrar em sua mente o Poder Pessoal que vai colocar seus pés no
pódio da vida.
Outras pessoas viram seu erro? E daí? Será que havia câmeras transmitindo seus erros para
100 milhões de pessoas ao vivo? Pessoas que contavam com você? Improvável. Mas quando
Michael Jordan erra, milhões de pessoas se lembram.
Se Michael Jordan não se deixa desanimar por um erro cometido na frente de 100 milhões de
pessoas (e registrado para a história), porque você se deixaria desanimar pelos seus? Use cada
erro como uma escada para fazer a coisa certa. Peça desculpas, descanse, volte ao treinamento e
inicie uma nova partida. Sua quadra é em casa, com sua família, no trabalho, na escola, com sua
alma gêmea ou em todo lugar em que você esteja nos próximos sete dias. Mesmo quando sua
única platéia é seu espelho.
E lembre-se do que Jordan diz: "Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em
minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso". O que Jordan quer dizer é que não
é possível alcançar o sucesso sem passar pelo fracasso. Deixe-me repetir isso: não é possível.
Até quando nascemos, as lágrimas chegam antes dos sorrisos.
Ao terminar essa frase, o jogo vai começar. O Treinador está olhando. Dê o melhor que
puder. Respire profundamente, sorria... e siga em frente!

VIVER EM DEUS É UMA GRANDE AVENTURA
“Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a
contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter
abundância; em toda a maneira e em todas as coisas, estou
instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância
como a padecer necessidade. Posso todas nas coisas naquele que
me fortalece” (Filipenses 4:11―13).
“Porque já aprendi a contentar-me”: muitas pessoas, e ouso
dizer mais de 80%, não aprenderam a conviver com tranqüilidade
num momento de tribulação, pois centralizam a vida numa
necessidade que está apenas ocorrendo naquele momento. Elas
esquecem de ver tudo de bom que já existe em sua volta, como por
exemplo: às vezes, num dia, tudo foge a nossa rotina diária, como
um pneu furado, a empregada não vai trabalhar, o carro quebra, algo
em casa não está funcionando bem e etc. Achamos que o mundo
acabou e não percebemos as coisas boas que estão acontecendo
em nossa volta. Por exemplo: estamos com saúde, todos da nossa
família estão bem... É só parar um pouco para refletir; vai ver que
está tudo bem e que tudo não passa de um probleminha que logo se
resolve.
Então, amados, aprendam que a vida é muito mais linda do que
pensamos e que é só olhar como ela é de fato, a vida!
“Sei estar abatido e sei também ter abundância”: como é isso
de saber estar mal e saber estar bem? Quando você se relaciona
com Deus, você entra na onda de Deus e não na do mundo. Você
passa a ver Deus em tudo em sua vida, você entende que Deus está
no controle de tudo e que teu trabalho é apenas esperar o agir de
Deus, sabendo que tudo contribui para seu bem.
“Posso todas nas coisas naquele que me fortalece”: Aqui
está um dos maiores segredos da vida, conhecer a Deus e saber
que Ele estará sempre te fortalecendo em tudo. A força que vem de
Deus não consiste em uma estrutura física ou capacidade intelectual,
mas numa fé poderosa que sai de Deus para nossas vidas. É só
pedir dessa fé que Ele dá!
“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem
de vocês, é dom de Deus” (Ef.2:8).

Fonte: Portas Abertas em 06/08/08
De acordo com Mushfig Bayram, membro Forum 18, organização que defende a liberdade religiosa, eles
conseguiram informações com Bahadur Jakbaev, investigador encarregado do caso. Uma das acusações que
Aimurat Khayburahmanov enfrenta é a de estabelecer ou participar de uma “organização religiosa extremista”. A
pena para o crime pode chegar a 15 anos de prisão. O investigador encarregado do caso, Bahadur Jakbaev, negouse a dar informação sobre os protestantes locais. A notícia que chegou até o Forum 18 é a de que Aimurat
Khayburahmanov tem sido espancado na cadeia desde o dia de sua prisão, que ocorreu no dia 14 de Junho. O
Uzbequistão fica na Ásia Central, ao norte do Afeganistão. Na região do Karakalpaquistão há uma dura política
religiosa, na qual todas as atividades muçulmanas ou ortodoxas russas que não são controladas pelo governo são
consideradas crime.
Há livros cristãos que são proibidos - Quando perguntado sobre qual comportamento caracterizava o
protestante como um “radical extremista”, o investigador disse ao Forum 18 que ele reunia pessoas em casa, e lia
literatura cristã proibida pelo Comitê de Assuntos Religiosos do Karakalpaquistão. "A Bíblia não é proibida no
Uzbequistão, mas existem livros cristãos que são” disse o investigador ao Forum 18. Bahadur Jakbaev se recusou
a responder quais desses “livros proibidos” estavam sob posse de Aimurat Khayburahmanov. Tudo o que ele disse
foi que a análise dos peritos do Comitê de Assuntos Religiosos identificou esses livros. O investigador insistiu que a
prisão não é uma punição tão pungente para quem lê livros cristãos proibidos.
Penas previstas na lei - De acordo com o investigador, as acusações contra Aimurat Khayburahmanov
estão embasadas em dois artigos do Código Penal. O primeiro é o artigo 229-2, pune com três anos de prisão
quem ministra ensinamento religioso sem permissão ou educação apropriada. O segundo é o artigo 244-2, a
primeira parte, que tem como sentença 15 anos de prisão para quem estabelece ou participa de “organizações
religiosas extremistas”. Os protestantes locais acreditam que o cristão protestante está sendo processado para que
futuramente a polícia possa acusar outro protestante, Jandos Kuandikov, que está na cidade de Nukos.
"Atualmente a policia está tentando arduamente colocar Jandos na prisão”, disse um protestante, que conhece
Aimurat Khayburahmanov. ”Aimurat seria então considerado como cúmplice de Jandos”, continuou ele. O
protestante contou que a policia não autoriza visitas a Aimurat Khayburahmanov há dois dias. “Eu soube que
Aimurat foi espancado por diversas vezes, e forçado a escrever uma declaração comprometendo Jandos”, disse
ele. “O corpo dele estava coberto por hematomas por causa das agressões”, concluiu o protestante. O investigador
Jakbaev negou que a polícia não tenha autorizado visitas ao protestante na cela de isolamento. “O pai e amigos
dele acabaram de vir visitá-lo”, disse ele ao Forum 18.
A relação com outro cristão perseguido - No dia 14 de Junho, oito policiais invadiram a casa de Jandos
Kuandikov, na cidade de Nukus, alegando uma verificação de identidade. Embora Jandos não estivesse em casa,
Aimurat estava lá ajudando a família a se preparar para um casamento local. Depois que Jandos voltou para casa,
ele pediu aos policiais que mostrassem o mandado autorizando a verificação. A busca durou até às 21h. A polícia
confiscou livros, agendas, vídeos de casamentos e um computador. Levou também o passaporte dele. Jandos
Kuandikov, Aimurat Khayburahmanov e vários familiares foram levados à delegacia para interrogatório. Todos
foram liberados à 1:00 da manhã do dia seguinte, exceto Aimurat, que continuou detido. O Forum 18 tentou obter
informações junto ao Comitê de Assuntos Religiosos de Karakalpaquistão sobre o porquê de alguns livros cristãos
serem proibidos no Uzbequistão, porém ninguém do comitê atendeu aos telefonemas. Um homem que atendeu o
telefonema no Comitê de Assuntos Religiosos do Governo, na capital Tashkent, se negou a responder qualquer
pergunta a respeito da prisão e do futuro julgamento de Aimurat Khayburahmanov. Antes de desligar, o homem
disse que eles não concede entrevistas por telefone.
Itens pessoais confiscados - Um protestante local informou que o passaporte, o computador e outras
propriedades confiscadas, ainda não foram devolvidas a Jandos Kuandikov. O passaporte foi confiscado por um
policial chamado Fayzulla (sobrenome desconhecido). “Jandos Kuandikov pediu que Fayzulla devolvesse o
passaporte”, disse o protestante, “mas Fuyzilla disse a ele que o investigador do caso de Aimurat, Bahadur
Jakbaev, estava com o passaporte”. O protestante disse que Kuandikov sentia-se “ignorado e enganado” pelas
autoridades. O investigador Jakbaev alega já ter entregue o passaporte às autoridades locais. “Kuandikov deveria
procurar a policia local e conversar”, disse ele ao ser questionado pelo Forum 18.
Acusações não estão totalmente claras - Perguntado sobre acusações penais contra Jandos, o
investigador disse que há apenas acusações administrativas contra ele e se recusou a especificar quais eram as
acusações. Por enquanto, protestantes que falaram ao Forum 18, sob a condição de permanecerem anônimos,
informaram que vários membros de uma congregação do centro da cidade de Samarkand tem enfrentado
constantes perturbações por parte dos policiais. Eles disseram que policiais do escritório do promotor estão
visitando as casas dos membros da igreja desde o começo de julho, ameaçando-os e chamando-os para
interrogatório. “Como os policiais nunca apresentaram documentos intimando os membros a responderem tal
interrogatório, todos se recusaram a ir”, disse um protestante. “Mas não há garantias de que eles não atacarão
pessoas nas ruas.”
►

►
Chefe da comunidade judaica deixa o país - O chefe da comunidade Judaica do Uzbequistão, o rabino
chefe Abe David Gurevich, finalmente deixou o país no dia 5 de junho, após o ministro da Justiça renovar a
permissão para que ele e sua esposa, Malka, continuassem trabalhando no país. O visto também já havia
expirado. “O retorno dele ao país dependerá dele conseguir ou não, um novo visto das autoridades uzbeques”,
informou um representante da comunidade israelita ao Forum 18. O plantão de notícias informou que o russo
Gurevich, que carrega um passaporte Americano e outro israelita, estava trabalhando no país desde 1990. A
recusa em permitir que ele continuasse trabalhando no país aconteceu por causa de um apelo ao Ministério da
Justiça, assinado em abril por aproximadamente 90 membros da Comunidade Judaica de Tashkent.

Luis Gustavo Silva (10/08)

–

“Os que
conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor,
jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores
ao Senhor, que reina em Sião; proclamem entre as
nações os seus feitos.” (Sl.9:10,11). Quer o Senhor
abençoe sua vida abundantemente. Abraços da Classe
Discípulos de Jesus.
Yago (10/08) – “Filho meu, guarda o mandamento
de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe”. (Pv.
6:20). Beijos de seu pai, sua mãe e seu irmão.

Inscrições
abertas
para
o
próximo
Encontro com Deus.
Para
se
inscrever,
coloque seu nome na
lista que se encontra
na
porta
da
secretaria. Um obreiro
irá procurá-lo para
preencher sua ficha
de
inscrição
e
esclarecer
qualquer
dúvida.

TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.
Segunda-feira: ÊXODO 3
Terça-feira: ÊXODO 10 E ÊXODO 11
Quarta-feira: ÊXODO 14
Quinta-feira: ÊXODO 20
Sexta-feira: ÊXODO 32
Sábado: LEVÍTICO 26
Domingo: NÚMEROS 11
PERÍODO ATUAL: Terceira semana.

,

VITÓRIAS: ALIMENTO DE DEUS NO MEIO DA TRIBULAÇÃO
“O Espírito do SENHOR apossou-se de Sansão, e ele, sem nada
nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou
nem ao pai nem à mãe o que fizera. Algum tempo depois, quando
voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o
cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tiraram
o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou
aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram.
Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão”
(Juizes 14:6―8,9).
Existem períodos em nossas vidas nos quais Deus parece estar
“mais presente”; sentimos assim quando vencemos batalhas
inacreditáveis, passamos por tribulações, e as vencemos. Mas
existem momentos em estamos tão fracos que a menor provação
nos deixa mal. Apesar de crer que tudo isso tem a ver com nosso
estado de saúde, quer físico ou psicológico, não muda o fato de
estarmos nos sentindo fracos. O que fazer?
O caso de Sansão foi bem interessante. Ele se alimentou do mel
que estava no leão que ele próprio havia matado. E foi uma grande
experiência para ele, pois o Espírito Santo o possuiu e lhe deu a
vitória. E agora ele compartilha da sua vitória com seus pais.
Quando temos uma vitória não podemos nos esquecer dela,
precisamos estar sempre que possível lembrando do quanto Deus
nos abençoou. É no meio de uma grande tribulação devemos nos
fortalecer dessas lembranças.
Precisamos sempre trazer a memória aquilo que nos da
esperança!
“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 o meu Deus”
(Salmos 42.11).
“Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos
perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó Soberano
Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o
ventre materno dependo de ti; tu me sustentaste desde as entranhas
de minha mãe. Eu sempre te louvarei! Tornei-me um exemplo para
muitos, porque tu és o meu refúgio seguro” (Salmos 71.4―7).
Não esqueça de uma coisa: o problema que você está vivendo
agora é apenas mais uma experiência para teu crescimento, pois
para Deus nada será impossível.
Então ore, clame e busque a face de Deus, pois Ele é fiel.

“Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo; nem conspirarás contra o sangue do teu
próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração; não deixarás de repreender o
teu próximo, e não levarás sobre ti pecado por causa dele.” (Lv. 19.16,17.)
A ordem de Deus é clara: ninguém deve andar com mexericos no meio do povo de Deus. A
definição que o Dicionário Aurélio dá de mexericar é: “Narrar em segredo e astuciosamente, com o
fim de malquistar, intrigar ou enredar. Andar com mexericos; fazer intrigas”. E na definição de
mexeriqueiro, encontramos o termo “leva-e-traz”, ou seja: fofoqueiro. E a implicação espiritual desta
prática não pode ser definida com nenhuma outra palavra, a não ser: pecado. Mexericar é
desobedecer a Deus; portanto, é pecado e ponto final. Mas o versículo seguinte a esta proibição
divina nos revela que não peca somente o que faz o mexerico, mas também quem dá ouvidos a ele!
Note a expressão: “não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti pecado por
causa dele”. A Bíblia está dizendo que quando alguém dá ouvidos ao mexeriqueiro, está sendo
cúmplice com ele, está levando sobre si pecado por causa da outra pessoa. A única forma de não
pecar junto com o que traz o mexerico, é repreendê-lo e recusar dar-lhe ouvidos.
O mexerico é uma voz maligna, e infelizmente pode ser encontrada em qualquer igreja. Os
estragos que ele tem causado são incalculáveis. Quanta intriga, divisão, separação, inimizades
geradas pela língua que destila veneno! O cristão tem que estar perto o suficiente da Palavra de
Deus a fim de abafar esta voz. Não apenas de vencer a tentação de pessoalmente mexericar; mais
do que isto, nem mesmo dar ouvidos a um mexeriqueiro. Pois mesmo que você nunca abra sua boca
contra ninguém, ainda pode pecar mexericando. Basta ser cúmplice, dando ouvidos ao que
mexerica. Não temos que controlar a vida de ninguém: “Irmãos, se um homem chegar a ser
surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais corrigi o tal com espírito de mansidão; e olha
por ti mesmo, para que também tu não seja tentado.” (Gl. 6.1.)
Se orarmos ao menos metade do que mexericamos, a Igreja será um lugar bem diferente!
Precisamos reconhecer que o mexerico é instigado por Satanás; portanto, ele não é apenas a voz de
uma pessoa que está pecando, mas é uma voz maligna!
Instigado por Satanás: Quando escreveu a Timóteo, Paulo tratou da questão das viúvas,
mostrando quando é que a Igreja deveria sustentá-las e quando deveria rejeitá-las, instruindo-as a
casar-se novamente. E ele atribui isto a dois tipos de problemas que esta situação estava gerando;
um deles era o mexerico. E ele mostra que por trás do mexerico estava o próprio Satanás,
instigando-o: “Mas rejeita as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo,
querem casar-se; tendo já sua condenação por haverem violado sua primeira fé; e, além disto,
aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa; e não somente ociosas, mas também
faladeiras e intrigantes, falando o que não convém. Quero pois que as mais novas se casem, tenham
filhos, dirijam sua casa, e não dêem ocasião ao adversário de maldizer; porque já algumas se
desviaram, indo após Satanás.” (1 Tm. 5.11-15.)
Paulo atribui o ser “faladeira e intrigante” a seguir Satanás. É óbvio que o diabo não apareceu
pessoalmente a estas mulheres mandando que fofocassem, mas fez isto de maneira invisível, pois o
agir dele é espiritual; é ele que está por trás instigando o mexerico. E quando a pessoa segue este
caminho, está seguindo a Satanás, pois ele é quem instiga a intriga! Já é tempo de compreendermos
a implicação espiritual do mexerico e não mais dar lugar ao diabo. Além de ser classificado como
instigado por Satanás, a Bíblia ainda nos revela que o mexerico é algo que Deus abomina: “Há seis
coisas que o Senhor detesta; sim, há sete que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos
que derramam sangue inocente; coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a
correr para o mal; testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos.”
(Pv. 6.16-19.) Há uma outra tradução que diz no versículo 16: (...) “há seis coisas que o Senhor
detesta e a sétima ele abomina”, o que dá um peso ainda maior ao que estamos dizendo, pois a
sétima coisa que Salomão relaciona é: (...) “o que semeia contenda entre irmãos”.A voz do mexerico
nunca edifica ninguém. Tampouco produz unidade, harmonia, comunhão ou amor. Pelo contrário, é
um instrumento de divisão, de mágoa, e muita dor. E Deus o abomina! Mexericar é pecado. É tornarse instrumento de Satanás. É fazer-se abominável a Deus. E mostra falta de caráter, de fidelidade ao
Senhor e ao corpo de Cristo.
Fonte: Lagoinha.com

Paula Pereira (18/08) - “O Senhor, o seu Deus,
está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se
regozijará em você; com o seu amor a renovará, ele se
regozijará em você com brados de alegria”.(Sf.3:14).
Parabéns, da Classe semelhantes a Jesus.
Natália Lopes (19/08) - “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). Abraços
de seus companheiros do Ministério de Louvor.

Aviso importante:

Recados
de aniversário devem ser encaminhados à
secretaria com pelos menos 5 dias antes de
sua data de publicação. Confira se sua data
de aniversário está na lista afixada na
porta da secretaria, caso contrário, procure
Neto para regularizar ou fazer seu
cadastro.

Nilvaldo da Silva (19/08) - “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.
Edmilson Moura (23/08) - “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). Abraços
da Classe Discípulos de Jesus.

TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.
Segunda-feira: NÚMEROS 14
Terça-feira: DEUTERONOMIO 04
Quarta-feira: DEUTERONOMIO 08
Quinta-feira: DEUTERONOMIO 28
Sexta-feira: JOSUÉ 02
Sábado: JOSUÉ 06
Domingo: JOSUÉ 07
PERÍODO ATUAL: QUARTA semana.

