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: Plantando e colhendo (2)
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)
“

Semeamos mal quando:
...tomamos atitudes com um cunho muito religioso e com aparência de um ato de justiça,
muitas vezes, no fundo de nosso ser, temos intenção egoísta e muito pessoal.
“tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te” (2 Timóteo 3:5)
...sem perceber começamos a julgar as pessoas e a medir suas atitudes, como se Deus
tivesse nos dado um direito que é só Dele.
“porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes
medido vos hão de medir a vós” (Mateus 7:2)
...tomamos atitudes totalmente preconceituosas e nem sequer nos censuramos diante de
atos tão malignos:
“Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção
de pessoas” (Tiago 2:1)
“E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada
um, andai em temor, durante o tempo da vossa Peregrinação” (1 Pedro 1:17)
...olhamos um irmão na igreja e o desprezamos simplesmente por não gostar do jeito dele
(não podemos esquecer que quando praticamos tais atos, estamos desprezando alguém por
quem nosso Jesus morreu, e estamos nos opondo a alguém que é amado por Deus).
...falamos de forma maliciosa de alguém que não está presente para se defender.
Queridos precisamos nos avaliar mais e nos medirmos mais. Se nos julgarmos melhor a nós
mesmo, não seremos julgados com o mundo.

VIETNÃ: AUTORIDADES DESTROEM PRÉDIO DE IGREJA
(Fonte: Portas Abertas em 2 de janeiro de 2009)

VIETNÃ - Em 17 de dezembro, oficiais do governo da província de Dak Lak cumpriram
sua ameaça de destruir o novo templo construído por cristãos hmongs na vila de Cu Hat. Às
7 da manhã, na comunidade Cu Dram, distrito de Krong Bong, um enorme contingente de
funcionários do governo, policiais e trabalhadores de construção civil chegou ao local onde
o templo da Missão e Igreja Boas Novas do Vietnã foi construído. Uma hora e meia depois, o
local foi demolido. A polícia, armada de picanas elétricas (instrumento utilizado para guiar
gado), espancava as centenas de cristãos que correram para proteger o local. Cinco pessoas
feridas foram levadas por uma ambulância trazida pelas autoridades ao local. Entre os
feridos havia uma criança, que teve um braço quebrado, e uma mulher grávida que
desmaiou depois de ter sido atingida na barriga pela picana elétrica. Os aldeões temem que
ela venha a sofrer um aborto em decorrência da violência. (...)
No dia 2 de dezembro, o distrito de Krong Bong decidiu demolir a igreja dentro de
duas semanas, se os cristãos não o fizessem antes.
A Missão e Igreja Boas Novas do Vietnã é uma organização que, por mais de um ano,
tem tentado registrar mais de cem de suas congregações sem nenhum sucesso.
Contrariando a nova legislação do país relativa à religião, os pedidos de registro têm
sido negados ou ignorados.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Pb. Roberto Ricardo (Dia 08) – “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). Abraços de Neto,
Elma e Luciano.
Pb. Márcio José Garcia (Dia 02) – “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.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: GÊNESIS 22, 23, 24
Terça-feira: GÊNESIS 25, 26, 27
Quarta-feira: GÊNESIS 28, 29, 30
Quinta-feira: GÊNESIS 31, 32, 33
Sexta-feira: GÊNESIS 34, 35, 36
Sábado: GÊNESIS 37, 38, 39
Domingo: GÊNESIS 40, 41, 42
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Segunda semana

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.