Inscrições abertas para o próximo Encontro
com Deus. Para se inscrever, coloque seu
nome na lista que se encontra na porta da
secretaria. Um obreiro irá procurá-lo para
preencher sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

,

O QUE FOI QUE O MENDIGO DISSE?
Havia um homem triste, desmotivado. Sua mulher havia deixado de amá-lo. Levantou da
cama e vestiu-se naquela manhã de domingo. Sem nada para fazer, saiu de casa e andou sem
rumo. Até aquele dia, nunca tinha reparado como era penoso viver sem amor. Depois de
andar durante horas, sentou-se à sombra de uma árvore frondosa no banco de uma praça, de
cabeça baixa.
Ao seu lado, sentou-se um homem que, pelo seu aspecto, pareceu-lhe um mendigo.
Quase se levantou para seguir o seu caminho, mas o sorriso do homem o reteve. Aos poucos,
se estabeleceu um diálogo e uma animada conversa que se estendeu por horas.
Finalmente, o marido se levantou do banco, deixando dinheiro na mão do mendigo. Sua
postura já estava diferente. Agora, com passo enérgico, voltou para casa, tomou banho, fez a
barba e se vestiu com todo cuidado. Saiu sem dar explicações e sua mulher, que já não o
amava, se mostrou levemente curiosa com a sua nova atitude. Voltou à noite, bem tarde. No
dia seguinte, cumprimentou gentilmente sua mulher e foi trabalhar. Na volta, vestiu um short,
calçou tênis e fez uma longa caminhada noturna. Dormiu com excelente disposição. O dia
seguinte foi igual, talvez melhor. Sua mulher, que não o amava, e seus filhos se
surpreenderam. Parecia ter perdido a tristeza. Ganhara uma força e uma elegância que a
família nunca antes tinha notado. Continuou a ser gentil com a mulher, mas nunca mais lhe
pediu desculpas ou explicações, nem exigiu intimidades com ele.
Passaram-se semanas. A atitude do marido continuava firme e a disposição otimista
instalou-se de vez. A mulher sentia-se cada vez mais intrigada com a mudança miraculosa do
marido e teve mais simpatia por suas novas atitudes, sábias e moderadas. Ele melhorava seu
desempenho como pessoa e como pai. Agora, os amigos o procuravam. Era evidente que tinha
se transformado num homem sábio.
Quanto a mim, sou um sujeito profundamente curioso, talvez por ser escritor e fui à
mesma praça onde estivera o marido a fim de procurar o mendigo. Pude reconhecê-lo
imediatamente. Sem vacilar, sentei-me a seu lado. Apresentei-me e perguntei o que ele tinha
dito para o marido. Sorrindo, o mendigo me respondeu: "Ah, lembro... Não dei grande
conselho. Disse-lhe apenas que, com minha experiência de mendigo, aprendi que nunca se
deve pedir dinheiro e, pelas mesmas razões, jamais se deve suplicar amor. Essas são duas
coisas que sempre nos negam quando as pedimos". E sorrindo, acrescentou: "O dinheiro, a
gente ganha; o amor se conquista".
Autor desconhecido

AS OBRAS DA CARNE E O FRUTO DO ESPÍRITO
“Digo, porém: Andai em Espírito e não cumprireis a
concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e
o Espírito, contra a carne; e estes opõem-se um ao outro; para que
não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não
estais debaixo da lei” (Gl. 5:16,18).
Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da
carne: O que é andar no Espírito? Vivemos num corpo de carne
sujeito a tantas mudanças! As mulheres tem tensão pré-menstrual,
enquanto que os homens são cobrados por serem os responsáveis
pela casa e outras coisas que são responsabilidades do homem, e
tem mais, estamos todos os dias expostos em situações diferentes e
a surpresas desagradáveis!
Será possível andar em Espírito?
“Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais
debaixo da lei, mas debaixo da graça” (Romanos 6.14).
“Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da
lei do pecado e da morte” (Romanos 8.2).
Nossa vida é uma caminhada de fé e precisamos crer nisso! O
pecado não terá domínio sobre nós, pois a lei do Espírito de vida nos
livrou do pecado, isso é, se estamos em Cristo e estamos
cometendo algum pecado, será possível vencer este pecado, pois
não vivemos sob o jugo do diabo, mais sobre as leis do Espírito de
vida que está em Cristo.
Que lei é esta?
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres”
(João 8.36).
Esta é a lei. Jesus foi gerado sem pecado, viveu sem pecar e
recebeu o pecado em si de toda humanidade como um cordeiro, mas
voluntário, consciente em seu propósito. Por isso, agora todo que
nele crer está livre e salvo.
“E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça... (...)
mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o
vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna” (Romanos 6.
18 e 22).
Estamos livres para viver para Deus, pois vivemos sobre o
domínio do Espírito Santo e se alguma coisa carnal tentar nos
aprisionar, podemos resistir e vencer. Saiba de uma coisa: você
pode tudo em Deus, pois nossa força vem do Senhor.

Gazeta Online, em 18/08/08
Quem pratica alguma religião e por algum motivo não pode ir à igreja não precisa mais sair
de casa para acompanhar os cultos. Além da vasta programação no rádio e na TV, que atende a
diversos credos, o fiel já pode assistir à pregação do seu pastor local, em tempo real, pela internet.
Se você achou a opção impessoal, saiba que essa não é nem de longe a proposta das igrejas, que
apostam cada vez mais na tecnologia para atender às necessidades dos fiéis e para fazer com que
mais gente abrace a fé. A Primeira Igreja Batista de Vitória, por exemplo, já oferece essa opção em
seu site desde 2003. Quem acessa a página pode, além de assistir ao culto, participar dele. "Temos
uma equipe que fica só respondendo aos e-mails durante o culto e repassa os pedidos de oração ao
pastor, que os atende na hora", explica o administrador da igreja Eltro Pimentel Lopes. Quase 40
voluntários, divididos em equipes, são responsáveis pelas filmagens do que vai ao ar no site e pelo
atendimento on-line. Lopes garante que o recurso não fez com que a quantidade de pessoas nos
cultos diminuísse. "As pessoas continuam participando, e quem vive fora do país também pode
matar a saudade", ressalta. O mesmo recurso vai fazer parte também do cotidiano dos batistas da
Mata da Praia, em Vitória, a partir de dezembro. A webtv é o principal projeto da igreja, mas os
voluntários se dividem em várias atividades no portal: relações públicas, imagem e som, atualização
do site, o que não falta é trabalho para manter a igreja informada e atrair novos fiéis. Além das
transmissões, católicos e evangélicos desfrutam dos recursos da rede para enviar pedidos de oração,
intenções para missas, baixar estudos bíblicos e pregações, além de bater papo com companheiros
de igreja nos chats ou pelos sites de relacionamento.
Evangelização on-line - Se para muitos essa é uma nova forma de viver a fé, para o
responsável pelo Departamento de Comunicação da Assembléia de Deus de Andorinhas, em Vitória,
Sérgio Lacerda dos Santos, o site da igreja (www. bradosweb. com) se tornou um meio de
evangelizar. "A maioria dos acessos é de pessoas não ligadas à igreja, que se interessam pelos
estudos bíblicos", conta. O noticiário nacional e internacional também tem espaço, além de
informações de utilidade pública, dicas de saúde e avisos de interesse da comunidade onde a igreja
funciona. "Nossa igreja tem médicos, nutricionistas, pessoas que podem dar orientações", explica o
ministro de Comunicação da Igreja Batista da Mata da Praia, Ismael de Souza, em referência à
programação da webtv da igreja, que começa a funcionar em dezembro.
“Contra indicações”: Religião precisa de contato - Esse processo é irreversível. A
tendência é que o uso da tecnologia cresça cada vez mais pelas religiões. Na Igreja Católica, esse
uso ainda é tímido, mas tem aumentado nos últimos anos. O que não pode acontecer é a religião
ficar só nessa dimensão virtual, porque vai produzir um fiel desenraizado, sem relações pessoais. Se
as pessoas não se vêem, não se tocam, acontece o empobrecimento dessa prática religiosa. Por
outro lado, há o risco para aqueles que não têm nenhuma orientação religiosa de se ligar a grupos
desconhecidos, com diretrizes religiosas perigosas. Além da internet, também há a dimensão
mercadológica, da religião como produto, o que não é novidade. A religião no mundo virtual também
mostra a carência e o vazio em que vive o homem. Essa busca pelo sentido da vida, que a pessoa
tem e que, às vezes, nem a religião consegue suprir. Hoje quem quer assistir a uma missa ou a um
culto pode fazê-lo sem ter de sair de casa. Então, perde-se a relação com a comunidade. (Edebrande
Cavalieri. Doutor em Ciências da Religião e professor de Filosofia da Ufes)
Culto on-line até dezembro - Um ponto de encontro virtual, voltado para a evangelização,
avisos da igreja e também espaço para utilidade pública. Assim é o portal criado pelo Ministério da
Comunicação da Igreja Batista. A equipe agora se prepara para transmitir a partir de dezembro
deste ano pela Internet, em tempo real, os cultos que acontecem aos domingos. O novo meio de
comunicação já caiu no gosto da igreja e não é acessado só pelos jovens, como conta o responsável
pela atualização do portal Leandro Gomes, de 23 anos. "As pessoas deixam mensagens, elogiam o
site. E o público não é só jovem, varia muito", conta. Por enquanto os cultos já estão sendo
gravados, armazenados em DVD. Como organizar tantos voluntários em torno de uma idéia? Tudo
funciona com a ajuda de uma escala e do pique dos jovens que são maioria no ministério.
Dicas: www.overbo.com.br / www.igrejadapaz.com.br / www.supergospel.com.br /
www.visaomda.com
/
www.conferenciamda.com
/
www.gospelminas.com
/
www.ozielfalves.blogspot.com

Paula Pereira (18/08) - “O Senhor, o seu Deus,
está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se
regozijará em você; com o seu amor a renovará, ele se
regozijará em você com brados de alegria”.(Sf.3:14).
Parabéns, da Classe semelhantes a Jesus.
Natália Lopes (19/08) - “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). Abraços
de seus companheiros do Ministério de Louvor.

Aviso importante:

Recados
de aniversário devem ser encaminhados à
secretaria com pelos menos 5 dias antes de
sua data de publicação. Confira se sua data
de aniversário está na lista afixada na
porta da secretaria, caso contrário, procure
Neto para regularizar ou fazer seu
cadastro.

Nilvaldo da Silva (19/08) - “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.
Edmilson Moura (23/08) - “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). Abraços
da Classe Discípulos de Jesus.

TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.
Segunda-feira: NÚMEROS 14
Terça-feira: DEUTERONOMIO 04
Quarta-feira: DEUTERONOMIO 08
Quinta-feira: DEUTERONOMIO 28
Sexta-feira: JOSUÉ 02
Sábado: JOSUÉ 06
Domingo: JOSUÉ 07
PERÍODO ATUAL: QUARTA semana.

Inscrições abertas para o próximo Encontro
com Deus. Para se inscrever, coloque seu
nome na lista que se encontra na porta da
secretaria. Um obreiro irá procurá-lo para
preencher sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

,

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!...

AS OBRAS DA CARNE
“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são:
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades,
porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro como já antes vos disse que os que
cometem tais coisas não herdarão o Reino de Deus” (Gal. 5.19―21).
Prostituição: Este pecado é totalmente contra o nosso próprio
corpo. Quando uma pessoa se prostitui, contamina o templo do
Espírito Santo, quebrando completamente a comunhão com o
Senhor.
“Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora
do corpo; mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou
não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que
habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós
mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a
Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a
Deus” (1 Coríntios 6.18―20).
Impureza: Pessoas que dentro de si vivem um mundo de
julgamentos, que vivem medindo outras pessoas, não conseguem
ver o bem em ninguém, vivem maquinando idéias que só levaram
para o mal, vêem em cada gesto simples das pessoas uma ato de
malicia.
“Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será
tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes
serão tais trevas!” (Mateus 6.23).
Há um espírito por trás da impureza que precisamos que Deus
expulse de nosso meio. Só através da oração iremos conseguir isso,
pois o Senhor já tem nos prometido em sua palavra a destruição de
todos os ídolos e espírito de impureza.
“E acontecerá, naquele dia, diz o SENHOR dos Exércitos, que
tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais
memória; e também farei sair da terra os profetas e o espírito da
impureza” (Zacarias 13:2).
Lascívia: Este pecado está ligado a questões sexuais e
pornografia. Existem pessoas debaixo do espírito de engano, acham
que tem uma saúde forte por terem sua sexualidade muito aguçada
mais na verdade estão dominadas suas mentes cauterizadas, pois
não conseguem ver a prisão que estão vivendo. Só com ajuda de
Deus estas pessoas podem ser libertas e o começo desta libertação
começa quando o pecador reconhece sua miséria e se arrepende.

TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.

Fonte: Palavra de Vida/Revista Eclésia Edição 124

Catástrofes causadas pelo aquecimento global apavoram a humanidade e tornam
vivas as profecias bíblicas sobre o futuro do mundo.
Os gigantescos blocos de gelo que se desprendem na Antártica e no Ártico impressionam qualquer um.
Eles são apenas o efeito mais visível de um fenômeno que também tem provocado tornados e furações
devastadores na América do Norte, ondas de forte calor na Europa, secas rigorosas na África, inundações na Ásia e
invernos rigorosíssimos no Hemisfério Norte. Sem falar nas epidemias, catástrofes naturais e extinção de espécies
animais e vegetais que têm ocorrido como nunca nas últimas décadas. Aquilo que antes estava restrito a filmes de
ficção científica ou às profecias bíblicas de Daniel e do Apocalipse, agora está em todos os noticiários – o mundo
parece em convulsão. Nem os cientistas mais céticos se arriscam a colocar em dúvida a realidade do aquecimento
global, processo provocado pela ação humana e que pode levar à extinção da vida no planeta que, um dia, foi
chamado de azul pelo cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Apesar das divergências sobre o tamanho e extensão do
impacto da tragédia, cada vez mais gente acredita que se tratam dos “sinais dos tempos”, os acontecimentos
preditos por Jesus Cristo nos evangelhos e que antecederiam sua volta. Tanto da parte da ciência moderna quanto
da teologia, que tantas vezes são como água e óleo, a certeza é uma só: as coisas ainda vão piorar muito.
Quem tiver dúvidas a respeito das mudanças no clima do planeta e suas terríveis conseqüências deve olhar
para os pólos da Terra. Longe de serem o produto de modelos engendrados em computador, lá os efeitos da
destruição dos ecossistemas são visíveis. Coberta por uma grossa calota de gelo há pelo menos dez mil anos,
desde a última glaciação, já se registra na Antártica a enorme formação de áreas verdes na antiga imensidão
branca, mostrando o tempo cada vez mais quente e o conseqüente derretimento. Já no Ártico, o ritmo da elevação
da temperatura na atmosfera é o dobro da média global. Previsões mais conservadoras dão conta de que a calota
gelada no extremo norte da Terra, fundamental para a manutenção da temperatura no planeta, deve desaparecer
totalmente durante o verão a partir de 2060. Isso pode significar muito mais do que extinção de espécies como os
ursos polares, que não terão mais a área de mar congelado para caçar, ou a necessidade de esquimós usarem
freezer para armazenar carne, como já começa a ser visto. O que vem ocorrendo nas regiões polares tem
repercussão direta no equilíbrio climático em todo o mundo. Devido às baixas temperaturas, os pólos ajudam a
manter o clima global ameno, alimentando as correntes marítimas, resfriando as massas de ar e devolvendo ao
espaço a maior parte da energia solar que recebem, graças às vastas superfícies brancas. Se as previsões se
concretizarem, somente no Oceano Ártico, as temperaturas ficarão 12 graus centígrados mais quentes em poucos
anos. Isso será sentido em toda parte do mundo, gerando cataclismos inimagináveis, inclusive a inundação de
regiões costeiras com o aumento do nível dos oceanos. Num cenário pavoroso, cidades como Nova Iorque e Rio de
Janeiro deixariam de existir, e países inteiros, como a Holanda, seriam literalmente riscados do mapa.
Mais de 60 nações, entre elas o Brasil, estão mobilizando 10 mil cientistas e investindo 1,5 bilhão de
dólares em 228 projetos de pesquisa no Ártico e na Antártica. O pano de fundo é mesmo o aquecimento global,
mas, entre outras coisas, pretendem calcular a quantidade de gelo que será derramada no mar nas próximas
décadas devido ao degelo de regiões como a Groenlândia. “Os pólos estão dando seu alerta. Se todo esse gelo
derreter, o nível dos mares poderá subir sete metros. Muitas cidades litorâneas serão inundadas e destruídas”,
confirma o pastor e jornalista Antônio Mesquita, da Assembléia de Deus, que pesquisa o assunto. Mas isso não é
tudo. Com a salinidade do mar diluída pelas águas doces, correntes se enfraqueceriam e haveria um rompimento
brutal do clima do planeta. Seria possível encontrar icebergs no litoral inglês e o inverno na Europa seria um
pesadelo.
Esse, aliás, é um dos paradoxos do fenômeno: apesar do Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) da ONU falar em aumento da temperatura média no mundo em 5 graus, o
que se verão serão invernos mais frios e verões mais quentes. “As temperaturas variarão nos extremos. Em alguns
lugares onde o frio é intenso se verá um clima africano. Noutros, já quentes, será insuportável viver por causa do
calor. Multidões fugirão ou morrerão sem água”, adverte Mesquita. Se tudo isso se confirmar, o Brasil será
duramente atingido. Em menos de 50 anos, a Amazônia seria transformada em um tipo de savana ou cerrado, e os
habitantes do sertão nordestino, região já quente e seca, seriam forçados a migrar em massa, desencadeando
tragédias sociais de conseqüências imprevisíveis.
Sufocante
Catastrófico ou não, o fato é que esse cenário já começa a se desenhar no horizonte. Causado pelo
aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente do dióxido de carbono, o processo de aumento
da temperatura mundial é comprovado por medições precisas feitas pelos mais modernos satélites e sondas. Esses
gases formam uma espécie de cobertor em torno do planeta, impedindo que a radiação solar, refletida pela
superfície na forma de calor, volte para o espaço. O efeito estufa, muita gente não sabe, é um fenômeno natural
normal, que acontece desde que o mundo é mundo. Sem ele, as condições de temperatura e clima na Terra não
permitiriam a existência de vida. Porém, o que se vê agora é outra coisa: graças à ação humana, a situação se
tornou – com trocadilho – sufocante.

Segunda-feira: 1 SAMUEL 17
Terça-feira: 1 SAMUEL 20
Quarta-feira: 2 SAMUEL 06
Quinta-feira: 2 SAMUEL 11
Sexta-feira: 2 SAMUEL 12
Sábado: 2 REIS 03
Domingo: 2 REIS 08
PERÍODO ATUAL: Sexta semana.

No Segundo domingo de setembro,
dia 14, haverá almoço na igreja
mais uma vez, para arrecadação de
fundos para o amparo das duas
novas
famílias
assistidas
pela
Comunidade Amai-vos. Participe.

Inscrições abertas para o próximo
Encontro com Deus. Para se inscrever,
coloque seu nome na lista que se
encontra na porta da secretaria. Um
obreiro irá procurá-lo para preencher
sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

,

FLORES EM TROCA DE UM SORRISO
Quando o amor brota a humanidade colhe os frutos.
Um grande carro de luxo parou diante do pequeno escritório à entrada do cemitério e o
chofer, uniformizado, dirigiu-se ao vigia.
― Você pode acompanhar-me, por favor? É que minha patroa está doente e não pode andar,
explicou. Quer ter a bondade de vir falar com ela?
Uma senhora de idade, cujos olhos fundos não podiam ocultar o profundo sofrimento,
esperava no carro.
― Sou a Sra. Adams ― disse-lhe ― Nestes últimos dois anos mandei-lhe cinco dólares por
semana...
― Para as flores ― lembrou o vigia.
― Justamente. Para que fossem colocadas na sepultura de meu filho. Vim aqui hoje ― disse
um tanto consternada ― porque os médicos me avisaram que tenho pouco tempo de vida. Então
quis vir até aqui para uma última visita e para lhe agradecer.
O funcionário teve um momento de hesitação, mas depois falou com delicadeza:
― Sabe, minha senhora, eu sempre lamentei que continuasse mandando o dinheiro para as
flores...
― Como assim? ― Perguntou a dama.
― É que... a senhora sabe... as flores duram tão pouco tempo... E afinal, aqui, ninguém vê...
― O senhor sabe o que está dizendo? ― Retrucou a senhora Adams.
― Sei, sim senhora. Pertenço a uma associação de serviço social, cujos membros visitam os
hospitais e os asilos. Lá, sim, é que as flores fazem muita falta... Os internados podem vê-las e
apreciar seu perfume.
A senhora deixou-se ficar em silêncio por alguns segundos. Depois, sem dizer uma palavra,
fez um sinal ao chofer para que partissem.
Meses depois, o vigia foi surpreendido por outra visita. Duplamente surpreendido porque,
desta vez, era a própria senhora que vinha guiando o carro.
― Agora eu mesma levo as flores aos doentes ― explicou-lhe, com um sorriso amável ― O
senhor tem razão. Os enfermos ficam radiantes e fazem com que eu me sinta feliz. Os médicos não
sabem a razão da minha cura, mas eu sei. É que reencontrei motivos para viver. Não esqueci meu
filho, pelo contrário. Mas dou as flores pra quem realmente precisa delas e isso me dá forças.
A Sra. Adams descobrira o que quase todos não ignoramos, mas muitas vezes esquecemos.
Auxiliando os outros, conseguira auxiliar-se a si própria. Você sabia que não é necessário visitar o
túmulo dos entes queridos que partiram para levar o nosso carinho? É que eles, definitivamente,
não estão ali, onde foi enterrado o corpo físico.

AS OBRAS DA CARNE
“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são:
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades,
porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro como já antes vos disse que os que
cometem tais coisas não herdarão o Reino de Deus” (Gal. 5.19―21).
Idolatria: A adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também
a confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se tivesse
autoridade igual ou maior que Deus e sua Palavra.
Feitiçarias: Espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o
uso de drogas e outros materiais, na prática da feitiçaria.
Inimizades: Intenções e ações fortemente hostis; antipatia e
inimizade extremas. Se perguntarmos a alguém com inimizades o
que ela tem contra a outra pessoa, ela vai dizer que nada, e que é a
outra que tem algo contra ela, pois já está dominada por essa coisa
maligna.
Porfias: Brigas, oposição, luta por superioridade, pois existem
pessoas que nutrem dentro delas um espírito de competição que
nem elas percebem. Elas sentem verdadeiro prazer em criar um
clima de discórdia em que alguém tem a perder ou ganhar. Elas não
conseguem gerar no ambiente em que vivem uma comunhão
completa, pois isso para elas é impossível, a não ser que todos
sejam dominados por ela.
Emulações: (grego=zelos). Ressentimento, inveja amarga do
sucesso dos outros. São pessoas que não promovem nada e ainda
criticam e trabalham contra, apresentam uma imagem de que estão
zelando pelo bem, mas são infrutíferos.
Iras: Ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e
ações violentas e falta de domínios.
Pelejas: Ambição egoísta e a cobiça do poder existem pessoas
que nunca trabalham para bem comum mais para sim, pois querem
ser o centro.

Fonte: Palavra de Vida/Revista Eclésia Edição 124

Catástrofes causadas pelo aquecimento global apavoram a humanidade e tornam
vivas as profecias bíblicas sobre o futuro do mundo.
O acúmulo de gases na atmosfera foi intensificado a partir da Revolução Industrial, no século 18. Por
causa da intensa atividade fabril, a temperatura já subiu, em média, quase 1 grau nos últimos 100 anos. Não tem
jeito: para haver desenvolvimento e crescimento econômico, é preciso gerar mais energia. E esse ciclo vicioso só
tende a piorar com a explosão populacional. A cada segundo, quatro crianças nascem no mundo, o que dá um total
de 250 por minuto e 130 milhões por ano. Enquanto isso, outras 100 pessoas morrem a cada minuto, o que dá 50
milhões por ano. A conta resulta num aumento estimado de 80 milhões de novos seres humano anualmente. Pela
fria lógica dos números, a humanidade será composta, daqui a vinte anos, por 8 bilhões de indivíduos. Se países
como China e Índia, os dois mais populosos, continuarem elevando seus padrões de consumo a grandes áreas que
antes serviam à agricultura se tornarem desérticas, será impossível produzir alimentos para todos. Isso sem falar
na escassez de água potável, um drama anunciado desse século 21.
Citando o capítulo seis de Gênesis, Antônio Mesquita, que também dirige o departamento de jornalismo da
Casa Publicadora das Assembléias de Deus (CPAD) e é autor do livro Fronteira final, no qual analisa vários desses
“sinais”, não têm dúvidas do motivo de tantas calamidades: “Antes da humanidade ser destruída pelo Dilúvio,
Deus confirmou que a causa era a maldade do homem, que se multiplicou sobre o mundo de então. Com tudo que
estamos vendo, não é difícil acreditar que são sinais do final dos tempos. A análise de tudo à luz da Palavra de
Deus nos leva a essa conclusão”, destaca.
Uma das passagens bíblicas mais citadas quando se trata de escatologia é o capítulo 21 do Evangelho de
Lucas. Ali, Jesus fala em grandes terremotos, pestilências, fome e outros eventos terríveis ocorrendo ao mesmo
tempo em diversas partes do mundo. Pode ser mera coincidência, mas nunca houve a soma de tantos deles como
nesses últimos tempos. De acordo com uma pesquisa feita pela BBC em 27 países, no ano de 2005 os eventos
considerados mais significativos foram catástrofes. Naquele período, ocorreram 360 desastres naturais – e 259
deles podem ser considerados diretamente ligados ao aquecimento global. Segundo historiadores, não há
comparação com o que acontecia no passado. No século 19, só para ter uma idéia, não havia mais de meia dúzia
de episódios do gênero a cada ano. Enquanto isso, num único ano recente, o mundo experimentou 168
inundações, setenta tornados e furacões e duas dezenas de secas. A vida de 154 milhões de pessoas foi
diretamente afetada.
Entre tantas catástrofes nos últimos tempos, algumas ficaram mais fortemente marcadas. Quem não se
lembra do tsunami na Ásia, no fim de 2004, que deixou um saldo de cerca de 300 mil mortos? Ou do furacão
Katrina, que devastou a cidade de Nova Orleans, na mais próspera nação do mundo, os Estados Unidos da
América? Isso, para não falar em recentes terremotos na China e no Paquistão – países duramente castigados
também por enchentes, ciclones e tempestades –, maremotos na Nova Guiné, incêndios florestais na América do
Norte e ondas de calor no Leste Europeu, região normalmente temperada. Em cada ocorrência, mais mortes, mais
destruição e mais prejuízos. Por outro lado, há o surgimento de novas doenças, algumas agravadas pelas
mudanças no clima, como a dengue, uma das muitas epidemias tropicais que avançam sem controle.

Inscrições abertas para o próximo
Encontro com Deus. Para se inscrever,
coloque seu nome na lista que se
encontra na porta da secretaria. Um
obreiro irá procurá-lo para preencher
sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.
Segunda-feira: 1 REIS 03 / 1 REIS 08
Terça-feira: 1 REIS 17 / 1 REIS 18
Quarta-feira: 2 REIS 05
Quinta-feira: 2 REIS 17
Sexta-feira: 2 REIS 22
Sábado: 1 CRÔNICAS 17
Domingo: 2 CRÔNICAS 20
PERÍODO ATUAL: Sétima semana.

Genecilda Oliveira “Gê” (Dia 13/09)
– “Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o

Alienação
“Deveríamos aprender a dar atenção a todos esses indicadores. Conforme Cristo ressaltou, precisamos ler
as entrelinhas da história e ver o significado dos acontecimentos. A maioria só vê o óbvio e não o oculto”, aponta o
pesquisador e jornalista Marcos De Benedicto, ligado à Igreja Adventista. “Para muita gente, clima resume-se
àquelas previsões meteorológicas sobre se vai chover nos próximos dois dias. Temos que entrar no campo da
escatologia e interpretar os sinais. O tempo encerra oportunidade, mas traz perigo. Quem enxerga através da
neblina, vê mais longe e evita a tragédia”, diz Benedicto, que é editor da Casa Publicadora Brasileira.
Diante do quadro que se avizinha, as fantásticas cenas de grandes produções que falam de hecatombes
provocadas pela queda de asteróides ou terríveis mudanças climáticas, como Impacto profundo e O dia depois de
amanhã, já não parecem tão incríveis ou distantes assim. Porém, os fatos precisam voltar a ser percebidos,
especialmente pela Igreja, que deveria ser uma das grandes interessadas no assunto, mas parece completamente
despreocupada. “Hoje, em vez de ser voz profética, a Igreja figura como eco. Quer ser reconhecida como herdeira
de João Batista, que preparou a primeira vinda de Jesus Cristo, mas não pensa em rejeitar status e benesses para
viver no deserto, de modo mais natural, apontando o rumo para o mundo”, adverte Antônio Mesquita, em uma
lembrança de que o caminho para a restauração de todas as coisas não precisa passar apenas pelas páginas do
noticiário.

seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e
temíveis maravilhas que vocês viram com os
próprios
olhos.”
(Dt.
10:21).
Um
feliz
aniversário, da Rede de Mulheres e Classe
Firmadas na Rocha.

,

MEU MAIOR DEFEITO
Meu maior defeito, nos tranqüilos dias da infância, consistia em desanimar com
demasiada facilidade quando uma tarefa qualquer me parecia difícil. Eu podia ser tudo,
menos um menino persistente.
Foi quando, numa noite, meu pai entregou-me uma tabuazinha de pequena
espessura e um canivete, e me pediu que, com este, riscasse uma linha em toda largura da
tábua. Obedeci a suas instruções, e, em seguida, tábua e canivete foram trancados na
escrivaninha de papai. A mesma coisa foi se repetindo todas as noites seguintes.
Ao fim de uma semana eu não agüentava mais de curiosidade. A história continuava.
Toda noite eu tinha que riscar com o canivete, uma vez, pelo sulco que se aprofundava.
Chegou afinal um dia em que não havia mais sulco. Meu último e leve esforço cortou
a tábua em duas. Papai olhou longamente para mim, e disse:
― Você nunca acreditaria que isto fosse possível, com tão pouco esforço, não é
verdade? Pois o êxito ou fracasso de sua vida não depende tanto de quanta força você põe
numa tentativa, mas da persistência no que faz.
Foi essa uma lição de coisas impossíveis de esquecer, e que mesmo um garoto de
dez anos podia aproveitar.

OS DOIS PEDREIROS
Dois pedreiros estavam construindo uma parede com tijolos, quando foram
interrompidos por um "passante", que perguntou ao primeiro:
― O que você está fazendo?
O pedreiro respondeu:
― Levantando uma parede, ora!
O mesmo "passante" perguntou ao segundo pedreiro, que estava bem mais
adiantado no seu trabalho:
― E você, o que está fazendo?
O segundo pedreiro, diferentemente do primeiro, respondeu:
― Construindo uma catedral.

AS OBRAS DA CARNE
“Porque as obras da carne são manifestas, as quais
são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das
quais vos declaro como já antes vos disse que os que
cometem tais coisas não herdarão o Reino de Deus”
(Gal. 5.19―21).
Dissensões: Introduzir ensinos cismáticos na
congregação sem qualquer respaldo na Palavra de
Deus (Rm 16.17). E rogo-vos, irmãos, que noteis os que
promovem dissensões e escândalos contra a doutrina
que aprendestes; desviai-vos deles.
Heresias: Grupos divididos dentro da congregação,
formando conluios egoístas que destroem a unidade da
igreja (1Co 11.19). E até importa que haja entre vós
heresias, para que os que são sinceros se manifestem
entre vós.
Bebedices: Descontrole das faculdades físicas e
mentais por meio de bebida embriagante. Existem
pessoas que querem esconder suas dores atrás da
bebida, quando podem ser curados delas se forem
cheios do Espírito Santo.
Glutonarias: Diversões, festas com comida e bebida
de modo extravagante e desenfreado, envolvendo
drogas, sexo e coisas semelhantes. Precisamos
aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de
toda a palavra que sai da boca de Deus.

A palavra Tabernáculo (do hebraico mishkan, ןכשמ, local da [Divina] morada) designa
o santuário portátil onde durante o Êxodo até os tempos do Rei Davi os israelitas guardavam e
transportavam a arca da Aliança, a menorá e demais objetos sagrados. Era composto de três
partes: Átrio Exterior, Santo Lugar e Santo dos Santos (Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre)

A Festa

(Fonte: http://www.montesiao.pro.br)

A ordem de Deus para celebrarmos a festa - compromisso dos Tabernáculos encontrase 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,
acredita 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?

Nathan Rocha (13/09) – Filho, você é realmente um
presente de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe
muito, e que Jesus te cubra com seu sangue onde quer que
você vá. Ta amamos muito! De seu Pai Domingos e sua
mãe Maricélia.
Marinete Teixeira (14/09) - 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.
José Rodrigues (dia 16/09) - O mundo e a sua
cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre (1Jo.2:17). Que Deus te abençoe e
cada dia e te mantenha firme nas promessas dEle pra sua
vida. Deus te abençoe hoje e sempre. Classe Discípulos de
Jesus.
Júlio César Passos (dia 17/09) - 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 abençoado
por Jesus.
Nair Neves (dia 19/09) - 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, confirmando sempre o teu chamado.
Abraços da Rede de Mulheres.

TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.
Segunda-feira: 2 CRÔNICAS 30
Terça-feira: 2 CRÔNICAS 32
Quarta-feira: ESDRAS 03
Quinta-feira: NEEMIAS 02
Sexta-feira: NEEMIAS 08
Sábado: ESTER 04
Domingo: JÓ 01 E JÓ 02
PERÍODO ATUAL: Sétima semana.

Palavra Pastoral: O FRUTO DO ESPÍRITO
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei” (Gálatas 5.22,23).
Em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto que a
Bíblia chama “o fruto do Espírito”. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que
ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele (o crente)
subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com
Deus. O fruto do Espírito inclui:
Caridade - Interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca.
“E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso
coração pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5.5).
Gozo - A sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na
presença de Deus, bênçãos estas que pertencem àqueles que crêem em Cristo. “Alegrar-meei nos teus estatutos; não me esquecerei da tua palavra” (Sl 119.16).
Paz - A quietude de coração e mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre o
crente e seu Pai celestial. “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os
vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus” ( Fp 4.7 ).
Longanimidade - Perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero.
“Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em
amor” (Ef 4.2).
Benignidade - Não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. “Antes, sede uns para
com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus
vos perdoou em Cristo” (Ef 4.32).
Bondade - Zelo pela verdade e pela retidão, e repulsa ao mal; pode ser expressa em atos
de bondade (Lc 7.37-50) ou na repreensão e na correção do mal (Mt 21.12,13).

FESTA DOS TABERNÁCULOS - ESTATUTO PERPÉTUO (2)
Fonte: http://www.montesiao.pro.br
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, utilizandose 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.

A
Festa
dos
Tabernáculos irá
acontecer
todos
os dias até o
próximo domingo.
Traga
seus
visitantes
para
participar!

FELIZ ANIVERSÁRIO!

AVISO IMPORTANTE

Eric Carvalho (22/09) – “O Senhor é a Se seu nome não se encontra NA LISTA
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). U
abraço da Classe Semelhantes a Jesus.

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.
Segunda-feira: JÓ 38
Terça-feira: JÓ 42
Quarta-feira: SALMOS 19
Quinta-feira: SALMOS 23
Sexta-feira: SALMOS 27
Sábado: SALMOS 51
Domingo: SALMOS 84
PERÍODO ATUAL: Oitava semana.

DE ANIVERSARIANTES DO MÊS afixada
na porta da secretaria, provavelmente
aconteceu por um destes motivos:
(1) Você não possui cadastro, pois não o
fez após seu batismo ou recebimento nesta
comunidade em Assembléia.
(2) Seu cadastro
incompleto.

de

membro

está

(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 Amaivos.
(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.

BOLETIM VIRTUAL
Os Boletins Informativos da Comunidade
Amai-vos dos anos de 2007 e 2008 estão
disponíveis
para
download
no
blog
spaces.msn.com/amaivosCFRJ.

ÉTICA NO CULTO
Senhores pais, segurem seus filhos até
começar o funcionamento da “salinha
de
recreação”,
caso
não
haja,
mantenha-os ao seu lado durante o
culto.

Palavra Pastoral: O FRUTO DO ESPÍRITO
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei (Gálatas
5.22,23).
Fé - Lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por
promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. “Antes, sede uns para com
os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também
Deus vos perdoou em Cristo” (1Tm. 6.12).
Mansidão - Moderação, associada à força e à coragem; descreve alguém que
pode irar-se com eqüidade quando for necessário, e também humildemente
submeter-se quando for preciso. “Além disso, eu, Paulo, avos rogo, pela mansidão e
benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde,
mas ausente, ousado para convosco” (2Co. 10.1 ).
Temperança - O controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões,
inclusive a fidelidade aos votos conjugais; também a pureza. O ensino final de Paulo
sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver
aqui indicado. O crente pode — e realmente deve — praticar essas virtudes
continuamente. Nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os
princípios aqui descritos.

“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já
passaram; eis que tudo se fez novo” (2 Coríntios 5.17).

MAIS UMA CELEBRIDADE SE CONVERTE
Fonte: Em Sergipe em 25/09/08)
Depois de Carla Perez, Daniel Diau e Mara
Maravilha, mas uma celebridade se converte.
Nos últimos anos diversas celebridades
deixaram a carreira de sucesso em prol de se
dedicar à vida religiosa. A igreja evangélica
vem ganhando cada dia mais seguidores.
Quem não se lembra da rainha do
bumbum, Carla Perez, que fez sucesso nos
anos 90 dançando no “É o Tchan”,
apresentando programas de televisão e
posando para revistas masculinas? A baiana
abriu mão da fama e agora, casada com o
também evangélico Xande, mãe de dois filhos,
Carla se dedica a projetos infantis e segue
paralelamente uma carreira no meio gospel.
Além da ex-dançarina, Mara Maravilha,
Déborah Brasil e Daniel Diau também se
converteram. Este último artista que é
sergipano fez sucesso na banda Calcinha Preta
por mais de 10 anos e agora abandonou o
público forrozeiro.
Agora mais uma estrela do forró deve
deixar a banda, trata-se da cantora de Aviões
do Forró, Solange Almeida, conhecida por
"Solanja", que se converteu no início deste
mês e agora é membro da Igreja Assembléia
.

de Deus. O site da igreja transmitiu ao vivo a
aceitação da cantora a Jesus. "O senhor é
poderoso, podem aplaudir, eu estou todo
arrepiado", dizia o pastor ao anunciar a
presença da cantora.
"Deus tem um propósito na vida de cada
um de nós. Tenho uma família maravilhosa, o
amor e carinho de todos. Estou me sentindo
completa e mais forte porque sinto a presença
de Deus na minha vida", disse a cantora em seu
blog.
Nesta semana, a vocalista forrozeira
estreou seu novo estilo. Cerca de 10 mil
pessoas estiveram presentes no grande
Santuário Canaã em Fortaleza-CE, e assistiram
pela primeira vez a apresentação da cantora do
Aviões do Forró cantando louvor. A evangélica
mostrou toda segurança e tirou de letra a
música.
“Foi uma emoção única
na minha vida, eu nunca
sentir isso que sentir hoje.
Tenho certeza que este foi o
primeiro de vários cultos, de
vários hinos que vou louvar
ao
senhor",
declarou
emocionada a cantora.
Aviões do Forró se apresenta em Aracaju
no próximo dia 11. Solange deve continuar na
banda até acabar alguns contratos com shows e
gravadora.

BOLETIM VIRTUAL
Os
Boletins
Informativos
da
Comunidade Amai-vos dos anos de
2007 e 2008 estão disponíveis para
download
no
blog
spaces.msn.com/amaivosCFRJ.

ÉTICA NO CULTO
Não sente nas janelas! Se você não é
operador de som, não sente na mesa do
operador de som, a não ser que seja
solicitado.

ENCONTRO COM DEUS
Inscrições abertas para o próximo Encontro
com Deus. Para se inscrever, coloque seu
nome na lista que se encontra na porta da
secretaria. Um obreiro irá procurá-lo para
preencher sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.
Segunda-feira: SALMOS 103
Terça-feira: SALMOS 139
Quarta-feira: PROVÉRBIOS 04
Quinta-feira: PROVÉRBIOS 10
Sexta-feira: ECLESIASTES 03
Sábado: NAUM 01
Domingo: HABACUQUE 01
PERÍODO ATUAL: Nona semana.

AVISO IMPORTANTE
Se seu nome não se encontra NA LISTA
DE ANIVERSARIANTES DO MÊS afixada
na porta da secretaria, provavelmente
aconteceu por um destes motivos:
(1) Você não possui cadastro, pois não o
fez após seu batismo ou recebimento nesta
comunidade em Assembléia.
(2) Seu cadastro
incompleto.

de

membro

está

(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 Amaivos.
(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.

Três, dois, um!
Três homens foram presos como criminosos
Dois homens cometeram crimes
Um homem não cometeu
Três homens foram espancados e chicoteados
Dois homens mereceram isso
Um homem não mereceu
Três homens foram zombados e amaldiçoados
Dois homens revidaram aos xingamentos
Um homem não o fez
Três homens foram pregados em três cruzes
Dois homens mereceram isso
Um homem não merecia
Três homens agonizaram e se sentiram abandonados
Dois homens tinham motivos para se serem e se sentirem abandonados
Um homem não tinha
Três homens falaram em suas respectivas cruzes
Dois homens reclamaram
Um homem não reclamou
Três homens sabiam que a morte estava à caminho
Dois homens tentaram resistir a ela
Um homem não resistiu
Três homens morreram em suas cruzes
Dois homens morreram pelos seus próprios pecados
Um homem morreu pelos pecados deles, pelos meus e pelos teus pecados
Três dias depois
Dois homens permaneceram em seus sepulcros
Um derrotou a morte
Pense nisso...

Palavra Pastoral: Crente fofoqueiro é agente do diabo dentro da igreja
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos
“O homem de belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala
com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração; todo o tempo maquina mal; anda
semeando contendas” (Pv. 6.12―14).
O homem de belial:
belial Este termo “Belial” é usado para todos os servos do diabo ou filhos do diabo.
Ex: “E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel?” (2 Coríntios 6.15).
O homem vicioso: Pessoas cheia de vícios, manias e compromissadas com o mundo e sua obra sem
fruto e que vivem dentro da igreja como o joio que Jesus declarou que o inimigo plantou.
Anda em perversidade de boca: Essas pessoas não conseguem desfrutar de um dialogo saudável e
espiritual onde estão a um peso, pois só conseguem falar mal de alguém ou apontado o erro de alguém
que elas nunca ajudaram e nem fizeram nada para ajudar. Ex: “Porém os filhos de Belial serão todos
como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão” (2 Samuel 23.6)
Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos: São pessoas que não conseguem
olhar nos olhos, pois não têm sinceridade em seus corações. Quando encontram parceiros com o
mesmo comportamento, se tornam verdadeiras carniças humanas que atraem demônios. Onde essas
pessoas pisam, nada fica bem. São pessoas que vivem um mundo de mentiras que elas próprias criam,
pois neste mundo todos são inimigos, não há paz, o alimento emocional dessas pessoas não é o amor e
a harmonia, mas a discórdia, a raiva, o rancor e a inimizade.
Saibam nos não pertencemos a este mundo e nem a este reino somos de Deus. Ex: “...porque o
Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo” (Romanos
14.17)
Perversidade há no seu coração: não podemos ser assim!
Todo o tempo maquina mal: não podemos ser assim!
Anda semeando contendas: não podemos ser assim e isso é abominável a Deus.