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 (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.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A UNIDADE É NOSSO GRANDE TESTEMUNHO PARA O MUNDO SABER QUE SOMOS DE
DEUS.
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. E eu
dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 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 17.20—23).
Também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim: A fé vem pelo
ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que nos uniu foi um único elemento: a Palavra de
Deus! Então cremos nas mesmas coisas, nossos propósitos e metas devem ser os
mesmos.
Como tu, ó Pai, o és em mim: Jesus está dizendo que o Pai está nele. Por quê?
Porque a mente dEle e a do Pai estão nos mesmos propósitos e metas: a unidade entre
Eles é perfeita sem questionamentos.
Que também eles sejam um em nós: Jesus está dizendo que o desejo Dele é que
estejamos nEle para vivermos na mesma unidade com os mesmos propósitos e metas.
Para que o mundo creia que tu me enviaste: Jesus está dizendo que para o mundo
crer que Deus o enviou o mundo precisa ver nossa unidade.
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste: Jesus está dizendo que Ele nos deu sua
glória. No livro de Isaias diz que Deus disse que Ele não dividiria sua glória com
ninguém. O propósito desta glória é nos fazer um só com o Senhor, então não vamos
deixar o diabo nos separar e vamos viver sob a influência plena da glória de Deus.

O DIREITO DE EXISTÊNCIA DO ESTADO DE ISRAEL
Por Roberto Lisboa Waichenberg
A partir de 1948, a palavra “judeu” deixou de ser um “adjetivo qualificativo” e passou a designar
uma raça, um povo, aquele que viveu de perseguições em perseguições até que, no final da Segunda
Guerra Mundial, e que por uma decisão de diversos países membros do que viria a se tornar
futuramente a ONU, votaram a favor e assim nascia, na Palestina, numa terra que já havia pertencido
aos antepassados deste povo, uma nova Nação soberana, o Estado de Israel.
Nem assim pararam as perseguições e a vontade de eliminar os judeus da face da Terra. Desde a
instalação deste novo Estado, guerras se sucederam para terminarem de vez com os judeus, não
bastasse o que sofreram com o episódio do Holocausto.
Se fossem dados por direito a Israel os limites da “mais antiga das escrituras de que se tem
notícia”, e que se encontra na Bíblia advinda do Antigo Testamento, os limites do Estado Judeu seriam
bem diferentes e maiores que as fronteiras atuais. Mas, mesmo assim, a intenção de aniquilação de
Israel é uma constante, uma idéia fixa contra este povo.
A Faixa de Gaza, que sempre pertenceu ao Egito, e que foi ocupada e devolvida por Israel, não
teve esta devolução aceita pelo Egito, preferindo entregar este pequeno corredor um pouco maior
que Copacabana aos palestinos, que por imposição de uma das organizações terroristas passaram a
usar este enclave para fustigar Israel, dia e noite, com foguetes, causando pânico e morte à população
israelita.
Sistematicamente em Israel ouve-se o “alerta vermelho” indicando que Israel está sobre ataque
palestino com foguetes, principalmente nas cidades fronteiriças e nas autoestradas da região, escolas
e hospitais.
Autoridades de Israel e até mesmo da Palestina por
inúmeras vezes acordaram para que houvesse uma paz
duradoura na região. Porém, alimentado por países do mundo
árabe, um exército terrorista, o Hamas, nunca concordou com
um cessar fogo, pois jamais baixaram a guarda para o governo
palestino, mas sim, com a manutenção dos ataques pelo fato
do não reconhecimento da existência do Estado de Israel, e a
obstinação pela sua liquidação total.
De foguetes de pequeno alcance o Hamas passou a atuar com outros tipos de armamentos mais
pesados, como os foguetes iranianos de maior potência de destruição. É mais do que sabido que o
mundo assistia impávido a tudo isso, com raríssimas manifestações em favor de Israel, cujo único
apoio concreto, somente foi manifestado pelos Estados Unidos.

Diante disso, e para não ter que ver o Estado de Israel, conforme parece ser a intenção do
mundo árabe, vir assim então a desaparecer sistematicamente, debaixo destas chuvas de foguetes
diários, o que não é nenhum segredo, ou fato desconhecido, pois todos os países do mundo sabem do
que por lá acontece, Israel teve que tomar a sua decisão, e sozinho partir para terminar de uma vez
por todas com esta agressão programada do terrorismo do Hamas. Através da fronteira de Gaza, Israel
tem mandado aos palestinos víveres (comida), combustível e remédios, e outros produtos de
necessidade, o que comprova que a mão que os ajudava na realidade estava era contribuindo para
que os ataques ao território judeu ganhassem mais ódio e mais violência, pois isto nunca foi negado
pelo Hamas. Israel não está fazendo guerra contra os árabes, como muitos querem fazer crer, mas
garantindo o seu direito à sobrevivência de sua população, e retirando deste enclave que é a Faixa de
Gaza o poder de fogo desta organização terrorista do Hamas. Não é uma guerra de conquista, não é
uma invasão torpe ou sem motivo justo, mas uma questão vital para a sobrevivência, e isto será
conseguido, pois nenhum povo no mundo consegue viver normalmente debaixo do ataque diário de
foguetes e, com a sua população à mercê de um extermínio programado, de um inimigo irracional e
com propósito definido de varrer o Estado de Israel do mapa.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: GÊNESIS 43, 44, 45
Terça-feira: GÊNESIS 46, 47, 48
Quarta-feira: GÊNESIS 49, 50
Quinta-feira: MATEUS 01, 02, 03
Sexta-feira: MATEUS 04, 05, 06
Sábado: MATEUS 07, 08, 09
Domingo: ÊXODO 01, 02, 03
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Terceira semana

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.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Ronan Alves (Dia 12) “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). Abraços da Rede de Mulheres.
Argemiro de Matos (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). Um forte abraço
da classe Discípulos de Jesus.

VOCÊ E EU SOMOS O QUE FAZEMOS REPETIDAMENTE!
Você não precisa fazer algo espetacular hoje, mas repetir algumas pequenas coisas
certas, todos os dias. Homens e mulheres que acreditam na "solução instantânea" para os
problemas, se iludem e criam desapontamentos para suas vidas, famílias e empresas. Não
existe magia rápida, por mais que comerciais de TV tentem nos convencer do contrário. A
boa notícia é de que existe uma "magia vagarosa". A magia vagarosa surge quando você
descobre que, repetindo uma certa ação, mesmo que simples, todos os dias e a cada dia,
haverá um resultado impossível de ser bloqueado, em algum momento no futuro. Note a
parte da frase que diz "impossível de ser bloqueado". É algo similar ao que ocorre com o
bambu chinês que, ao ser plantado, fica aproximadamente 5 anos sob a terra. Durante cinco
longos anos ele vai desabrochando lentamente de um diminuto broto a partir do bulbo, com
todo o crescimento escondido sob a terra, invisível aos observadores. Entretanto, sua
maciça e fibrosa estrutura de raiz está sendo construída. No final do 5º ano, o bambu chinês
cresce até atingir a altura de 25 metros de uma só vez. Parece um evento único, mas é o
resultado inexorável de centenas de pequenos eventos que incluíram plantar, regar e cuidar.
Todos os dias. Fazer algo, uma só vez, raramente mudará sua vida. Pular uma refeição hoje,
e comer dobrado amanhã, não normalizará seu peso. Você pode até enganar as pessoas,
mas não engana as leis da biologia, física e química. Tais leis naturais não se dobram a
eventos únicos, somente a eventos repetidos. Este princípio é tão importante para sua
carreira, sua vida espiritual, seu relacionamento, a criação de seus filhos ou o
desenvolvimento de um produto, que faço questão de repetir, para que isso fique gravado
em sua mente: as leis naturais não se dobram a eventos únicos, somente a eventos
repetidos. Levar flores para sua amada hoje, e deixar o romance de lado depois, não ajudará
nada, porque romance é um bambu chinês. Tratar bem seu cliente hoje, mas considerá-lo
um estorvo amanhã, fará com que você tenha sempre que procurar novos clientes. Clientes
são um bambu chinês. Marcar presença na faculdade hoje, mas ficar no barzinho da esquina
durante o resto da semana, não ajudará na hora de conseguir um lugar no competitivo
mercado de trabalho. Competência é um bambu chinês. Você não é o que faz vez ou outra,
mas o que faz repetidamente, como afirmou Aristóteles trezentos anos antes de Cristo.
Eventos únicos não provocam mudanças consistentes em empresas, famílias,
carreiras, vida pessoal e, raramente, alteram o futuro. Somente eventos repetidos centenas
de vezes podem garantir a alteração de seu destino, mesmo que sejam eventos muito,
muito pequenos.
Quais os eventos pequenos que você fará hoje, para mudar sua vida espiritual, seu
romance, carreira, família e destino?
(Aldo Novak)

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (2)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A unidade nosso grande testemunho para o mundo saber que somos de Deus.