CRISTÃO
CRISTÃO SÃO PROCESSADOS POR ATIVIDADE RELIGIOSA
Fonte: Portas Abertas - em 29/09/08
UZBEQUISTÃO - Dois membros da Igreja
Pentecostal do Evangelho Pleno, na cidade de
Karshi, vêm sendo repetidamente punidos por
causa de atividades religiosas pacíficas.
De acordo com uma notícia de 13 de
setembro da agência Regnum, o Tribunal
Criminal da Cidade fez uma audiência relativa
a um caso administrativo em andamento
contra Sergei Shadybaev e Andrei Serdyuk. Os
dois foram considerados culpados por realizar
atividades cristãs ao ar livre, e já tinham sido
punidos com uma multa.
Um membro da igreja de Sergei e Andrei,
que participou do caso, disse que eles não
dariam nenhum detalhe do desenvolvimento
deste por medo de represália das
autoridades. “A igreja em Karshi tentou, por
muitas vezes, levar a situação às autoridades,
.

mas, em todas elas, foi rejeitada. Esse é o
verdadeiro.problema – os tribunais podem
facilmente declarar-nos culpados porque não
temos licença.”
Atividade religiosa sem licença é
considerada crime no Uzbequistão – o que é
contra leis internacionais e o compromisso
assinado pelo país em relação aos Direitos
Humanos. Teoricamente, é possível a uma
comunidade com 100 cidadãos como membros
registrar-se, mas, na prática, é muito difícil para
a maioria das comunidades conseguirem
registro.
Alisher Isokov, do Departamento de Justiça
de Karshi, argumenta que a igreja não é
registrada porque é uma “organização
internacional”, e por isso precisa ser registrada
pelo Ministério da Justiça na capital Tashkent.
“Peça para o advogado deles vir falar conosco”,
disse Alisher quando o Forum 18 comentou que
a igreja era registrada em Tashkent, “pode ser
que nós a registremos”, ele respondeu.
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Não transite durante a pregação ou os
anúncios, a não ser que você seja
solicitado por um dos obreiros /
diáconos para tratar de assuntos
referentes ao andamento do culto.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Joseth Celestino (Dia 10/10) –
“Pois eu sou o Senhor, o seu Deus,que o
segura pela mão direita e lhe diz: Não
tema; eu o ajudarei.”. (Isaias 41:13).
Felicidades, e um grande abraços de
seus pastores, Paulo e Tânia.

AVISO IMPORTANTE

ENCONTRO COM DEUS
Inscrições abertas para o próximo Encontro
com Deus. Para se inscrever, coloque seu
nome na lista que se encontra na porta da
secretaria. Um obreiro irá procurá-lo para
preencher sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.
Segunda-feira: SOFONIAS 03
Terça-feira: AGEU 01
Quarta-feira: ZACARAIS 08
Quinta-feira: MALAQUIAS 03
Sexta-feira: MATEUS 05
Sábado: MATEUS 06
Domingo: MATEUS 13
PERÍODO ATUAL: Décima semana.

Se seu nome não se encontra NA
LISTA DE ANIVERSARIANTES DO
MÊS afixada na porta da secretaria,
provavelmente aconteceu por um
destes motivos:
(1) Você não possui cadastro, pois não
o fez após seu batismo ou recebimento
nesta comunidade em Assembléia.
(2) Seu cadastro de membro 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.

OS CINCO MACACOS
Um grupo de cientistas colocou cinco macacos em uma jaula. No
meio da jaula, uma escada, e, sobre ela, um cacho de bananas. Quando
um macaco subia na escada para pegar as bananas, um jato de água fria
era acionado em cima dos que estavam no chão.
Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada,
os outros pegavam-no e enchiam-no de pancada. Com mais algum
tempo, mais nenhum macaco subia a escada, apesar da tentação das
bananas.
Então, os cientistas substituíram um dos macacos por um novo. A
primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo retirado pelos
outros, que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do
grupo já não mais subia a escada. Um segundo macaco, veterano, foi
substituído, e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado,
com entusiasmo, na surra ao novato. Um terceiro foi trocado e o mesmo
ocorreu. Um quarto e, afinal, o último dos veteranos, foram substituídos.
Os cientistas, então, ficaram com um grupo de cinco macacos que,
mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo
naquele que tentasse pegar as bananas.
Se possível fosse perguntar a algum deles por que batiam em
quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria:"Não sei...
mas as coisas sempre foram assim por aqui”.
“E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12.2).
Colaboração da irmã Lúcia Silva

Palavra Pastoral: Fazendo o que é certo
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“1 Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. 2 Então algumas
pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico:
— Coragem, meu filho! Os seus pecados estão perdoados. 3 Aí alguns mestres da Lei começaram a
9:1―3)
pensar: — Este homem está blasfemando contra Deus” (Mateus 9:1―3).
Amados, ao lermos este texto pensamos que somos diferentes dos mestres da lei, mas não somos,
pois quando olhamos uma pessoa, podemos ver muitas coisas nela sem conseguirmos ver o seu
interior. Nós não podemos, mas DEUS PODE!
Vamos trabalhar os seguintes princípios: se não podemos ver o interior das pessoas e se elas falam a
verdade ou não, vamos nos limitar a olhar suas NECESSIDADES.
Preste bem a atenção no texto em questão. Jesus olhou e viu as necessidades daquele homem. Viu
que ele precisava de perdão e de cura. Jesus supre todas as suas necessidades sem nenhuma
especulação. Os doutores da lei, que nada podiam fazer, questionaram as atitudes de Jesus, de
conceder àquele homem um grande presente, quer era o perdão de seus pecados.
Nosso Deus atua em nossas vidas de forma bondosa. Ele é cheio de misericórdia. Quando nós temos
que fazer alguma coisa para alguém, fazemos cheios de medidas.
Pense bem: neste exato momento alguém muito mau está desfrutando de benefícios que alguém
muito bom não está. Parece injusto, não é? Mais isso cabe a Deus julgar, o certo, o errado, o que tem
que ser feito e o que não tem que ser feito.
Realmente precisamos ser zelosos do bem, pois não somos como Deus, que pode ver a sinceridade
de cada um. Mas podemos ser menos rigorosos e mais amorosos com as pessoas. Se elas estiverem
nos enganando, não será melhor que Deus julgue nossas atitudes e sejamos recompensados por Ele?
Julgue menos, ore mais, seja um instrumento nas mãos de Deus e deixe Deus julgar o que é certo
em seu lugar.

NEPALESES ELEGEM MENINA
MENINA DE TRÊS ANOS
ANOS COMO DEUSA VIVA
VIVA
Fonte: G1.com em 8/10/08

A deusa viva precisa ter cabelo, olhos e dentes
perfeitos, uma pele sem cicatrizes e não deve ter
medo do escuro. Como último teste, ela deve
passar uma noite sozinha em um quarto, entre
cabeças de búfalos e bodes sacrificados em rituais
sagrados – sem demonstrar medo.

Sacerdotes budistas e hindus cantaram
hinos sagrados e jogaram flores e grãos de arroz
sobre a menina de três anos que foi eleita a
nova deusa viva do Nepal, nesta terça-feira (7).
Em roupas de seda e flores vermelhas em
seu cabelo, a pequena Matani Shakya recebeu a
aprovação dos padres e do presidente Ram
Baran Yadav, em uma tradição que já dura
séculos e que tem laços profundos com a
monarquia nepalesa, abolida em maio.
A nova “kumari” (deusa viva) foi carregada
desde a casa de seus pais até um antigo templo
no centro da capital Katmandu, onde ela viverá
até a puberdade – momento em que perderá
seu estatus de divindade. Até lá, ela será
adorada por budistas e hindus como a
encarnação da deusa Taleju.
Uma equipe de juízes conduziu uma série de
cerimônias para escolher a deusa, entre crianças
de dois e quatro anos. Foram lidos os
horóscopos das crianças e suas imperfeições
físicas foram analisadas..

Isolamento - A escolhida viverá em isolamento
quase completa no templo e poderá voltar à sua
família quando menstruar, e então uma nova deusa
será eleita para substituí-la.
“Sinto-me um pouco triste, mas estou
orgulhoso que a minha filha vai se tornar uma
deusa viva”, declarou o pai de Matani Shakya,
Pratap Man Shakya.
Críticos dizem que a tradição viola as leis
internacionais e nepalesas dos direitos infantis. As
crianças geralmente sentem dificuldade em
readaptar-se à vida normal quando voltam para
suas casas.
Além disso, o folclore nepalense diz que homens
que se casam com uma ex-kumari morrem cedo, o
que faz com que muitas dessas meninas
permaneçam solteiras e enfrentem uma vida de
dificuldades.
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Ao entrar na igreja em horário de culto,
DESLIGUE seu celular, e caso isso não seja
possível, coloque o aparelho no modo
silencioso ou vibratório. De qualquer forma,
evite ausentar-se para atender chamadas
recebidas.

ANIVERSÁRIO!
FELIZ ANIVERS
ÁRIO!

CARAVANA HILLSONG

Sérgio Menezes (Dia 15/10) – Levantese 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). Abraços da Classe Semelhantes à
Jesus.

Com um total de 50 vagas, a
Comunidade Amai-vos partirá com
alguns excursionistas no dia 15 de
novembro ao Rio de Janeiro para uma
das três apresentações que a banda
australiana fará em seu retorno ao
Brasil neste ano 2008. A entrada no
local será de um quilo de alimento não
perecível, e a o valor por vaga na
caravana será de R$ 25 reais
(alimentação não inclusa). Menores de
16 anos só poderão viajar junto com o
responsável legal. Somente nos 5
primeiros dias da divulgação da
caravana, 27 pessoas fizeram uma
pré-reserva, e até o momento somente
vinte vagas estão ainda disponíveis
para pré-reserva, estando estas já
anunciadas para a Comunidade Amaivos
de
São
Pedro
d’Aldeia,
Comunidade Evangelística Águas do
Trono, e Projeto Missão Vida.

Erlande Conceição (Dia 18/10) - Ensiname 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. De sua família.
Nilcéia de Oliveira (Dia 18/10) - 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). Que Deus
a abençoe cada dia mais e faça cumprir os
desejos do teu coração. Abraços da sua
família.

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.
Segunda-feira: MATEUS 19
Terça-feira: MATEUS 26
Quarta-feira: MATEUS 27
Quinta-feira: MATEUS 28
Sexta-feira: MARCOS 01
Sábado: MARCOS 02
Domingo: MARCOS 03
PERÍODO ATUAL: Décima primeira semana.
FALTAM DEZ SEMANAS PARA A CONCLUSÃO.

quee sabe, e aprende o
Feliz aquele que transfere o qu
que ensina
É comum, em nossos dias, ouvirmos reclamações por parte de pessoas que se
sentiram desrespeitadas em seus direitos. É o médico que marca uma hora com o
paciente e o deixa esperando por longo tempo, sem dar satisfação. É o advogado que
assume uma causa e depois não lhe dá o encaminhamento necessário, deixando o
cliente em situação difícil. É o contador que se compromete perante a empresa em
providenciar todos os documentos exigidos por lei e, passados alguns meses, a
empresa é autuada por irregularidades que este diz desconhecer. É o engenheiro que
toma a responsabilidade de uma obra, que mais tarde começa a ruir, sem que este
assuma a parte que lhe diz respeito. É o político que promete mundos e fundos e,
depois de eleito, ignora a palavra empenhada juntos aos seus eleitores. Esses e outros
tantos casos acontecem com freqüência nos dias atuais. É natural que as pessoas
envolvidas em tais situações, exponham a sua indignação junto à sociedade, e
reclamem os seus direitos perante a justiça. Todavia, vale a pena refletirmos um pouco
sobre a origem dessa falta de honradez por parte de alguns cidadãos. Temos de convir
que todos eles passaram pela infância e, em tese, podemos dizer que não receberam as
primeiras lições de honra como deveriam. Quando os filhos são pequenos, não damos a
devida atenção às suas más inclinações ou, o que é pior, as incentivamos com o próprio
exemplo. Se nosso filho desrespeita os horários estabelecidos, não costumamos cobrar
dele uma mudança de comportamento. Se prometem alguma coisa e não cumprem,
não lhes falamos sobre a importância da palavra de honra. Assim, a palavra empenhada
não é cumprida, e nós não fazemos nada para que seja. Ademais, há pais que são os
próprios exemplos de desonra. Prometem e não cumprem. Dizem que vão fazer e não
fazem. Falam, mas a sua palavra não tem o peso que deveria. É importante que
pensemos a respeito das causas antes de reclamar dos efeitos. É imprescindível que
passemos aos filhos lições de honradez. Ensinar aos meninos que as irmãs dos outros
devem ser respeitadas tanto quando suas próprias irmãs. Que a palavra sempre deve
ser honrada por aquele que a empenha. Ensinar o respeito aos semelhantes, não os
fazendo esperar horas e horas para só depois atender como que estivéssemos fazendo
um grande favor. Enfim, ensinar-lhes a fazer aos outros o que gostariam que os outros
lhes fizessem, conforme orientou Jesus. Não há efeito sem causa. Todo efeito negativo,
tem uma causa igualmente negativa. Por essa razão, antes de reclamar dos efeitos,
devemos pensar se não estamos contribuindo com as causas, direta ou indiretamente.
Autora: Cora Coralina

Palavra Pastoral: Chamado para servir
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“27
27 E, depois disso, saiu, e viu um publicano
publicano,
Levi assentado na recebedoria, e
no chamado Levi,
disse--lhe: Segue
Segue--me.
disse
me 28 E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. 29 E fez-lhe Levi um
grande banquete em sua casa; e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam
com eles à mesa” (Lucas 5:27—29).
Quem poderia imaginar que um cobrador de impostos, um homem que vivia no meio da
desonestidade, poderia se tornar um santo apóstolo do Senhor?
O texto está dizendo que Mateus foi chamado por Jesus quando estava ocupado,
ocupado Deus
nunca chama para sua obra ninguém que esteja à toa.
Mas precisamos aprender com Mateus a ouvir o chamado, deixar tudo, seguir a Jesus e
fazer uma festa.
Queridos, não podemos esquecer que a vida um dia termina, mas nossas obras nos
seguem. Precisamos nos comprometer mais com a obra de Deus e nos dedicarmos mais a
Ele, pois o nível de cristianismo que vivemos hoje é tão fraco que achamos que Deus é quem
tem que nos servir, quando a idéia certa é de que nós devemos servir a Deus.
Quando Mateus foi chamado colocou tudo que tinha a disposição de Jesus: sua casa, sua
vida, e convidou os amigos para conhecer a Jesus, dando um banquete. Até seu dinheiro
ficou a disposição, pois foi ele que bancou todo banquete.
Hoje, tudo fazemos para Deus fazemos com medidas, mas não temos medidas para pedir.

“Servi ao SENHOR com alegria e apresentai-vos a ele com canto” (Salmos 100:2).
“Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma
recompensa” (2 Crônicas 15:7).

FEITIÇARIA JUSTIFICA MORTE DE ALBINOS NO BURUNDI
Fonte: Diário de Notícias, publicado em 06/10/08
Violência: Ataques têm como pretexto obter
órgãos para poções e amuletos. Assassinatos
estão relacionados com velhas superstições.
Três negros albinos, um homem e duas jovens,
foram mortos em menos de duas semanas no
Burundi, antes de lhes serem amputados os
membros superiores e inferiores numa onda de
violência relacionada com feitiçaria.
Os ataques a albinos são freqüentes na região
dos Grandes Lagos, que abrange o Burundi,
Ruanda, República Democrática do Congo,
Tanzânia e Quênia, sucedendo ainda na África do
Sul e países circunvizinhos. Além de alguma
discriminação de caráter racial, o motivo desses
homicídios resulta de superstições que
permanecem nas zonas rurais.
É uma antiga tradição a correspondência de
certas partes do corpo e de alguns órgãos dos
albinos a propriedades mágicas, o que justifica a
amputação dos membros utilizados em poções e
amuletos.
Os casos sucedidos no Burundi, e divulgados
.
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ontem na BBC, sucederam na província de Ruyigi,
no leste do país, e na localidade de Spès, a 200
quilômetros da capital, Bujumbura. No primeiro
caso, um adulto e uma jovem foram assassinados
para, em seguida, lhes serem decepados braços e
pernas. Na segundo, uma jovem de 16 anos foi
atacada em casa, conhecendo idêntica sorte.
Segundo as autoridades, estes atos bárbaros são
realizados por bandos criminosos que vendem os
membros na vizinha Tanzânia, onde têm grande
procura. Números da BBC indicavam que no espaço
de um ano já se registaram 26 homicídios de
albinos naquele país, todos com o mesmo objetivo.
Na Tanzânia, os albinos mortos de causas
naturais ou assassinados têm de ser enterrados em
sepulturas cobertas de cimento para impedir que
estas sejam violadas e os corpos profanados.
Neste país, o Presidente Jakaya Kikwete nomeou
uma deputada albina, Al-Shymaa Kway-Geer, para
defender os interesses dos cerca de 173 mil albinos
no país. Estes criaram também uma associação para
reivindicaram ajudas médicas - os albinos estão
mais atreitos a certas enfermidades - e
desenvolverem ações contra a discriminação a que
estão sujeitos.

ÉTICA NO CULTO
Use o toalete antes do culto
iniciar, para evitar o transitar
pessoas durante a leitura
Palavra, pregações, abertura
culto, anúncios, etc.

se
de
da
de

CARAVANA HILLSONG
Todas as 50 vagas para a caravana
já foram preenchidas. A PARTIR DE
HOJE as fichas de inscrição estão
disponíveis, e o pagamento deve
ser feito o mais rápido possível
para fechamento de contrato com
o ônibus.
Agora, a organização está listando
nomes para um possível contrato de
um segundo ônibus.
Os interessados devem procurar
Neto ou a Pra. Tânia, para fazer uma
pré-reserva. O contrato ou não do
segundo ônibus dependerá do número
de pessoas também interessadas.
A entrada no local será de um quilo
de alimento não perecível, e a o valor
por vaga na caravana será de R$ 25
reais
(alimentação
não
inclusa).
Menores de 16 anos só poderão viajar
junto com o responsável legal.

CAMISETA DA CARAVANA
A
caravana
da
Comunidade Amaivos
para
a
apresentação
da
banda Hillsong vai
disponibilizar para os
interessados
pelo
valor de R$18,00.
Encomende já a sua!

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.

Segunda-feira: MARCOS 04
Terça-feira: MARCOS 05
Quarta-feira: MARCOS 06
Quinta-feira: MARCOS 07
Sexta-feira: MARCOS 08
Sábado: MARCOS 09
Domingo: MARCOS 10
PERÍODO ATUAL: Décima segunda semana.
FALTAM NOVE SEMANAS PARA A CONCLUSÃO.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Flávia (Dia 15) - Confia no Senhor e faze o
bem; assim habitarás na terra, e te
alimentarás
em
segurança.
Deleita-te
também no Senhor, e ele te concederá o que
deseja o teu coração. Felicidades lindona,
beiijos - Nath

Por favor...
Largue essa banana!
Uma antiga tribo africana utiliza um método bastante curioso para
capturar os espertos macacos que vivem nos galhos mais altos das árvores. O
sistema é o seguinte: os nativos pegam um recipiente de boca estreita, colocam
uma banana dentro, amarram-no ao tronco de uma árvore e afastam-se.
Quando eles saem, um macaco curioso desce, olha dentro da cabaça e vê a
banana. Enfia sua mão e apanha a fruta, mas como a boca do recipiente é
muito estreita, ele não consegue tirar a banana, sua mão sai e ele pode ir
embora livremente, caso contrário continua preso na armadilha.
Após algum tempo, os nativos voltam e capturam sem dificuldade os
macacos teimosos que se recusaram a largar as bananas. O final é mágico, pois
eles são caçados para serem comidos.
Você deve achar absurdo o grau de estupidez destes macacos, afinal
basta largar a banana e ficar livre do destino de ir para a panela. Fácil demais,
não é? O Problema deve estar no valor exagerado que o macaco atribui à sua
conquista. A banana já está ali, na sua mão. Parece ser uma insanidade largá-la
e ir embora.
Esta história é engraçada porque
muitas vezes fazemos exatamente como estes
macacos. Ou você não conhece ninguém que,
por exemplo, está insatisfeito com o emprego,
mas permanece lá por ser um ponto de
conforto, mesmo sabendo que está cultivando
um infarto? A vida é preciosa demais para
trocarmos por uma banana que, apesar de
estar em nossa mão, pode levar-nos direto à
panela.

Palavra Pastoral: Injustiça contra Deus (1)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

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
(Filipenses 2:5―8).
O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus: Em nossa caminhada com o
Senhor tenho tido muitas experiências e em algumas delas vi os homens tentarem roubar a
glória que pertence somente ao Senhor. Vemos uma grande injustiça sendo cometida contra
Deus e tudo começou no céu: veja bem, Deus cria os céus, cria os anciões, arcanjos, serafins,
querubins, anjos e etc, Então vem um querubim que não fez nada, mas quer ser igual a Deus.
Daí cria-se uma rebelião, que leva consigo a terça parte dos anjos. Você acha isso justo?
Não só o querubim, mas os anjos! Que injustiça tremenda! Não só não fizeram nada e não
criaram nada, mas são contra quem os criou. Então Deus cria o homem e o torna coroa da
sua criação. Daí lá vai o querubim, que só sabe criar rebelião, e nada além disso, e leva o
homem com ele. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, vem através de Seu Filho
demonstrar Seu amor pelo o homem entregando Seu Filho em sacrifício, e com isso, deu
testemunho até para diabo do Seu amor pelo homem.
Mas, como se não bastasse, aparece o homem nessa história. O homem que Ele mesmo,
Deus, restaurou pelo poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo e acha que tem o direito
de ganhar os méritos que Deus conquistou.
Mas a hora está chegando em que todos saberão que ninguém é nada e que só o Senhor é
Deus, e que toda obra pertence a Ele e a glória é Dele. Deus já fez Sua parte. A nossa é
reconhecer que só Ele é o Senhor e saber que Ele continua competente para cuidar de tudo.
Nós só temos que amá-lo, honrá-lo e glorificar o Seu nome e reconhecer nossas limitações.
Saiba que só o Senhor é Deus, e nós não podemos fazer nada além de crer Nele. Creia
somente e verás a glória de Deus. Não tente fazer nada além disso, senão você atrapalha.