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. E eu dei-lhes a glória que a mim
me deste, para que sejam um, como nós somos um. 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
mim (João 17.20―23).
Para que sejam um, como nós somos um: Jesus está dizendo que o nível de unidade Dele é o
nível que Ele ora para que a Igreja também alcance. Ele diz: “sigam meu exemplo, faça como
Eu, obedeçam como Eu, se sacrifiquem como Eu, se for preciso vão para cruz, mas não
quebrem a unidade”. O grande problema da Igreja concernente à unidade é o ego humano,
todos nós queremos ver fazer nossas opiniões prevalecendo sobre a dos outros, poucos são os
que têm a inteligência de ouvir uma segunda opnião ou ceder para alguém, mesmo que esse
alguém seja o líder que Deus tenha levantado.
Para que eles sejam perfeitos em unidade: Para que sejamos perfeitos em unidade é
necessário um nível de humildade e de inteligência divina muito alta, isso só ocorre quando as
metas estão niveladas em cada coração. Para isso acontecer é necessário um só espírito, um só
Deus. O problema de muitos é que seu deus é seu próprio ego, e essas pessoas são cheias de
“não me toques”, e tudo isso acaba prejudicando o bom funcionamento da Igreja e seu
crescimento.
Que tens amado a eles como me tens
amado a mim: Deus tem nos amado como
amou a Jesus. Será que Ele não está nos
dizendo que se nos formos unidos o Pai vai nos
usar como usou a Jesus? Seja inteligente e
sábio. Deixe Deus te usar, jogue seu ego no lixo
e deixe Deus de fato governar em seu coração.

KARNATAKA
VITÓRIA PARA IGREJAS DOMÉSTICAS EM KARNA
TAKA
Postada em: quarta-feira, 14 de janeiro de 2009 13:26h. Fonte Missão Portas Abertas
ÍNDIA - Quatro meses após o fechamento de várias igrejas domésticas no Estado de Karnataka, o tribunal do Estado deulhes permissão para reabrir e realizar seus cultos normalmente.
A decisão foi dada após pastores e cristãos do distrito de Davanagere enviarem uma petição por escrito ao tribunal de
Karnataka. O Conselho Geral dos Cristãos da Índia (CGCI) ofereceu representantes legais e apoio logísticos aos pastores
envolvidos no processo. Nos últimos quatro meses e meio, foram fechadas 12 igrejas em Davanagere. Após ataques realizados em
17 de agosto de 2008, a administração de distrito emitiu informes buscando por igrejas que funcionassem irregularmente. No
início de setembro, várias igrejas já haviam sido lacradas.
O vice-comissário K. Amar Narayan instruiu o Departamento de Polícia a inspecionar igrejas e salas de oração a fim de
verificar quantos tinham autorização. A imprensa indiana observou que os templos de outras religiões não estavam sendo
checados. Líderes cristãos locais dizem que por trás dos fechamentos das igrejas havia extremistas hindutvas influenciando o
governo.
Durante 2008, grupos extremistas como o RSS e o Bajrang Dal agrediram cristãos, incendiaram igrejas, fizeram acusações
falsas contra pastores e abriram processos contra eles. Como isso, houve poucas reuniões cristãs, pois a Igreja vivia com medo. O
chefe de Justiça do tribunal foi duro com o administrador do distrito, dizendo “Em um país democrático, ninguém tem poder para
impedir outra pessoa de cultuar segundo os preceitos da fé que professa. O credo pode ser uma igreja ou qualquer outro centro
de culto”. Hoje, o CGCI alegra-se com os cristãos de Davanagere com a vitória legal. As 12 igrejas que haviam sido fechadas estão
abertas, e o governo talvez solicite que as igrejas queimadas sejam indenizadas. Todas as acusações falsas registradas contra
pastores foram automaticamente retiradas com o veredicto do tribunal. Durante a audiência, o promotor público se
comprometeu a dar melhor proteção aos cristãos e às minorias no Estado de Karnataka.
Dr. Joseph D’souza, presidente do CGCI, comenta: “Os planos dos grupos extremistas hindus foram frustrados. Eles não
sabem que as igrejas, em seus 2 mil anos de existência, se reúnem em casas, células, esconderijos subterrâneos, salões, campos e
quaisquer outros lugares onde possam realizar seus cultos”.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: ÊXODO 04, 05, 06
Terça-feira: ÊXODO 07, 08, 09
Quarta-feira: ÊXODO 10, 11, 12, 13
Quinta-feira: ÊXODO 14, 15, 16
Sexta-feira: ÊXODO 17, 18, 19
Sábado: ÊXODO 20, 21, 22
Domingo: ÊXODO 23, 24, 25
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Quarta semana

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.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Márcia Coelho (Dia 18) - “Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de
todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó
Altíssimo” (Salmo 09:1,2). Abraços da Rede de Mulheres e Classe Firmadas na Rocha.
Ronald Torrico (Dia 20) - “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” (Salmo 9:10,11). Feliz aniversário, um
fortíssimo abraço de seus pastores.
Adalberto Ricardo (Dia 23) - “Cantarei para sempre o amor do Senhor; com minha
boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para
sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade” (Salmo 89:1,2). Feliz aniversário, de seus
companheiros da classe Discípulos de Jesus.

MEU AMIGO KYLE
KYLE
Um dia, quando eu era calouro na escola, vi um garoto de minha sala caminhando para casa
depois da aula. Seu nome era Kyle. Parecia que ele estava carregando todos os seus livros. Eu pensei:
'Por que alguém iria levar para casa tantos livros numa Sexta-Feira? Ele deve ser mesmo um C.D.F'!
O meu final de semana estava planejado (festas e um jogo de futebol com meus amigos
Sábado à tarde), então dei de ombros e segui o meu caminho. Conforme ia caminhando, vi um grupo
de garotos correndo em direção a Kyle. Eles o atropelaram, arrancando todos os livros de seus braços,
empurrando-o de forma que ele caiu no chão. Seus óculos voaram e eu os vi aterrissarem na grama há
alguns metros de onde ele estava. Kyle ergueu o rosto e eu vi uma terrível tristeza em seus olhos. Meu
coração penalizou-se! Corri até o colega, enquanto ele engatinhava procurando por seus óculos. Pude
ver uma lágrima em seus olhos. Enquanto eu lhe entregava os óculos, disse: 'Aqueles caras são uns
idiotas! Eles realmente deviam arrumar uma vida própria'. Kyle olhou-me nos olhos e disse: 'Hei,
obrigado'! Havia um grande sorriso em sua face. Era um daqueles sorrisos que realmente mostram
gratidão. Eu o ajudei a apanhar seus livros e perguntei onde ele morava.
Por coincidência ele morava perto da minha casa, mas não havíamos nos visto antes, porque
ele freqüentava uma escola particular. Conversamos por todo o caminho de volta para casa e eu