CAMPANHA ATEÍSTA QUER COLOCAR PÔSTERES EM ÔNIBUS DE LONDRES
Fonte: Jornal Estadão em 22/10/08
Alguns ônibus de Londres poderão levar, a
partir de janeiro, pôsteres com um slogan pouco
comum: "Provavelmente, Deus não existe".
A campanha ateísta é da British Humanist
Association (BHA, na sigla em inglês) e tem o
apoio do acadêmico britânico Richard Dawkins,
autor do livro "Deus, um delírio" e conhecido
pelos seus documentários questionando o papel
das religiões.
O objetivo da BHA com a campanha é
"promover o ateísmo na Grã-Bretanha,
encorajar mais ateístas a assumirem
publicamente a sua posição e elevar o astral das
pessoas a caminho do trabalho".
Com o dinheiro levantado em doações, o
grupo quer colocar pôsteres em dois grupos de
30 ônibus por quatro semanas.
O slogan completo diz: "There's probably
no God. Now stop worrying and enjoy your life"
("Provavelmente, Deus não existe. Agora, pare
de se preocupar e curta a vida", em tradução
livre).
"Nós vemos tantos pôsteres divulgando a
salvação através de Jesus ou nos ameaçando
com condenação eterna, que eu tenho certeza
que essa campanha será vista como um sopro
de ar fresco", disse Hanne Stinson, presidente
da BHA. "Se fizer com que as pessoas sorriam,
além de pensar, melhor", concluiu.

Como os organizadores conseguiram
arrecadar mais do que planejavam, eles
pretendem colocar os pôsteres também do lado
de dentro dos ônibus.
A BHA também estuda a possibilidade de
estender a campanha para outras cidades,
incluindo Birmingham e Manchester, na
Inglaterra, e Edimburgo, na Escócia.
"A religião está acostumada a usufruir de
benefícios tributários, respeito não merecido, o
direito de não ser ofendida e o direito de fazer
lavagem cerebral nas crianças", disse Dawkins.
"Mesmo nos ônibus, ninguém pensa duas
vezes quando vê um slogan religioso. Esta
campanha fará com que as pessoas pensem - e
pensar é um anátema perante a religião",
completou.
Mas Stephen Green, da organização
Christian Voice (Voz Cristã, em uma tradução
livre), disse que "ficará surpreso se uma
campanha como essa não atrair pichação".
"As pessoas não gostam de receber sermão.
Às vezes, é bom para elas, mas, ainda assim,
elas não gostam", afirmou.
No entanto, a Igreja Metodista agradeceu
Dawkins por incentivar um "interesse constante
em Deus".
"Esta campanha será uma coisa boa se fizer
com que as pessoas pensem nas questões mais
profundas na vida", disse Jenny Ellis, reverenda
metodista. "O Cristianismo é para pessoas que
não têm medo de pensar sobre a vida e seu
significado", completou a religiosa.

CARAVANA HILLSONG
Todas as 50 vagas para a caravana
já foram preenchidas. As fichas de
inscrição estão disponíveis, e o
pagamento deve ser feito o mais
rápido possível para fechamento
de contrato com o ônibus.

CAMISETA DA CARAVANA
A caravana da Comunidade Amaivos para a apresentação da banda
Hillsong vai disponibilizar para os
interessados pelo valor de R$18,00.
Encomende já a sua!

Agora, a organização está listando
nomes para um possível contrato de
um segundo ônibus.

PRÉPRÉ-INSCRITOS, ATENÇÃO

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.

AS FICHAS DE INSCRIÇÃO ESTÃO DISPONÍVEIS. O
PAGAMENTO DA CARAVANA DEVERÁ SER FEITO
ATÉ DIA 01º E O PAGAMENTO DAS CAMISAS
DEVERÁ
DEVERÁ SER FEITO ATÉ DIA 05. APENAS 12
PESSOAS DA COMUNIDADE AMAI-VOS DE CABO
FRIO RESERVARAM VAGA, E UM TOTAL DE 38
INCRITOS (INCLUINDO AMAI-VOS DE SÃO
PEDRO E OUTRAS IGREJAS), JÁ RESERVARAM
SUAS VAGAS. RESERVAS NÃO PAGAS ATÉ O DIA
01º DE NOVEMBRO NÃO SERÁ CONSIDERADA
CONSIDERADA E
SERÁ ENTÃO DISPONIBILIZADA PARA OUTROS
INTERESSADOS,
INTERESSADOS POIS A PROCURA POR VAGAS
AINDA ESTÁ ACONTECENDO.

Segunda-feira: MARCOS 11.
Terça-feira: MARCOS 12.
Quarta-feira: MARCOS 13.
Quinta-feira: MARCOS 14.
Sexta-feira: MARCOS 15 e 16.
Sábado: LUCAS 01.
Domingo: LUCAS 02.
PERÍODO ATUAL: Décima terceira semana.
FALTAM OITO SEMANAS PARA A CONCLUSÃO.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Karla Sany (dia 28) - “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). Abraços
da Juvenude Judá

O ovo de Colombo
Conta-se que em uma ocasião, Cristóvão Colombo foi convidado para um banquete
onde lhe haviam designado, como é natural, um posto de honra.
Um dos convidados era um cortesão que estava muito enciumado com o grande
descobridor. E quando teve a oportunidade dirigiu-se a ele e lhe perguntou de uma forma um
tanto impertinente:
“―Se você não tivesse descoberto a América, por acaso não existem outros homens na
Espanha que poderiam fazê-lo?”
Colombo preferiu não responder diretamente àquele homem. Propôs-lhe uma prova
antológica:
Levantou-se, pegou um ovo de galinha fresco e convidou a todos os presentes que
tentassem colocá-lo de forma que se mantivesse em pé sobre um dos seus extremos.
A ocorrência teve bastante aceitação. Quase todos os presentes entraram logo naquele
jogo e tentaram um após o outro, uns com mais, outros com menos convicção, ante o olhar
atento dos demais. Mas passava o tempo e ninguém conseguia descobrir a maneira de conseguir
que aquele ovo danado mantivesse o equilíbrio.
Finalmente Colombo se pôs em pé, com ar solene, se aproximou, pegou o ovo e o bateu
levemente contra a superfície da mesa até que quebrou um pouco da casca de uma das pontas e
graças a este pequeno achatamento o ovo se manteve perfeitamente na posição vertical.
“―Claro que desta maneira qualquer um pode fazêlo!” - objetou um pouco alterado, o cortesão.
“―Sim qualquer um. Mas ‘qualquer um’ ao que se lhe
tivesse ocorrido fazê-lo”. E acrescentou: - "Uma vez eu
mostrei o caminho ao Novo Mundo, ‘qualquer um’ poderá
segui-lo. Mas ‘alguém’ teve antes que ter a idéia. E ‘alguém’
teve depois, que decidir-se a colocá-la em prática”.
Esta velha e conhecida anedota tem ultrapassado os
séculos e levado a formar a expressão de ‘O Ovo de Colombo’,
para referir-se a soluções aparentemente muito naturais, sim,
mas ‘alguém teria que ter pensado nelas, e alguém depois
teve que decidir-se a fazê-las’.
Muitas transformações importantes nas pessoas, nas
empresas, nos clientes, no mundo do pensamento, ou na
sociedade em geral, tem sua origem em descobrimentos
naturais, simples, aos que "alguém" tem sabido tirar proveito.
Alguém que soube tirar partido do óbvio, a estas verdades, às
que todos teremos acesso.
E lembrem, apenas PESSOAS como vocês e nós,
podem fazer estas coisas simples, naturais.

Palavra Pastoral: Injustiça contra Deus (2)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos
1 O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. 2 Cada dia fala
dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. 3 Não há discurso nem
palavras, e não se ouve nenhum som. 4 No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e
as suas palavras alcançam a terra toda (Salmos 19).
Se a natureza, que não tem alma, anuncia e reconhece a soberania do criador, e sem falar
anuncia suas maravilhas. quem somos nós para não fazê-lo?
A lei do SENHOR é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão
sabedoria às pessoas simples (Salmos 19.7).
Você já glorificou a Deus por Ele permitir que você vivesse?
O que você fez para merecer alguma honra?
O que você tem feito para achar que tem o direito de receber alguma coisa?
Qual o nível de gratidão você tem declarado para Deus por cada beneficio recebido?
Você sabia que acordar pela manhã é um grande benefício?
Você sabia que respirar pela manhã é uma benção?
Quando você vai entender que você já acorda cheio de benção todos os dias?
Você não sabia de nada disso? Isto é uma grande injustiça!
Se eu fosse colocar mais perguntas você ficaria com muita vergonha, isso é, se você for uma
pessoa que reconhece quando esta errada!
Se não for?
Aí o problema será mais sério que eu pensava.
Uma coisa muito séria é quando achamos que somos o centro do universo, quero deixar bem
claro uma coisa: por mais que viermos a pensar que somos o centro, não somos não!
Deus é o centro de tudo, pois tudo que é produzido pelo homem um dia acaba, mas Deus nunca
acaba.
Então vamos deixar Deus ser quem Ele é de fato, o centro de tudo, merecedor de toda honra e
toda glória. Vamos reconhecer que sem Ele não podemos fazer nada.

PASTORA CUIDA DE MENINA TORTURADA
Evangélica de BH tem guarda provisória até janeiro da garota de 12 anos que vivia em cárcere privado em Goiânia

Fonte: Fonte: Estado de Minas
Uma pastora evangélica de Belo Horizonte detém a guarda provisória da menina de 12 anos que sensibilizou o
Brasil em março deste ano, quando foi encontrada por policiais amarrada e amordaçada em uma cobertura de luxo
em Goiânia (GO), onde era torturada e mantida em regime forçado de trabalho. A história da garota comoveu a
pastora mineira, principalmente depois que ela leu em um jornal uma frase escrita pela adolescente no diário em
que registrava o que sentia.
“Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, Deus sonhou com você”, é um dos
versos de música cantada por um grupo evangélico, ao qual a pastora está vinculada, [Ministério de Louvor Diante do
Trono] que foi citado pela menina no diário. “Uma jovem nos levou o jornal quando estávamos em Goiânia, e ficamos
muito sensibilizados. No outro dia, antes de embarcar de volta para BH, a menina foi levada ao aeroporto e a
conhecemos”, contou a mulher.
Depois de obter autorização do Juizado da Infância e da Juventude para que a garota passasse oito dias com o
grupo, a pastora conseguiu a guarda provisória até janeiro. Depois disso, o destino da menina –que desde a
libertação vivia em um abrigo – estará nas mãos do juiz. “Na verdade, nas mãos dela, que decidirá o que quer para
sua vida”, completou a pastora, que vive com o marido e três filhos de 8, 17 e 30 anos. Amanhã, a garota completa
13 anos, data que será celebrada com uma grande festa promovida pela nova família.
Segundo Polícia Civil, a garota deveria lavar e passar roupas, além de fazer
faxinas. Quando não conseguia executar o trabalho, era torturada com arames,
alicate, afogamentos e ferro quente.
A religiosa conta que, “por causa do amor que tem recebido”, a menina tem
superado o drama que viveu. Em março deste ano, graças a uma denúncia anônima,
uma empresária de 42 anos e uma empregada doméstica de 26 foram presas
suspeitas de mantê-la em regime forçado de trabalho, no qual só era permitido que
ela dormisse quatro horas por dia. Quando a polícia chegou, a garota estava
amarrada e amordaçada na cobertura da empresária, num bairro nobre da capital
goiana.
Foi apreendido um caderno com a agenda diária de tarefas, que eram
supervisionadas pela empregada doméstica. Segundo a Polícia Civil, a menina
deveria lavar e passar roupas, além de fazer faxinas. Quando não conseguia executar
o trabalho, era torturada com arames, alicate, afogamentos e ferro quente. De
acordo com a Polícia Civil, a adolescente contou que chegou a ficar três dias sem A pastora mencionada nessa matéria é
comer e foi forçada a ingerir fezes e urina de cachorro. Disse também que a a PASTORA EZENETE. Da Igreja Batista
da Lagoinha.
empresária passava pimenta em seus olhos e na boca.
Os pais biológicos da garota ficaram sabendo do episódio pela imprensa. Disseram que a haviam mandado a
Goiânia para estudar e que eram impedidos pela empresária de visitá-la. A dona da casa e sua empregada

CARAVANA HILLSONG

ALMOÇO

Todas as 50 vagas para a caravana
já foram preenchidas. As fichas de
inscrição estão disponíveis, e o
pagamento deve ser feito o mais
rápido possível para fechamento
de contrato com o ônibus.

Dia 09 de novembro, dia da Ceia
do Senhor, haverá almoço, no valor de
R$ 5,00 (cinco reais). Cardápio do dia:
FILÉ DE PEIXE e FRANGO ASSADO.

Agora, a organização está listando
nomes para um possível contrato de
um segundo ônibus.

PRÉ-INSCRITOS, ATENÇÃO

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.
Segunda-feira: LUCAS 10
Terça-feira: LUCAS 12
Quarta-feira: LUCAS 15
Quinta-feira: LUCAS 16
Sexta-feira: LUCAS 18
Sábado: LUCAS 24
Domingo: João 03
PERÍODO ATUAL: Décima quarta semana.
FALTAM SETE SEMANAS PARA A CONCLUSÃO.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
AS FICHAS DE INSCRIÇÃO ESTÃO DISPONÍVEIS. O
PAGAMENTO DA CARAVANA DEVERÁ SER FEITO
ATÉ DIA 05 E O PAGAMENTO DAS CAMISAS
TAMBÉM DEVERÁ SER FEITO ATÉ DIA 05.
APENAS 12 PESSOAS DA COMUNIDADE AMAIVOS DE CABO FRIO RESERVARAM VAGA, E UM
TOTAL DE 38 INCRITOS (INCLUINDO AMAI-VOS
DE SÃO PEDRO E OUTRAS IGREJAS), JÁ
RESERVARAM SUAS VAGAS. RESERVA NÃO
PAGA ATÉ O DIA 05 DE NOVEMBRO NÃO SERÁ
CONSIDERADA
E
SERÁ
ENTÃO
DISPONIBILIZADA
PARA
OUTROS
INTERESSADOS, POIS A PROCURA POR VAGAS
AINDA ESTÁ ACONTECENDO.

Pb. Jorge dos Santos Mendonça “Lói” (dia
02/11) - 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). Abraços da
Classe Discípulos de Jesus.
Lucas Machado Rosa (dia 02/11) - 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 Classe
Semelhantes a Jesus.
Lenon de Mattos (dia 06/11) - 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, Classe
Semelhantes a Jesus.

O Ferreiro
Era uma vez um ferreiro que, após uma juventude cheia de excessos, resolveu
entregar sua alma a Deus. Durante muitos anos trabalhou com afinidade, praticou
a caridade, mas, apesar de toda sua dedicação, nada parecia dar certo na sua
vida. Muito pelo contrário: seus problemas e dívidas acumulavam-se cada vez
mais.
Uma bela tarde, um amigo que o visitara, e que se compadecia de sua situação
difícil, comentou:
― É realmente estranho que, justamente depois que você resolveu se tornar um
homem temente a Deus, sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer sua
fé, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, nada tem melhorado.
O ferreiro não respondeu imediatamente. Ele já havia pensado nisso muitas
vezes, sem entender o que acontecia em sua vida.
Entretanto, como não queria deixar o amigo sem resposta, começou a falar e
terminou encontrando a explicação que procurava. Eis o que disse o ferreiro:
― Eu recebo nesta oficina o aço ainda não trabalhado e preciso transformá-lo
em espadas. Você sabe como isto é feito? Primeiro eu aqueço a chapa de aço num
calor infernal, até que fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego
o martelo mais pesado e aplico golpes até que a peça adquira a forma desejada.
Logo, ela é mergulhada num balde de água fria e a oficina inteira se enche com o
barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de
temperatura. Tenho que repetir esse processo até conseguir a espada perfeita:
uma vez apenas não é suficiente. Às vezes, o aço que chega até minhas mãos não
consegue agüentar esse tratamento. O calor, as marteladas e a água fria
terminam por enchê-lo de rachaduras. E eu sei que jamais se transformará numa
boa lâmina de espada. Então, eu simplesmente o coloco no monte de ferro-velho
que você viu na entrada de minha ferraria.
Uma pausa e o ferreiro concluiu:
― Sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceito as
marteladas que a vida me dá, e às vezes sinto-me tão frio e insensível como a água
que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que peço é: “Meu Deus, não desista, até
que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tente da maneira que
achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque no monte de ferrovelho das almas”.

Palavra Pastoral: Pense bem
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos
“Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da
tua adversidade; melhor é o vizinho perto do que o irmão longe” (Provérbios 27:10)
Na minha caminhada como pastor e observador dos comportamentos do ser humano, vi coisas
muito interessantes: Vi um pai trabalhar e lutar pelo seu filho. Esse filho custou muitas noites de sono,
noites e dias de sofrimento por questões financeiras e doenças etc. E quando esse pai precisou do
filho, que agora já estava bem de vida, não teve nenhuma ajuda, mas teve ajuda de um moço que
nunca teve pai e que era seu vizinho, tudo só porque aquele homem dava atenção ao moço e
conversava com ele.
A vida é incrível. Você vê quem nunca recebeu amor de uma forma legal distribuir um amor que
nunca recebeu.
Como pastor, também vi pais darem tudo para seus filhos e eles chamarem outros de pai e de mãe,
vi pais pobres formarem seus filhos na faculdade e eles serem bem sucedidos. Vi o rico ficar pobre
porque o filho viciado lhe consumiu tudo, mas que depois de pobres conseguiram tirar o filho das
drogas e formá-lo numa faculdade, pois não tinham mais dinheiro, mas só o amor para dar.
Vi pessoas armarem ciladas para pessoas justas, mas caindo na própria cilada, pois as pessoas se
esquecem que existe um Deus bondoso e justo que guarda os que O temem.
Exercite o amor por aqueles que estão bem perto de você, pois os que estão longe não podem ver e
sentir seu calor e não podem retribuir. Se for dar seu amor para alguém que está longe, dê para quem
precisa de verdade, mas não espere nada em troca.
Ainda que tenha a experiência de receber o reconhecimento de quem nunca vi, mas ajudei de
longe, e os que ajudei que estão perto tenham me virado as costas, será que já não fizemos isso com
Deus algumas vezes?
Se você quiser melhorar as coisas, que tal começar mudando você?

MUÇULMANOS CONVERTIDOS AO CRISTIANISMO
EXIGEM O DIREITO DE MUDAR DE RELIGIÃO
Fonte: G1
Um total de 144 cristãos, entre eles
muçulmanos convertidos, pediram ontem
Primeiro Fórum Católico-Muçulmano reunido
Vaticano que obtenham o direito de mudar
religião.

O PODER DO CONHECIMENTO DA
PALAVRA
Fonte: Estado de Minas

77
ao
no
de

Este grupo pediu às
autoridades
religiosas
presentes a este Fórum que a
lei islâmica não seja aplicada
aos não muçulmanos, que seja
abolida a condição de segunda
classe (aos cristãos) e que a
liberdade de mudar de religião
seja reconhecida como um
direito fundamental, entre
outras coisas.
Os 150 cristãos, procedentes da África do
Norte e do Oriente Médio, fizeram o apelo através
da agência “Asia news”.
Segundo a “Asia news”, este grupo
denunciou que as condições das minorias cristãs
em países islâmicos estão se agravando perante o
crescimento do islamismo radical nos últimos
tempos.
Acrescentam que os novos cristãos ou os
convertidos “não têm direito de expressarem a
nova escolha religiosa sob pena de serem
condenados por apostasia e obrigados ao exílio”.
Com relação à liberdade de mudar religião,
disseram que deve ser reconhecido como um
direito fundamental, “um direito que vem de Deus,
que não obriga ninguém a adorá-lo”, declararam.