carreguei seus livros. Ele se revelou um garoto bem legal. Perguntei se ele queria jogar futebol no
Sábado comigo e meus amigos. Ele disse que sim. Ficamos juntos por todo o final de semana e quanto
mais eu conhecia Kyle, mais gostava dele. Meus amigos pensavam da mesma forma. Chegou a
Segunda-Feira e lá estava o Kyle com aquela quantidade imensa de livros outra vez! Eu o parei e disse:
'Mas o que é isso, rapaz? Você vai ficar realmente musculoso carregando essa pilha de livros assim
todos os dias!'. Ele simplesmente riu e me entregou metade dos livros. Nos quatro anos seguintes,
Kyle e eu nos tornamos mais amigos, mais unidos. Quando estávamos nos formando começamos a
pensar em Faculdade.
Kyle decidiu ir para Georgetown e eu para a Duke. Eu sabia que seríamos sempre amigos, que a
distância nunca seria problema. Ele seria médico e eu ia tentar uma bolsa escolar no time de futebol.
Kyle era o orador oficial de nossa turma. Eu o provocava o tempo todo sobre ele ser um C.D.F.
Ele teve que preparar um discurso de formatura e eu estava super contente por não ser eu quem
deveria subir no palanque e discursar.
No dia da Formatura Kyle estava ótimo. Era um daqueles caras que realmente se encontram
durante a escola. Estava mais encorpado e realmente tinha uma boa aparência, mesmo usando
óculos. Ele saía com mais garotas do que eu e todas as meninas o adoravam! Às vezes eu até ficava
com inveja. Hoje era um daqueles dias. Eu podia ver o quanto ele estava nervoso sobre o discurso.
Então, dei-lhe um tapinha nas costas e disse: 'Ei, garotão, você vai se sair bem!' Ele olhou para mim
com aquele olhar de gratidão, sorriu e disse: 'Valeu'!
Quando ele subiu no oratório, limpou a garganta e começou o discurso: 'A Formatura é uma
época para agradecermos àqueles que nos ajudaram durante estes anos duros. Seus pais, professores,
irmãos, talvez até um treinador, mas principalmente aos seus amigos. Eu estou aqui para lhes dizer
que ser um amigo para alguém, é o melhor presente que você pode lhes dar. Vou contar-lhes uma
história:'
Eu olhei para o meu amigo sem conseguir acreditar enquanto ele contava a história sobre o
primeiro dia em que nos conhecemos. Ele havia planejado se matar naquele final de semana! Contou
a todos como havia esvaziado seu armário na escola, para que sua mãe não tivesse que fazer isso
depois que ele morresse e estava levando todas as suas coisas para casa. Ele olhou diretamente nos
meus olhos e deu um pequeno sorriso.
'Felizmente, meu amigo me salvou de fazer algo inominável!' Eu observava o nó na garganta de
todos na platéia enquanto aquele rapaz popular e bonito contava a todos sobre aquele seu momento
de fraqueza. Vi sua mãe e seu pai olhando para mim e sorrindo com a mesma gratidão. Até aquele
momento eu jamais havia me dado conta da profundidade do sorriso que ele me deu naquele
primeiro dia.
Nunca subestime o poder de suas ações. Com um pequeno gesto você pode mudar a vida de
uma pessoa. Para melhor ou para pior. Entramos na vida dos outros para que tenhamos um impacto,
uns sobre o outro de alguma forma. PROCURE O BEM NOS OUTROS!

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (3)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A excelência do amor fraternal
Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união! (Salmos: 133:1).
A magnitude deste salmo é incrível e esta
introdução é maravilhosa. Olhe o que o salmista
está dizendo: É BOM, SUAVE, e VIVAM. Essas
palavras deixam bem claro que a unidade só traz o
bem, não deixa nem um peso para quem vive nela.
É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce à orla
das suas vestes (Salmos: 133:2).
Olha que coisa linda! Este óleo precioso era um óleo com muitas especiarias e caríssimo. Veja as
medidas:
“Junte as seguintes especiarias: seis quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, três quilos de
canela, três quilos de cana aromática, seis quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e um
galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de
perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. (Ex. 30, 23 ao 25).
Tudo isso hoje custaria aproximadamente dez mil reais numa porção, pois em termos financeiros isso
parece muito caro e espiritualmente é tremendo, mas hoje essa unção é de graça, o preço que temos a
pagar é de nos submetermos à palavra de Deus e nos amarmos mais, e nos respeitarmos, abrir mão da
amargura, das diferenças e de nosso ego, e nos tornarmos mais misericordiosos uns com os outros, e
deixar o óleo descer sobre nós que é o Espírito Santo.
Como o orvalho do Hermom, que desce sobre os montes de Sião; porque ali o SENHOR ordena a bênção
e a vida para sempre (Salmos: 133:3).
Isso é magnífico! O Hermom representa o Senhor, e quando o orvalho desce do Hermom, e o orvalho
(que significa que o gelo vai se derreter e torrenciais de águas virão e onde estava seco) desce, isso vai
gerar vida e as benções virão. Queridos, não deixem as bênçãos de Deus ficarem retidas por causa do gelo
do seu coração, como nas dificuldades de se relacionar com os irmãos, por exemplo; Isso impede os
milagres de Deus de se manifestarem dentro da igreja. Somos um corpo! Um só membro mal ajustado
pode impedir muitas coisas. Deixo o óleo do Espírito descer sobre você e te curar e seja abençoado.
Vocês foram comprados por alto preço; não se tornem escravos de homens (I Cor.7.23).