Você prestou atenção que muitas das pessoas entram
na Igreja, para buscar uma benção, aceitam a Jesus Cristo
como seu salvador e logo saem da presença de Deus e
ficam piores do que antes? Você sabe por que isto
acontece? A maior parte ensina fazer campanha de
libertação, e de cura, e de prosperidade e esquecem que,
para manter a libertação precisamos aprender a viver
uma vida dirigida pela Palavra de Deus. Se a pessoa não
dispuser de tempo para aprender da Palavra de Deus,
tudo que ela conquistou se perderá. A Palavra tem que
encher a casa vazia sempre. A Palavra de Deus é a
verdade, mas para termos o conhecimento da verdade
temos que conhecer este Deus Todo Poderoso e
Maravilhoso! Nunca o ser humano viu Deus, porque é
espírito e não tem forma visível aos olhos humanos.
Mas Deus, a Divina Sabedoria, nos revelou através da
Sua “Palavra” (o Verbo), e criou juntamente com o
Espírito Santo, dando forma a um corpo, “Jesus Cristo”,
para mostrar a todos os homens deste mundo o “Deus da
Verdade”.
Em Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus,
mostrou aos seres humanos, toda a verdade através do
testemunho da “Palavra” escrita e inspirada pelo Espírito
Santo aos discípulos de Cristo. Não com olhos humanos,
mas pelo Espírito Santo. Devemos nos aplicar ao
conhecimento da Palavra, precisamos ter a mente aberta
e toda oportunidade que tivermos ao nosso alcance, seja
na Igreja, ou escolas de cursos bíblicos, temos que fazer a
nossa parte. Precisamos dar ênfase no conhecimento da
Palavra de Deus, e crer que o Espírito Santo nos
capacitará em Cristo Jesus, que é a luz da “Palavra” desta
profecia. Pois sem Eles nós não poderemos ser
“vencedores”.
Obedecendo a Palavra de Deus, prosperamos em
tudo que colocarmos a mão.

CARAVANA HILLSONG
Todas as vagas para a caravana já
foram preenchidas. As fichas de
inscrição estão disponíveis, e o
pagamento deve ser feito o mais
rápido possível para fechamento
de contrato com o ônibus.

PRÉ-INSCRITOS, ATENÇÃO

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.

Segunda-feira: JOÃO 06
Terça-feira: JOÃO 10
Quarta-feira: JOÃO 14
Quinta-feira: JOÃO 15
Sexta-feira: JOÃO 16
Sábado: JOÃO 17
Domingo: JOÃO 20
PERÍODO ATUAL: Décima quarta semana.
FALTAM SETE SEMANAS PARA A CONCLUSÃO.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
AS FICHAS DE INSCRIÇÃO ESTÃO DISPONÍVEIS. O
PAGAMENTO DA CARAVANA DEVERÁ SER FEITO

ATÉ AMANHÃ
IDEM PARA O PAGAMENTO DAS
CAMISAS. RESERVAS NÃO PAGAS ATÉ

AMANHÃ

(DIA
10
DE
NOVEMBRO)
NÃO
SERÁ
CONSIDERADA E SERÁ ENTÃO
DISPONIBILIZADA PARA OUTROS
INTERESSADOS, POIS A PROCURA
POR
VAGAS
AINDA
ESTÁ
ACONTECENDO.

Thawane Conceição (dia 05/11) – 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! (Salmo 118.15,16). Parabéns,
lindona! Abraços de sua família.
Venâncio da Silva (dia 12/11) - 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
tua
vida
tremendamente e confirme seu chamado.
Abraços de Luciano, Elma e Neto.
Antônio da Silva “Toninho” (dia 15/11) –
Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e
todos os nossos dias cantaremos felizes (Salmo
90:15). Parabéns, da classe Discípulos de Jesus.
Sonia Zózimo Lobo (dia 15/11) - Batam
palmas, vocês, todos os povos; aclamem a Deus
com cantos de alegria. Pois o Senhor Altíssimo é
temível, é o grande Rei sobre toda a terra!
(Salmo 47.1,2). Um forte abraço da Rede de
Mulheres e da Classe Firmadas na Rocha.

As duas vizinhas
(Vale a pena relembrar)

Uma reflexão divertida, mas com uma importante lição a ensinar.
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".

A BORBOLETA E O CAVALINHO
Esta é a estória de duas criaturas de Deus que viviam numa floresta distante há muitos anos atrás. Eram elas,
um cavalinho e uma borboleta. Na verdade, não tinham praticamente nada em comum, mas em certo momento
de suas vidas se aproximaram e criaram um elo.
A borboleta era livre, voava por todos os cantos da floresta enfeitando a paisagem. Já o cavalinho, tinha
grandes limitações, não era bicho solto que pudesse viver entregue à natureza.
Nele, certa vez, foi colocado um cabresto por alguém que visitou a floresta e a partir daí sua liberdade foi
cerceada. A borboleta, no entanto, embora tivesse a amizade de muitos outros animais e a liberdade de voar por
toda a floresta, gostava de fazer companhia ao cavalinho, agradava-lhe ficar ao seu lado e não era por pena, era
por companheirismo, afeição, dedicação e carinho.
Assim, todos os dias, ia visitá-lo e lá chegando levava sempre um coice, depois então um sorriso.
Entre um e outro ela optava por esquecer o coice e guardar dentro do seu coração o sorriso.
Sempre o cavalinho insistia com a borboleta que lhe ajudasse a carregar o seu cabresto por causa do seu
enorme peso. Ela, muito carinhosamente, tentava de todas as formas ajudá-lo, mas isso nem sempre era possível
por ser ela uma criaturinha tão frágil.
Os anos se passaram e numa manhã de verão a borboleta não apareceu para visitar o seu companheiro.
Ele nem percebeu, preocupado que ainda estava em se livrar do cabresto. E vieram outras manhãs e mais
outras e milhares de outras, até que chegou o inverno e o cavalinho sentiu-se só e finalmente percebeu a
ausência da borboleta. Resolveu então sair do seu canto e procurar por ela. Caminhou por toda a floresta a
observar cada cantinho onde ela poderia ter se escondido e não a encontrou. Cansado se deitou embaixo de uma
árvore. Logo em seguida um elefante se aproximou e lhe perguntou quem era ele e o que fazia por ali.
― E u sou o cavalinho do cabresto e estou a procura de uma borboleta que sumiu.
― Ah, é você então o famoso cavalinho?
― Famoso, eu?
― É que eu tive uma grande amiga que me disse que também era sua amiga e falava muito bem de você. Mas
afinal, qual borboleta que você está procurando?
― É uma borboleta colorida, alegre, que sobrevoa a floresta todos os dias visitando todos os animais amigos.
― Mas era justamente dela que eu estava falando. Não ficou sabendo? Ela morreu e já faz muito tempo.
― Morreu? Como foi isso?
― Dizem que ela conhecia, aqui na floresta, um cavalinho, assim como você e todos os dias quando ela ia
visitá-lo, ele dava-lhe um coice. Ela sempre voltava com marcas horríveis e todos perguntavam a ela quem havia
feito aquilo, mas ela jamais contou a ninguém. Insistíamos muito para saber quem era o autor daquela malvadeza
e ela respondia que só ia falar das visitas boas que tinha feito naquela manhã e era aí que ela falava com a maior
alegria de você.
Nesse momento o cavalinho já estava derramando muitas lágrimas de tristeza e de arrependimento.
― Não chore meu amigo, sei o quanto você deve estar sofrendo. Ela sempre me disse que você era um
grande amigo, mas entenda, foram tantos os coices que ela recebeu desse outro cavalinho, que ela acabou
perdendo as asinhas, depois ficou muito doente, triste e sucumbiu e morreu.
― E ela não mandou me chamar nos seus últimos dias?
― Não, todos os animais da floresta quiseram lhe avisar, mas ela disse o seguinte: "Não perturbem meu
amigo com coisas pequenas, ele tem um grande problema que eu nunca pude ajudá-lo a resolver. Carrega no seu
dorso um cabresto, então será cansativo demais pra ele vir até aqui".
Em algum momento da sua vida, as feridas que seus coices causam em quem você ama não serão mais
possíveis de serem cicatrizadas. Quanto ao cabresto que você tiver que carregar durante a sua existência, não
culpe ninguém por isso, afinal muitas vezes, foi você mesmo que o colocou no seu dorso, OU PERMITIU QUE
FOSSE COLOCADO.

Palavra Pastoral: O PERDÃO DE DEUS
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

(9) Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. (17) Ó Deus, o
meu sacrifício é um espírito humilde; tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido
(Salmos 51)
O assunto em questão é muito sério, pois muita gente vai passar a eternidade no inferno
simplesmente por desconhecer a palavra de Deus. Não quero argumentar, quero provar que
segundo a palavra de Deus, quem tem um coração arrependido e um espírito quebrantado,
o perdão e a reconciliação são certos. Quero citar apenas alguns casos:
Abraão foi chamado de amigo de Deus e pai da fé. Todo crente é filho de Abraão e esse
mesmo Abraão mentiu e desobedeceu a Deus, mas teve a coragem de voltar atrás, se
concertar e continuar em frente, E DEUS NÃO MUDOU SUA OPINIÃO SOBRE ELE, pois só os
homens guardam ressentimentos. Deus PERDOA e o pecado desaparece.
Davi, O HOMEM SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS, considerado o maior adorador da Bíblia,
matador de gigantes, era incapaz de pronunciar o nome de outros deuses, suas ações eram
sempre voltadas para glorificar a Deus. Davi estava num campo de batalha e teve sede, e
teve vontade de beber água de um determinado poço. Um dos seus soldados passou pelo
meio do exército inimigo só para pegar água para seu Rei, e quando o soldado chegou com a
água, Davi derramou a água no chão e disse que só Deus poderia receber tal sacrifício. Mas
Davi adulterou com a esposa de um soldado e mandou o mesmo para frente de batalha para
morrer. Com isso se tornou adúltero e homicida, mas quando confrontado pelo profeta
Natan, reconhece seu pecado aceita toda disciplina que vem de Deus, e ainda NÃO FICA
RESSENTIDO e continua em frente. É aí que Deus o restaura.
Ninguém esta livre de pecar, mas todos que pecam precisam se arrepender e deixar o
Espírito Santo quebrantar seu espírito, pois Deus não rejeitará um espírito quebrantado. Se
arrependa e volte para Deus, pois Ele te espera! Sem ressentimento apesar de tudo.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

ANARQUISTAS HOMOSSEXUAIS
HOMOSSEXUAIS ATACAM CULTO DE IGREJA EVANGÉLICA

Larissa Carvalho da Silva (dia 17/11) – 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! (Salmo 118.15,16). Feliz
aniversário, da Classe Semelhantes à Jesus.

Traduzido e adaptado por Julio Severo: www.juliosevero.com. Postada em: quinta-feira, 13 de novembro de 2008
EUA - Domingo, dia 9 de novembro, um bando de cerca de 30 homossexuais atacaram uma igreja na cidade
de Lansing, Michigan, EUA. Alguns estavam bem vestido e se posicionaram dentro da Igreja Monte Esperança, onde
fingiam ser pessoas normais adorando; outros do lado de fora estavam vestidos de rosa e preto.
O grupo, que se descreve como anarquistas homossexuais, se
chama Bash Back! (Revide!) e afirma que a igreja evangélica é culpada de
“transfobia e homofobia”. O grupo diz que luta por “liberação”, se opõe a
“todas as formas de poder estatal” e exorta os membros a não condenar
certos métodos de promoção de sua causa “com a desculpa de que o
Estado considera ilegal”.
Durante o culto, os manifestantes de fora da igreja estavam batendo em baldes, gritando “Jesus era
homossexual” no megafone e carregando uma cruz invertida cor-de-rosa. Eles distribuíram panfletos a quem
passava por perto.
Quando o sinal foi dado, os manifestantes dentro da igreja se levantaram de seus lugares e começaram a
gritar e atrapalhar o culto. Eles acionaram o alarme contra incêndio na igreja e atacaram o púlpito, desenrolando
uma enorme bandeira colorida com o arco-íris que trazia a frase: “É NORMAL SER GAY! VAMOS REVIDAR!”
Eles destruíram objetos da igreja, gritaram palavrões e confrontaram os membros da congregação. De
acordo com Right Michigan, em sua manifestação eles também usaram camisinhas, brilho, confete e tecido cor-derosa. Os homossexuais estavam de câmera em punho tentando filmar reações violentas dos membros da igreja,
porém não houve tais reações. Right Michigan também noticiou que aproximadamente uma hora depois da
manifestação seguranças encontraram dois dos manifestantes juntos no banheiro da igreja. A polícia não prendeu
ninguém.
Bash Back! distribuiu nota à imprensa em seu site depois do fato, que confessou que “o grupo gritou muito,
ficou fora de controle e provocou ofensas”. O grupo descreveu a Igreja Monte Esperança como “deplorável” e
“anti-gay”.
A nota concluiu: “Que todos saibam: Enquanto intolerantes nos matarem nas ruas, este bando de lobos
continuará a REVIDAR!”
O presidente da Liga Católica, Bill Donohue, respondeu hoje dizendo: “O fato mais importante neste caso é
que os grandes meios de comunicação estão se recusando a mencionar o que com certeza é um dos
acontecimentos mais preocupantes de 2008. Se um grupo organizado de pessoas contrárias ao homossexualismo
atacasse uma igreja gay, a mídia faria tudo para que cada pessoa nos Estados Unidos ficasse sabendo do caso”.
“Isto é fascismo urbano atingindo o centro dos Estados Unidos. Devemos dar um basta nisso antes que saia
de controle. Estamos entrando em contato com Mike Cox, o promotor geral de Michigam, pedindo uma
investigação”.
As ações de Bash Back! em Michigan ocorreram depois de vários dias de manifestações homossexuais do
lado de fora das igrejas da Califórnia, em protesto contra a aprovação da Proposta 8.

PIADA DE MAU GOSTO

ENCONTRO COM DEUS
Inscrições abertas para o próximo Encontro com
Deus. Para se inscrever, coloque seu nome na lista
que se encontra na porta da secretaria. Um obreiro
irá procurá-lo para preencher sua ficha de inscrição
e esclarecer qualquer dúvida.

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.

Segunda-feira: ATOS 01
Terça-feira: ATOS 02
Quarta-feira: ATOS 05
Quinta-feira: ATOS 09
Sexta-feira: ATOS 16
Sábado: ATOS 17
Domingo: ATOS 26
PERÍODO ATUAL: Décima quinta semana.
FALTAM SEIS SEMANAS PARA A CONCLUSÃO.

(Por Julio Severo) - Noticiário liberal diz que candidatos
evangélicos perdem eleições por defenderem a vida e a
família.
Em
edição
recente,
o
noticiário
eletrônico
CongressoEmFoco (CEF), de linha esquerdista e que simula
neutralidade jornalística, procurou analisar os motivos por
que candidatos evangélicos não se saíram bem nas eleições.
Além dos escândalos e corrupção, CEF apontou:
Entre os pontos que podem influir negativamente sob o
aspecto eleitoral, está a visão conservadora em relação a
temas como aborto, união homossexual e pesquisa com
células-tronco.[1]
Tal conclusão faria sentido apenas se a maioria do povo
brasileiro fosse a favor do aborto, união homossexual e
pesquisa com células-tronco. CEF, que não tem uma visão
conservadora, imagina que automaticamente o restante da
população seja também liberal.
Contudo, de acordo com o jornal liberal Folha de S.
Paulo, “68% da população defendem que aborto continue
crime no Brasil”.[2] Em outras questões morais, o povo
brasileiro também se mostra conservador.
Se CEF se limitasse a dizer que os fracassos dos
candidatos evangélicos estão ligados à corrupção, daria para
compreender. Mas atribuí-los a valores morais?
O que esperar de CEF? Uma de suas colunistas é autora
de contos eróticos. Valores eróticos têm algo a ver com
valores morais?
É claro que, na mídia, quando o assunto é defesa da
família e da vida, os liberais têm escolhas totalmente
inversas das escolhas da população. Pesquisas de opinião
pública comprovam esse fato.
No atual clima político do Brasil, onde uma ministra
declarou “relaxa e goza” diante de uma crise, que surpresa
deveria haver com a presença de uma escritora de contos
eróticos num site de comentários políticos?
Como é que CEF chegou à conclusão de que defender a
vida e a família natural influi negativamente na eleição de
candidatos evangélicos? Talvez CEF esteja lendo contos
eróticos demais. Ou talvez CEF esteja apenas tentando
erotizar as esquerdas com notícias absurdas sobre os
evangélicos e valores morais.

Palavra Pastoral: O Perdão de Deus
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos
“Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, o meu sacrifício é um
espírito humilde; tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido.” (Salmos 51. 9,17)
Não podemos seguir o mau exemplo de alguns homens da Bíblia como:
Caim foi o primeiro homem que nasceu, pois foi o primeiro filho de Adão e Eva. Caim apresentou a
Deus um sacrifício juntamente com seu irmão mais novo, Abel e o sacrifício de Caim não foi aceito por
Deus, mas Deus o chamou para aconselhar: preste bem a atenção:
“Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu
semblante. E o SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem
fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu
desejo, e sobre ele dominarás”.
Note que o problema de Caim era a questão da aceitação. Muita gente sofre por questões de
aceitação. Mas Deus dá o caminho para Caim: “Se bem fizeres”.
Não podemos viver de qualquer maneira, pois Deus não aceitou o sacrifício de Caim, mas estava
disposta a orientá-lo para que ele fizesse o que era certo. Com isso, Deus está dizendo para Caim:
“Você Eu aceito! O que Eu não aceito é sua atitude...”, mas ele não percebeu o amor de Deus.
Muitas pessoas são como Caim, querem ser aceitas, mas não querem mudar, acham que todos têm
a obrigação de aceitá-las. São egoístas e ignoram o fato que todos devemos fazer o melhor para
agradar as pessoas e não sermos agressivos e impor pela força a nossa aceitação.
O dia que todos “os Caim” que andam por aí tentando impor o seu jeito de ser entenderem que as
pessoas civilizadas querem é serem tratadas com o mínimo de gentileza, que maravilha será!
Que tal seguir o conselho de Deus? Se bem fizeres...! Volte atrás e concerte o que foi feito de
errado. Não faça como Caim, pois não existe mais nenhum descendente dele na terra. Assim será com
todos que seguirem seu caminho.

CHILE ADOTA FERIADO PROTESTANTE E QUER EXTINGUIR FERIADO
CATÓLICO
Fonte: Portas Abertas
CHILE - Países latinos há muito tempo celebram uma variedade
de feriados públicos de origem católica romana, desde o dia de
Corpus Christi até o dia de São Pedro e de São Paulo. Mas este ano,
o Chile estabeleceu um feriado regional sem precedentes, e
declarou o dia 31 de outubro como feriado público em honra às
“igrejas evangélicas e protestantes”. O novo feriado celebra a data
de 1517, quando Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta de
uma igreja em Wittenberg, Alemanha, iniciando assim a Reforma
Protestante. Somente a Eslovênia e alguns estados da Alemanha
estabeleceram essa data como feriado.
O que torna incomum a decisão de celebrar a Reforma é o fato de que o Chile é o único país da América
Latina que ainda possui um Partido Democrático Cristão (católico). Apesar disso, o novo feriado foi aprovado
com votação unânime no Congresso. Os políticos parecem reconhecer uma oportunidade.
No último censo, em 2002, em um país que era reconhecidamente católico, 15% da população disseram
que eram “evangélicos” (na América Latina, o termo é um sinônimo para protestantes). As escolas estatais
oferecem agora a escolha entre um ensino religioso católico ou evangélico, e o exército tem uma capelania de
ambas as igrejas.
Marco histórico
O Chile não está sozinho nas mudanças. Mais de 15% dos brasileiros e cerca de 20% dos guatemaltecos
são agora evangélicos. A maior parte dos protestantes latino-americanos é pentecostal e enfatiza a
experiência direta com Deus. Em regiões pobres, como Santiago, as igrejas pentecostais continuam a se
multiplicar. E apesar de um bispo católico da linha da teologia da libertação ter sido nomeado presidente do
Paraguai este ano, a tendência é que os latino-americanos socialmente desfavorecidos e pobres adotem cada
vez mais o protestantismo. Cinco séculos após a região ter sido forçada a se converter ao catolicismo, o novo
feriado nacional do Chile é um marco histórico.
Mas tudo tem um preço. O Chile pode até ter uma reputação ruim de exigir um trabalho diligente, mas
agora o país tem 16 feriados nacionais por ano (sem contar as “pontes” em que os chilenos aproveitam para
emendar os dias quando o feriado cai perto do fim de semana). Um dia de trabalho perdido vale cerca de 735
milhões em prejuízo na produtividade. Então, o governo quer aos poucos retirar dois ou três feriados
dedicados à Virgem Maria.

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.

Segunda-feira: ATOS 27
Terça-feira: ATOS 28
Quarta-feira: ROMANOS 03
Quinta-feira: ROMANOS 07
Sexta-feira: ROMANOS 08
Sábado: ROMANOS 12
Domingo: 1 CORINTIOS 13
PERÍODO ATUAL: Décima sexta semana.
FALTAM CINCO SEMANAS PARA A CONCLUSÃO.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
ANA CLÁUDIA E FRANCISCO
Aniversário de casamento, dia 24 de
novembro. A Rede de Casais os
parabeniza e encaminha ao querido
Francisco, a mensagem de sua amada
esposa Ana Cláudia. Parabéns ao casal.

“Não há amor assim, sem você perto de
mim, sou como o bronze que não soa, sou
como a ave que não voa. Sem o seu amor sou
como a flor que seca e cai, Sou como a areia
que se esvai. Não há amor assim... Não há
amor assim... O amor é sofredor tudo crê,
tudo suporta. O amor sempre espera, pois
sem amor nada seria, mesmo que eu falasse
as línguas dos homens ou dos anjos, se eu
não tivesse amor assim, nada seria”

“De Ana Cláudia para Francisco”

Pb. José Eduardo Garcia “Dudu” (dia
23/11) – “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, e que Ele o abençoe pra sempre. Te
amamos, de sua família.
Sueli Neves (dia 24/11) – Alegrem-se,
porém, os justos! Exultem diante de Deus!
Regozijem-se com grande alegria! Cantem a
Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que
cavalga sobre as nuvens;a seu nome é Senhor!
Exultem diante dele! (Salmo 68:3,4). Feliz
aniversário da Rede de Mulheres.
Márzio Sampaio (dia 28/11) – “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 Deus continue te usando
poderosamente. Abraços da Classe Semelhantes
à Jesus.

VIDA DE ELEFANTE
Você já observou elefante no circo? Durante o espetáculo, o enorme animal faz
demonstrações de força descomunais. Mas, antes de entrar em cena, permanece
preso, quieto, contido somente por uma corrente que aprisiona uma de suas patas
a uma pequena estaca cravada no solo. A estaca é só um pequeno pedaço de
madeira.
E, ainda que a corrente fosse grossa, parece óbvio que ele, capaz de derrubar
uma árvore com sua própria força, poderia, com facilidade, arrancá-la do solo e
fugir.
Que mistério! Por que o elefante não foge?
Há alguns anos descobri que, por sorte minha, alguém havia sido bastante sábio
para encontrar a resposta: o elefante do circo não escapa porque foi preso à
estaca ainda muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o pequeno recém-nascido
preso: naquele momento, o elefantinho puxou, forçou, tentando se soltar. E,
apesar de todo o esforço, não pôde sair. A estaca era muito pesada para ele. E o
elefantinho tentava, tentava e nada. Até que um dia, cansado, aceitou o seu
destino: ficar amarrado na estaca, balançando o corpo de lá para cá, eternamente,
esperando a hora de entrar no espetáculo.
Então, aquele elefante enorme não se solta porque acredita que não pode.
Para que ele consiga quebrar os grilhões é necessário que ocorra algo fora do
comum, como um incêndio por exemplo. O medo do fogo faria com que o elefante
em desespero quebrasse a corrente e fugisse.
Isso muitas vezes acontece conosco! Vivemos acreditando em um montão de
coisas ? que não podemos ter? que não podemos ser? que não vamos conseguir...,
simplesmente porque, quando éramos crianças e inexperientes, algo não deu certo
ou ouvimos tantos nãos que a corrente da estaca? ficou gravada na nossa
memória com tanta força que perdemos a criatividade e aceitamos o "sempre foi
assim..."
Poderia dizer que o fogo para nós seria: a perda de um emprego, ou algum
Outro problema ou algo que nos fizesse sair da zona de conforto.
A única maneira de tentar de novo é não ter medo de enfrentar as barreiras,
colocar muita coragem no coração e não ter receio de arrebentar as correntes!
Não espere que o seu "circo" pegue fogo para começar a se movimentar. Vá em
frente!

Palavra Pastoral: Deus quer o melhor para você
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o SENHOR; pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais” (Jeremias 29.11)
É incrível como Deus está o tempo todo trabalhando ao nosso favor e não percebemos. A
maior prova de que Deus trabalha ao nosso favor é a Bíblia, pois Deus deixou uma biblioteca
inteira para nos orientar, cheia de conselhos de como viver com Ele e com as outras pessoas.
O nosso trabalho e só ler as regras e obedecer. Deus deixou-nos a maior prova de amor
enviando Seu Filho para nos salvar e uma salvação integral e plena sem perigos de falhas. A
salvação que Jesus realizou não atingiu somente a nossa alma, mas nos deu qualidade de
vida através desta salvação. Ele nos enviou o Espírito Santo que nos consola, orienta, nos
guia, nos molda por dentro e nos cura retirando gradativamente todas as seqüelas que a
vida nos causa.
É incrível o fato de que quando estamos em Deus, tudo trabalha ao nosso favor. É só ficar
atento. Tudo em nossa volta estará sempre conspirando ao nosso favor, até mesmo as coisas
que parecem ruins. Os problemas que surgem servem para nos moldar e nos dar direção
certa. Espere em Deus confiadamente e tudo vai dar certo.
Todas as coisas contribuem juntamente para o bem... (Romanos 8:28). Este trecho traz
grande conforto ao filho de Deus, quando temos que enfrentar sofrimentos nesta vida.
(1) Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimentos. O
bem que Deus está gerando em nos é a imagem de Cristo e, finalmente, levar a efeito a
nossa glorificação.
(2) Essa promessa é limitada aos que amam a Deus e lhe são submissos mediante a fé em
Cristo.
(3) "Todas as coisas" não incluem os nossos pecados e nossa negligência isso quer dizer
que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultar isso em
bem.

MILITANTES OFERECEM SUBORNO PARA PREJUDICAR CRISTÃOS
Fonte: Portas Abertas
ÍNDIA - Militantes hindus têm oferecido recompensas para aqueles que queiram destruir as casas dos
cristãos ou matar líderes cristãos, relatou um grupo de direitos humanos.
Incentivos, como dinheiro, comida, bebidas estrangeiras, combustível entre outras coisas, estão sendo
usados para mobilizar extremistas contra minorias religiosas, as quais compõem apenas 2% da população indiana.
“Oferecem-se recompensas para matar cristãos e destruir suas igrejas e propriedades”, disse um
representante do Conselho Geral dos Cristãos da Índia (AICC). “Serviços diferentes têm recompensas diferentes”,
ele acrescentou.
O “preço” para matar um pastor, por exemplo, é U$ 250,00, disse Faiz Rahman, presidente do Boas Novas
da Índia (GNI).
Faiz é líder de vários orfanatos no Estado de Orissa, em que a campanha anticristã começou em meados de
agosto e onde os ataques são mais violentos. Ele disse que ajudou 25 pastores a fugir de campos de refugiados,
mas cerca de 250 líderes de igrejas ainda permanecem em abrigos dirigidos pelo governo.
“Todos os pastores são alvos de alto valor”, Faiz informou o grupo Release International. “Temos de tirá-los
dos campos de refugiados”.
Cerca de 50 mil cristãos em Orissa foram desalojados, e 30 mil estão vivendo em campos de refugiados.
Milhares de casas, igrejas, comércios, orfanatos e propriedades de cristãos têm sido queimadas e destruídas pelos
grupos hindus, deixando-os sem moradia.
Muitos cristãos escaparam apenas com a roupa do corpo e não levaram consigo nenhum pertence ou dinheiro.
De acordo com o AICC, a campanha de terror contra os cristãos se espalhou para 14 Estados, com uma
estimativa de 200 mortos.
Além de usarem recompensas para instigar a violência, o Bajrang Dal, um conhecido grupo da organização
nacionalista Vishwa Hindu Parishad, agora treina mulheres para atacar os cristãos, de acordo com o AICC.
“Eles se reúnem em segredo e treinam-nas para usar espadas e bastão a fim de lutar e destruir”, disse o
representante do AICC.
Em uma carta enviada ao ministro-chefe na semana passada, bispos católicos de Orissa acusaram os
militantes hindus de estarem por trás “de um plano calculado e planejado para acabar com o cristianismo”, no
distrito de Kandhamal, Orissa, e estabelecer uma nação hindu.
Os bispos reivindicaram ao ministro que a polícia nacional continue em Kandhamal após as eleições
parlamentares e da câmara legislativa do Congresso.
A Índia é um país oficialmente secular e é também a maior democracia do mundo. Grupos de direitos
humanos têm criticado fortemente o governo indiano por permitir a violência contra as minorias religiosas, que
não diminui há três meses.
“Milhares de cristãos enfrentam o inverno em campos para os refugiados. Ajuda assistencial é necessária
agora, e a Índia deve agir urgentemente para conter a violência, que se espalhou para outros Estados”, disse Andy
Dipper, líder do Release International. “As autoridades devem defender as vidas e casas dos cristãos sob ameaça
dos ultranacionalistas hindus.”
(Fonte: Portas Abertas)

BOLETIM VIRTUAL
Os Boletins Informativos da
Comunidade Amai-vos dos anos de
2007 e 2008 estão disponíveis para
download
no
blog
spaces.msn.com/amaivosCFRJ.

BATISMO
CANDIDATOS
AO
BATISMO,
coloquem seu nome na lista afixada na
porta da antiga secretaria, fiquem atentos
aos anúncios para o início das aulas para
candidatos ao batismo.

ENCONTRO COM DEUS
Inscrições abertas para o próximo Encontro com
Deus. Para se inscrever, coloque seu nome na lista
que se encontra na porta da secretaria. Um obreiro
irá procurá-lo para preencher sua ficha de inscrição
e esclarecer qualquer dúvida.

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.

Segunda-feira: 1 CORINTIOS 15
Terça-feira: 2 CORINTIOS 04
Quarta-feira: 2 CORINTIOS 12
Quinta-feira: GÁLATAS 03
Sexta-feira: EFÉSIOS 02
Sábado: EFÉSIOS 03
Domingo: FILIPENSES 02
PERÍODO ATUAL: Décima sétima semana.
FALTAM QUATRO SEMANAS PARA A CONCLUSÃO.

AVISO IMPORTANTE
Se seu nome não se encontra NA LISTA DE
ANIVERSARIANTES DO MÊS afixada na
porta
da
secretaria,
provavelmente
aconteceu por um destes motivos:
(1) Você não possui cadastro, pois não o fez
após seu batismo ou recebimento nesta
comunidade em Assembléia.
(2) Seu cadastro
incompleto.

de

membro

está

(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.

OS TRÊS LEÕES
Numa determinada floresta havia três leões. Um dia o macaco, representante eleito dos animais
súditos, fez uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse:
― Nós, os animais, sabemos que o leão é o rei dos animais, mas há uma dúvida no ar: existem três
leões fortes. Ora, a qual deles nós devemos prestar homenagem? Quem, dentre eles, deverá ser o
nosso rei?
Os três leões souberam da reunião e comentaram entre si:
― É verdade, a preocupação da bicharada faz sentido, uma floresta não pode ter três reis,
precisamos saber qual de nós será o escolhido. Mas como descobrir?
Essa era a grande questão: lutar entre si eles não queriam, pois eram muito amigos. O impasse
estava formado. De novo, todos os animais se reuniram para discutir uma solução para o caso.
Depois de usarem técnicas de reuniões do tipo brainstorming, etc. eles tiveram uma idéia excelente.
O macaco se encontrou com os três felinos e contou o que eles decidiram:
― Bem, senhores leões, encontramos uma solução desafiadora para o problema. A solução está
na Montanha Difícil.
― Montanha Difícil? Como assim?
― É simples, ponderou o macaco. Decidimos que vocês três deverão escalar a Montanha Difícil. O
que atingir o pico primeiro será consagrado o rei dos reis.
A Montanha Difícil era a mais alta entre todas naquela imensa floresta. O desafio foi aceito. No
dia combinado, milhares de animais cercaram a Montanha para assistir a grande escalada.
O primeiro tentou. Não conseguiu. Foi derrotado. O segundo tentou. Não conseguiu. Foi
derrotado. O terceiro tentou. Não conseguiu. Foi derrotado.
Os animais estavam curiosos e impacientes, afinal, qual deles seria o rei, uma vez que os três
foram derrotados? Foi nesse momento que uma águia sábia, idosa na idade e grande em sabedoria,
pediu a palavra:
― Eu sei quem deve ser o rei!
Todos os animais fizeram um silêncio de grande expectativa.
― A senhora sabe, mas como? ― todos gritaram para a Águia.
― É simples, ― confessou a sábia águia, ― eu estava voando entre eles, bem de perto e, quando
eles voltaram fracassados para o vale, eu escutei o que cada um deles disse para a montanha. O
primeiro leão disse: “Montanha, você me venceu!”, o segundo leão disse: “Montanha, você me
venceu!”, o terceiro leão também disse: “Montanha, você me venceu, por enquanto! Mas você,
montanha, já atingiu seu tamanho final, e eu ainda estou crescendo”. A diferença, ― completou a
águia, ― é que o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da derrota e quem pensa assim é
maior que seu problema: é rei de si mesmo, está preparado para ser rei dos outros. Os animais da
floresta aplaudiram entusiasticamente ao terceiro leão que foi coroado rei entre os reis.
MORAL DA HISTÓRIA: Não importa o tamanho de seus problemas ou dificuldades que você tenha;
seus problemas, pelo menos na maioria das vezes, já atingiram o clímax, já estão no nível máximo,
mas você não. Você ainda está crescendo. Você é maior que todos os seus problemas juntos. Você
ainda não chegou ao limite de seu potencial e performance. A Montanha Difícil tem tamanho fixo,
limitado. E, lembrem daquele ditado: "NÃO DIGA A DEUS QUE VOCÊ TEM UM GRANDE PROBLEMA,
MAS DIGA AO PROBLEMA QUE VOCÊ TEM UM GRANDE DEUS."

Palavra Pastoral: Deus quer o melhor para você (2)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o SENHOR; pensamentos de
paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.” (Jeremias 29.11).
Quando entendermos o amor de Deus por nós, nunca mais iremos murmurar. Estaremos
sempre de bem com vida, pois temos plena certeza de que Aquele Senhor todo poderoso
está nos céus e está trabalhando ao meu favor:
“Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os
olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera” (Isaias 64:4).
Precisamos compreender que Deus não criou pessoas como robô, mas seres humanos
com vontade próprias e livres para decidir, mas Ele não deixou de ser Deus e nem por isso
deixará de fazer a Sua vontade.
Quando uma pessoa não crente tem que tomar uma decisão sobre a vida de um cristão,
tudo que essa pessoa decidir, quer queira quer não queira, resultará em benefícios ao
cristão, mesmo que isso a princípio não pareça bom.
Deus nos quer tanto nosso bem que fará tudo, até nos contrariar, para que no final a
benção seja nossa ― como diz o versículo no início deste texto. O segredo é esperar com
paciência e confiança plena e total no Senhor.
“Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor”
(Salmos 40:1)
“Os que confiam no SENHOR serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece
para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o SENHOR está em volta do
seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre
a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniqüidade” (Salmos 125:1―3).

ESCRITÓRIO CRISTÃO É ATACADO EM ORISSA
Fonte: Portas Abertas

ÍNDIA - Suspeita-se que extremistas hindus atacaram um escritório cristão em 25 de
novembro e incendiaram seu veículo. O incidente ocorreu em Parkakhemundi, Gajapath,
Orissa.
De acordo com um correspondente da Evangelical Fellowship of India (Aliança
Evangélica da Índia – EFI) em Orissa, os suspeitos invadiram o escritório de Ação Social e
Evangelismo da Índia (IGOSA) e atacaram o diretor, pastor Niranjan Bardha antes de
queimarem completamente o jipe da organização. Não aconteceu nada mais grave ao
escritório. O pastor Niranjan prestou queixa na delegacia de Parlakhemundi. A investigação
policial continua, mas até o momento, ninguém foi preso.
O escritório fica localizado em uma área anticristã e encontra grandes dificuldades e
oposição de fundamentalistas hindus. Eles também haviam tentado queimar o jipe
anteriormente.
Há mais de três meses os cristãos no Estado de Orissa sofrem com a violência causada
pelo assassinato de um líder hindu. Orissa é governada pela coalizão Biju Janata Dal e pelo
partido hindu nacionalista Bharatiya Janata, que é bem relacionado com o grupo extremista
Vishwa Hindu Parishad. Interceda pelos cristãos em Orissa e ore para que a paz seja
restabelecida.

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.

Segunda-feira: COLOSSENSES 01
Terça-feira: 1 TESSALONICENSES 03 E 04
Quarta-feira: 2 TESSALONICENCES 02
Quinta-feira: 1 TIMÓTEO 01
Sexta-feira: 2 TIMÓTEO 02
Sábado: TITO 02
Domingo: FILEMOM
PERÍODO ATUAL: Décima oitava semana.
FALTAM TRÊS SEMANAS PARA A CONCLUSÃO.

Feliz aniversário!
Raíssa (dia 30/11) – Desejo a você um feliz
aniversário e peço que Deus derrame sobre
sua vida chuvas de bênçãos. Beijos de seu pai,
sua mãe, seu irmão e sua irmãzinha Bebeca.
Mônica Rodrigues (dia 02/12) – “Seja ele o
motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus,
que por vocês fez aquelas grandes e temíveis
maravilhas que vocês viram com os próprios
olhos.” (Dt. 10:21). Um feliz aniversário, da
Rede de Mulheres e Classe Firmadas na Rocha.

ENCONTRO COM DEUS
Inscrições abertas para o próximo
Encontro com Deus. Para se
inscrever, coloque seu nome na lista
que se encontra na porta da
secretaria. Um obreiro irá procurá-lo
para preencher sua ficha de inscrição
e esclarecer qualquer dúvida.

BATISMO
CANDIDATOS AO BATISMO, coloquem
seu nome na lista afixada na porta da
antiga secretaria, fiquem atentos aos
anúncios para o início das aulas para
candidatos ao batismo.

Reflita...
UMA LIÇÃO DO CAMELÔ DAVID
Há 17 anos atrás ele era cortador de cana na
divisa entre o Rio e o Espírito Santo, quando
arrumou um emprego na Polygram e veio morar na
cidade, em um barraco que alugou na Rocinha. Dois
anos depois foi demitido, e não conseguindo pagar o
aluguel, foi despejado em seguida.
Passou a morar na rua, embaixo da laje de um
prédio no centro do Rio onde passou fome, muito
medo e muitas outras necessidades. Na ocasião sua
esposa estava grávida de 8 meses e numa
determinada noite ela sentia muitas dores. Ele sabia
que para aliviar aquelas dores precisava comprar
um medicamento que custava R$ 12,00 e não tinha
um real sequer. O porteiro do prédio em que ele
"morava" sob a laje se sensibilizou com a situação,
emprestou os R$ 12,00 e ele foi à farmácia. A
caminho da farmácia ele pegou aquele dinheiro com
as duas mãos, segurou firme e pediu a Deus que "o
iluminasse para sair daquela situação aflitiva."
Ele disse que "deu um negócio" na cabeça dele,
e ao invés de ir para a farmácia ele foi a uma
distribuidora de doces, comprou os R$ 12,00 em
balas e drops, e em duas horas dos R$ 12,00 fez R$
24,00. Dos R$ 24,00, pegou R$12,00 e comprou o
remédio e os outros R$ 12,00 foi o seu capital de giro
inicial.
Hoje, 15 anos depois, ele fatura R$ 158.000,00
por mês, sendo R$ 38.000,00 com sua barraca de
salgados, doces, sucos e R$ 120.000,00 com as
palestras que ministra, principalmente para público
executivo de empresas, como empresários,
presidentes, diretores e gerentes (Bradesco, C&A,
TAM, etc.).
Existe mais de 80 matérias sobre sua vida e
seus resultados na mais diferentes mídias no Brasil
.
Continua na página 04
.

(Estadão, Folha, Carta Capital, Jornal Nacional,Jornal da Globo, Programa do Jô, Marília Gabriela, Adriane
Galisteu, etc, etc, etc,) e no mundo (EUA, Canadá, Japão, Inglaterra, etc, etc,).
Foi entrevistado no programa do David Letterman (mais famoso programa de entrevistas do mundo),
ficou no hotel que hospeda os entrevistados do programa, no quarto ao lado do Mel Gibson. No dia, a
entrevista do Mel Gibson durou 11 minutos e a do David 22 minutos.
David ensina em suas palestras lições de vida e de marketing, que seguem algumas listadas abaixo:
- Sua barraca tem base de dados de 5000 clientes. Com isso ele sabe o perfil dos seus clientes, o que
preferem, quanto gastam. Envia e-mail no dia do aniversário cumprimentando e dando um brinde tipo
pacote de biscoitos ou um chocolate;
- Aumentou seu faturamento em 30% explorando o que ele identificou o horário da fome: às 15:00h
sabia que vários dos seus clientes tinham fome mas tinham preguiça de descer e comprar os produtos. A
partir disso criou um callcenter (que na verdade é o celular dele) onde atende os chamados e faz as
entregas;
- Tem o drive-thru, um local onde os clientes param o carro e são atendidos, sem que os mesmos
precisem descer do carro;
- Tem o cai-cai, se um cliente está comendo e o produto cai no chão ele dá um novo na hora;
- É patrocinado pela Losango Financeira (que paga para ele usar os uniformes com o logo dela), fez
parceria com a United Air Lines onde promove concursos e ganha em troca passagens aéreas para ele e a
família;
- A Tostines cedeu 3 guarda-chuvas tipo Fórmula 1 para que, nos dia de chuva, ele possa ir buscar os
clientes do outro lado da calçada: quando o cliente entra embaixo do guarda chuva, ele aponta um
papelzinho pendurado na armação indicando um prêmio que o cliente ganhou;
- Fez a campanha Boca Limpa, onde fez convênio com uma clínica odontológica e quando os clientes
atingiam determinado valor consumido, ganhavam uma limpeza bucal. Nessa ocasião ele teve o caso de
dois clientes que não tinham quase nenhum dente na boca perguntando ao David como eles ficavam nessa
promoção: Na hora ele criou outra promoção para esses dois clientes que após um determinado volume de
consumo em produtos, esses clientes ganharam uma dentadura;
- Ou seja, ele encanta os seus clientes SEMPRE, com muita criatividade e ousadia!
- Ele é referência nas principais Universidades que tratam de marketing no país e está estendendo essa
fama ao exterior;
- Quando perguntam a ele se esses gastos não dão prejuízo para a operação dele, ele diz: "marketing
bem feito é assim, você dá um passinho para trás e, com calma, dá três passos para frente."
Em relação às suas considerações sobre a vida, ele pensa que:
- A vida é dura para quem dá mole;
- Faça sempre negócio pensando pelo seu cliente: se você vende um produto que você sabe que não será
bom para seu cliente, a médio e longo prazo você fez um mau negócio - isso ele chama de "marketing
negativo";
- Aja com honestidade: o que você faz para o mundo volta para você, da mesma maneira.
- Quando os amigos provocam ele dizendo: "tá com grana, carrão, agora vai trocar a patroa de 50 por
duas de 25", ele responde: "Quando eu morava na rua, passando frio, fome e medo, um dia eu disse para
minha mulher: meu amor, por que você não volta para casa dos seus país por enquanto, pelo menos lá você
tem um abrigo, e tem comida para se manter." Ela disse: "Eu escolhi você para ser meu companheiro, seja
na alegria ou na tristeza, seja na dor ou no amor, seja na pobreza ou na riqueza" – Ele termina: "Meus
amigos, cuidado com as ilusões, isso é que é uma mulher de verdade!"
- E que "a família é o melhor e mais precioso tesouro que podemos ter".

Palavra Pastoral: Deus quer o melhor para você (2)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o SENHOR; pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais.” (Jeremias 29.11).
É muito difícil entender no meio de tanta adversidade que a um Deus todo poderoso que
esta fazendo o melhor para nos.
Foque sua atenção nesse trecho: “para vos dar o fim que esperais”. O texto em Jeremias
fala “do fim que esperamos”. Afinal de contas, quando é o final ou o começo de alguma
coisa na vida? Saiba de coisa: em Deus, quando você pensa que tudo vai acabar, é
simplesmente o começo. E você deve acreditar nisso! Não pense muito, confie mais, fale
pouco, sorria mais, e saiba de uma coisa: em Deus tudo pode acontecer... TUDO!
Aprendi na minha caminhada com Deus a não viver o amanhã, mas viver o hoje com
prudência e sabedoria.
Saiba que os atos de sabedoria de hoje são os verdadeiros sucessos no futuro.
Quando escolho fazer a vontade de Deus, estou tomando uma grande decisão: estou
escrevendo que meu futuro será um grande sucesso!
Tenha então uma vida de vitória! Faça a vontade de Deus e seja feliz!
“O temor do Senhor é puro, e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são
verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro
puro; são mais doces do que o mel,do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido;
há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolveme dos que desconheço! Também guarda o teu servo dos pecados intencionais; que eles não
me dominem! Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da
minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha e
meu Resgatador!” (Salmos 19:9― 14).

GAROTAS FOGEM DE CASA PARA ESCAPAR DE CIRCUNCISÃO NO
Fonte: O Globo Online
Pelo menos 300 meninas no sul do Quênia fugiram de suas casas e buscaram
refúgio em igrejas para tentar escapar de rituais de mutilação genital feminina, de
acordo com a polícia queniana. Fontes policiais da província de Nyanza disseram à BBC
que meninas de até nove anos de idade estão refugiadas nas duas igrejas, que
funcionam como centros de apoio às meninas na região. A mutilação genital feminina,
ou circuncisão, é proibida no Quênia, mas continua sendo praticada em áreas rurais do
país, onde é considerada um rito de passagem para a vida adulta. Os rituais acontecem
geralmente entre novembro e dezembro.
Tradição - A polícia vem protegendo as duas igrejas para impedir que as garotas
sejam removidas. Segundo a integrante do governo local e ativista em defesa dos
direitos das mulheres, Beatrice Robi, cerca de 200 meninas vêm sendo circuncidadas
por dia, inclusive uma de sete anos de idade teve seus órgãos genitais mutilados. “Um
número ainda maior de garotas, que estão em suas casas, estão sendo mutiladas, seja
voluntariamente ou à força”, disse ela. O administrador do distrito de Kuria, Paul
Wanjama, disse que, geralmente, as meninas fogem de casa nesta época, esperando o
fim da temporada. “Alguns dos pais são contra (a mutilação) mas são pressionados
pelos tradicionalistas”, disse ele.
Números - Perda do prazer sexual, infecções urinárias, relações sexuais dolorosas
e infertilidade estão entre as conseqüências da mutilação para a saúde das mulheres,
sem contar uma série de problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. A
prática é justificada como forma de promover a virgindade, a fertilidade e prevenir a
promiscuidade feminina. A cada ano, cerca de 2 milhões de mulheres são vítimas de
algum tipo de mutilação genital em todo o mundo, a maioria na África. Estima-se que
cerca de 130 milhões de mulheres vivam com o clitóris e os lábios vaginais parcialmente
ou totalmente removidos.

PLANO DE LEITURA
TEMPO NECESSÁRIO: Seis meses
OBJETIVO: Obter um panorama de toda a Bíblia.

Segunda-feira: HEBREUS 01
Terça-feira: HEBREUS 11
Quarta-feira: HEBREUS 12
Quinta-feira: TIAGO 01
Sexta-feira: 1 PEDRO 01
Sábado: 2 PEDRO 01
Domingo: 1 JOÃO 03
PERÍODO ATUAL: Décima nona semana.
FALTAM DUAS SEMANAS PARA A CONCLUSÃO.

ENCONTRO COM DEUS
Inscrições abertas para o próximo
Encontro com Deus. Para se inscrever,
coloque seu nome na lista que se
encontra na porta da secretaria. Um
obreiro irá procurá-lo para preencher
sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

BATISMO
CANDIDATOS AO BATISMO, coloquem
seu nome na lista afixada na porta da
antiga secretaria, fiquem atentos aos
anúncios para o início das aulas para
candidatos ao batismo.

AVISO IMPORTANTE
Se seu nome não se encontra NA LISTA
DE ANIVERSARIANTES DO MÊS afixada
na porta da secretaria, provavelmente
aconteceu por um destes motivos:
(1) Você não possui cadastro, pois não o
fez após seu batismo ou recebimento nesta
comunidade em Assembléia.
(2) Seu cadastro
incompleto.

de

membro

está

(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 Amaivos.
(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.

USE SUA HABILIDADE NO LUGAR CERTO!
Uma mãe e um bebê camelo estavam por ali, à toa, quando de repente o bebê
camelo perguntou:
― Mãe, mãe, posso te perguntar umas coisas?
― Claro! O que está incomodando o meu filhote?
― Porquê os camelos têm corcova?
― Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto, precisamos das corcovas
para reservar água e por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem
água.
― Certo, e porquê nossas pernas são longas e nossas patas arredondadas?
― Filho, certamente elas são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe,
com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que
qualquer um! ― disse a mãe, toda orgulhosa.
― Certo! Então, por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles
atrapalham minha visão.
― Meu filho! Esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os
olhos Eles ajudam na proteção dos seus olhos quando atingidos pela areia e
pelo vento do deserto! ― disse a mãe com orgulho nos olhos.
― ‘Tá’, então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto,
as pernas para caminhar através do deserto e os cílios são para proteger meus
olhos do deserto. Então que estamos fazendo aqui no Zoológico afinal?!
MORAL DA ESTÓRIA: “Habilidade, conhecimento, capacidade e experiências só
são úteis se você estiver no lugar certo”.
Colaboração - Natália dos S. Garcia

Palavra Pastoral: Confie mais no Senhor
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“Mas alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem eternamente, porquanto tu os
defendes; e em ti se gloriem os que amam o teu nome” (Salmos 5:11).
Confiar é tão difícil! Principalmente porque vivemos num mundo em que os valores estão
muito deteriorados, o respeito ao espaço dos outros já não existe e as pessoas são tão egoístas.
Hoje vemos nos jornais e na TV pais que matam os filhos e filhos que matam os pais em
quem deveriam confiar.
A minha proposta é que você venha confiar no único Deus e Senhor de todo universo que
nos criou com um propósito e esse mesmo Deus conhece nossa estrutura e nossas deficiências.
Quem sabe você mesmo pode ser a pessoa menos confiável da terra? Às vezes olhamos para
o mundo e nos colocamos fora dele, mas isso não é verdade. Somos parte importante deste
sistema e não estamos fora dele. Mas podemos estar neste mundo e não funcionarmos de
acordo com o sistema que ele nos propõe! Podemos decidir ter uma vida totalmente diferente
dos padrões deste sistema.
Uma postura muito diferente deste sistema é desenvolver uma vida de confiança em Deus,
em primeiro lugar, e depois nas pessoas em que Ele coloca em nossas vidas: pessoas especiais
Dele que podem nos ajudar no meio da caminhada.
“E escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que
deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós” (2
Coríntios 2:3).
Muitas vezes colocamos nossa confiança no dinheiro ou em coisas que podem desaparecer
com facilidade.
“E os discípulos se admiraram destas suas palavras; mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes:
Filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no Reino de Deus!” (Marcos
10.24).
Mas a nossa proposta é essa:
“Os que confiam no SENHOR serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece
para sempre” (Salmos 125:1).

MULTA E DESPEJO PARA QUEM DEIXA O CATOLICISMO
Fonte: O Globo Online
MÉXICO - Novos convertidos da comunidade 20 de Noviembre, a 40 quilômetros de
Las Margaritas em Chiapas têm sido assediados por católicos tradicionalistas.
Nessa mesma comunidade, em 2003 e 2004, 14 famílias cristãs foram expulsas, tendo
que se exilar no distrito de Jerusalém de Comitán de Domínguez. Somente após um ano, o
governo conseguiu que as famílias retornassem.
Depois de dois anos de exílio, 90 é evangélicos puderam retornar para a cidade de 20
de Noviembre, mas suas propriedades estavam depredadas.
Trinta famílias evangélicas pregam a Palavra de Deus na região atualmente, porém, a
preocupação dos católicos cresce na mesma proporção que novos convertidos.
Existe uma norma que estabelece que todos os católicos devem pertencer a uma
organização chamada CIOAC. Uma lei exige que convertidos ao cristianismo fora da igreja
católica devem pagar uma multa de 7 mil pesos (585 dólares) e se retirar da CIOAC, o que é
considerado menos sério que ser excomungado da Igreja Católica.
A multa, porém, é uma quantia muito alta para a maioria das pessoas. Para os
católicos, se você não é um católico, deve pagar um preço e ser conhecido das autoridades
locais. Espera-se que as pessoas não queiram deixar a igreja Católica publicamente.
Um cristão recebeu o aviso, em 7 de outubro, de que deveria pagar a taxa, mas não
tinha condições de pagá-la. Por isso, foi preso em 9 de outubro. Esse é o preço pago por
aceitar a Jesus Cristo em Chiapas.
Daniel Perez Gomez, líder evangélico, esta tentando encontrar uma forma de libertar
o homem preso.
Daniel foi o primeiro convertido na região e também foi expulso com outros cristãos
em 2004. Um dos professores da Portas Abertas na região, pastor Antonio, está em contato
com Daniel para maiores informações sobre o caso.
Oramos para que Deus, através do Espírito Santo, fortaleça os novos convertidos e os
ajude a enfrentar as dificuldades.
(Fonte: Portas Abertas)

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 2 JOÃO
Terça-feira: 3 JOÃO
Quarta-feira: JUDAS
Quinta-feira: APOCALIPSE 01
Sexta-feira: APOCALIPSE 12
Sábado: APOCALIPSE 20
Domingo: APOCALIPSE 21
PRÓXIMA SEQÜÊNCIA DO PLANO DE LEITURA
QUE SE INICARÁ NA PRÓXIMA SEMANA:

Tempo necessário: 1 ano

A Terceira Seqüência o faz percorrer cada palavra
da Bíblia, alternando leituras do AT com leituras
do NT. Alguns capítulos pequenos foram
agrupados, de modo que vez por outra você lerá
mais que três capítulos num dia.

ENCONTRO COM DEUS
Inscrições abertas para o próximo
Encontro com Deus. Para se inscrever,
coloque seu nome na lista que se
encontra na porta da secretaria. Um
obreiro irá procurá-lo para preencher
sua ficha de inscrição e esclarecer
qualquer dúvida.

BATISMO
CANDIDATOS AO BATISMO, coloquem
seu nome na lista afixada na porta da
antiga secretaria, fiquem atentos aos
anúncios para o início das aulas para
candidatos ao batismo.

AVISO IMPORTANTE
Se seu nome não se encontra NA LISTA
DE ANIVERSARIANTES DO MÊS afixada
na porta da secretaria, provavelmente
aconteceu por um destes motivos:
(1) Você não possui cadastro, pois não o
fez após seu batismo ou recebimento nesta
comunidade em Assembléia.
(2) Seu cadastro de membro 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 Amaivos.
(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.

PEDAÇO DE BOLO
Às vezes nos perguntamos: "O que eu fiz pra merecer isso?" ou... "Por que Deus tinha que fazer isso
justo comigo?" Aqui vai uma belíssima explicação...
A filha dizia à Mãe como tudo ia errado. Ela não se saíra bem na prova de Matemática, o namorado
resolveu terminar com ela e a sua melhor amiga estava de mudança para outra cidade. Em horas de
amargura, a mãe sabia que poderia agradar a filha preparando-lhe um bolo. Naquele momento não
foi diferente. Abraçou a filha e levou-a à cozinha, conseguindo arrancar da moça um sorriso sincero.
Logo que a mãe separou os utensílios e ingredientes que usaria e os colocou na mesa, perguntou à
filha:
― Querida, quer um pedaço de bolo?
― Mas já, mamãe? É claro que quero, seus bolos são deliciosos!
― Então está bem, respondeu a mãe. Tome um pouco desse óleo de cozinha!
Assustada, a moça respondeu:
― Credo, mãe!
― Que tal então comer uns ovos crus, filha?
― Que nojo, Mãe!
― Quer então um pouquinho de farinha de trigo ou bicarbonato de sódio?
― Mãe, isso não presta!
A mãe então respondeu:
― É verdade, todas essas coisas parecem ruins sozinhas, mas quando as colocamos juntas, na medida
certa, elas fazem um bolo delicioso! Deus trabalha do mesmo jeito. Às vezes a gente se pergunta por
que Ele quis que nós passássemos por momentos difíceis, mas Deus sabe que quando Ele põe todas
essas coisas na ordem exata, elas sempre nos farão bem. A gente só precisa confiar n'Ele e todas essas
coisas ruins se tornarão algo fantástico!
Deus é louco por você. Ele te manda flores em todas as primaveras, o nascer o Sol todas as manhãs. E
sempre que você quiser conversar, Ele vai te ouvir! Ele pode viver em qualquer lugar do universo, e Ele
escolheu o seu coração!

Palavra Pastoral: Plantando e colhendo
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também
ceifará” (Gálatas 6:7)
A vida passa muito rápido. Precisamos plantar o que de fato queremos colher, mas não
podemos esquecer das enchentes, dos temporais e dos ventos que destroem nossas
plantações. Não basta só plantar o que se deseja colher, mas plantar no lugar certo e no tempo
certo e, depois de tudo, orar a Deus sobre os acidentes da vida. A vida é uma eterna lavoura e
tem gente plantando vento e colhendo tempestade.
Tenho percebido que muitas pessoas nos seus momentos de carnalidade não percebem que
estão construindo grandes plantações. De uma forma ou de outra elas irão colher o que
plantaram. A questão é que percebo que elas nunca estão preparadas para este tipo de
colheita.
“Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam
em nossos membros para darem fruto para a morte” (Romanos 7:5)
Por que não temos disposição para plantar, mas temos para colher? Se a verdadeira
felicidade esta em Deus o que devo fazer?
“Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus” (Romanos 8:8)
“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele” (Romanos 8:9)
Queridos, tudo que vocês fizerem por obras e por palavras vocês colherão. Então pense bem
antes de falar ou até tentar aconselhar alguém, pois quando orientamos uma pessoa de forma
errada podemos estar abrindo a porta do inferno para essa pessoa.

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA FECHA CEMITÉRIO PARA EVANGÉLICOS
(Fonte: Portas Abertas, Postada em: sexta-feira, 19 de dezembro de 2008, 9:09h)
MÉXICO - Indígenas da comunidade de San Nicolás, no município de Ixmiquilpan,
foram impedidos, por moradores católicos, de sepultar o corpo de Otilia Coroa Chávez,
falecida na madruga do último sábado, no cemitério da localidade. Ela professava a fé
evangélica e foi enterrada na segunda-feira, 15, em terreno ao lado de sua casa.
O advogado do grupo de evangélicos, Guillermo Cano, acusou as autoridades de não
ter capacidade de diálogo, e de permitir que um grupo de católicos mantenha o poder, pois
nada puderam fazer para permitir que o corpo de Otilia fosse sepultado no cemitério local.
Após várias horas de diálogo, autoridades do governo estatal decidiram levantar-se da
mesa de negociações e permitir aos evangélicos que enterrassem Otilia em terreno ao lado
da sua moradia.
“O governo estatal não teve capacidade para desvencilhar o assunto da intolerância
religiosa, foto registrado há quase duas décadas na comunidade de San Nicolás”,
denunciaram os evangélicos, segundo a agência de notícias mexicana Notimex.
Em San Nicolás existe conflito religioso há anos, ressurgido no último dia 24 de
novembro com a proibição de usar o cemitério depois que os evangélicos construíram um
templo que não agradou à comunidade católica.

BATISMO

ENCONTRO COM DEUS

CANDIDATOS AO BATISMO,
coloquem seu nome na lista
afixada na porta da antiga
secretaria, fiquem atentos aos
anúncios para o início das aulas
para candidatos ao batismo.

Inscrições abertas para o próximo
Encontro com Deus. Para se
inscrever, coloque seu nome na lista
que se encontra na porta da
secretaria. Um obreiro irá procurá-lo
para preencher sua ficha de inscrição
e esclarecer qualquer dúvida.

A TODOS OS IRMÃOS

PLANO DE LEITURA

Que Deus nos presenteie com um 2009
repleto de alegria e realizações nEle. Que
ministérios sejam revelados a todos ao longo
destes próximos 365 dias, à medida que Deus
for batizando a cada um de nós em Seu
infinito amor, trazendo a cada um de nós um
grande avivamento individual, como família e
como povo de Deus.

A Terceira Seqüência o faz percorrer cada palavra
da Bíblia, alternando leituras do AT com leituras
do NT. Alguns capítulos pequenos foram
agrupados, de modo que vez por outra você lerá
mais que três capítulos num dia.

Que vivamos nesse novo ano que se inicia o
cumprimento das palavras de vitória
preferidas a nós pelo próprio Deus.

Segunda-feira: GÊNESIS 01, 02, 03
Terça-feira: GÊNESIS 04, 05, 06
Quarta-feira: GÊNESIS 07, 08, 09
Quinta-feira: GÊNESIS 10, 11, 12
Sexta-feira: GÊNESIS 13, 14, 15
Sábado: GÊNESIS 16, 17, 18
Domingo: GÊNESIS 19, 20, 21

Feliz 2009 a todos nós.
Neto, secretário.

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Primeira semana

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Luzia Moura (Dia 30) – “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.
Domingos Mathias (Dia 24) – 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).Feliz aniversário da
Classe Discípulos de Jesus.
Helio Carlos (Dia 25) – “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.
Francisco (Dia 29) e Ana Cláudia (Dia 20) – “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). Desculpa pelo atraso, mas mesmo assim vocês sabem que amo
vocês dois Hahahah... Eu desejo muito que o Senhor derrame sobre vocês muito mais do que tudo que
vocês sonham. Feliz aniversário. Neto.

UM BELO E TRISTE LAMENTO
Meu nome é Banco de Trás.
Em muitos lugares, sou desprestigiado, no estádio de futebol
ninguém me quer, nas corridas de cavalos ou de carros sou
desprezado, nas arenas e nos teatros fogem de mim.
Na igreja, porém, todos me querem bem; sou o banco mais
procurado em todo templo, sou o banco mais usado de todos. Os
jovens brigam por mim, os velhos me disputam, na aparência não
tenho nada para chamar atenção, qualquer banco é melhor que eu:
Nos outros podem ouvir melhor o pregador, cantar melhor os hinos,
ver melhor o retro-projetor, sentir melhor a presença do Espírito Santo
no culto.
Nem assim perdi
minha popularidade; sou
sempre
o
mais
solicitado,
sou
o
primeiro banco a se
encher, mesmo com
poucos irmãos, nunca
fico vazio; fico até com
pena dos outros bancos,
muitas vezes sozinhos e
vazios.
Meu sonho é ficar na primeira fila. O primeiro banco da Igreja
sempre está descansado. Eu também tenho o direito de descansar!
Pensei em até me quebrar para ninguém mais sentar em mim. Ser um
banco é ruim, mas ser o ÚLTIMO banco da IGREJA é muito pior.