ANÚNCIO ATEÍSTA ESTREIA EM 800 ÔNIBUS NO REINO UNIDO
Postada em: 7 de janeiro de 2009 12:15h – fonte: G1

Campanha é ‘reação’ a anúncios cristão comuns nos coletivos. Ela foi financiada por doações e
teve apoio de humanistas e cientistas.
A escritora Ariane Sherine posa ao
lado de ônibus londrino com
anúncio de ‘campanha ateísta’
com as palavras: ‘Provavelmente,
Deus não existe. Agora pare de se
preocupar e aproveite sua vida’.
Os anúncios ateístas estrearam
nesta terça-feira (6) em 800
ônibus pelo Reino Unido, além de
estações do metrô, em uma
‘resposta’ aos anúncios cristãos
comuns nos coletivos britânicos.
Ela recebeu doações e teve apoio
de uma entidade humanista e do
biólogo Richard Dawkings.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: ÊXODO 26, 27, 28
Terça-feira: ÊXODO 29, 30, 31
Quarta-feira: ÊXODO 32, 33, 34
Quinta-feira: ÊXODO 36, 37, 38
Sexta-feira: ÊXODO 39, 40
Sábado: MATEUS 10, 11, 12
Domingo: MATEUS 13, 14, 15
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Quinta semana

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.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Matilde Vieira (Dia 30) - “Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca procedem o
conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo; como um escudo
protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de
seus fiéis (Pv.2). Feliz aniversário, da Rede de Mulheres.
Pra. Tânia Pereira (Dia 31) - “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). Abraços de todas as suas ovelhas!!!
Gisele Mendonça (Dia 31) - “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, de seus companheiros do Ministério de Louvor.

LÍDER BATISTA TEM GELADEIRA E FOGÃO CONFISCADOS
CAZAQUISTÃO - No dia 14 de novembro, o líder batista Aleksandr Kerker foi
notificado da intenção das autoridades de confiscar duas vacas, geladeira e um fogão a gás
de sua propriedade.
Aleksandr e sua esposa têm dez filhos, seis menores de idade.
A esposa de Aleksandr diz que o confisco desses bens privaria a família de meios de
se alimentar. As vacas são “nossa principal fonte de sustento”, ela disse, e acrescentou que,
como geladeiras e fogões a gás são “itens de necessidade”, eles não poderiam ser
confiscados.
Aleksandr e sua família vivem em Tayinsha, norte do Cazaquistão. Ele é membro do
Conselho Batista de Igrejas, que rejeita o registro de suas congregações.
Aleksandr foi condenado duas vezes por liderar um culto sem a permissão do
governo. A investigação desses “crimes” foi feita pelo Departamento de Combate ao
Extremismo, Separatismo e Terrorismo, uma divisão da polícia.
Apesar de violar os direitos humanos internacionais, a atividade religiosa nãoregistrada é processada no Cazaquistão – embora a lei cazaque atual não proíba isso
formalmente.
Fonte: Portas Abertas

VOLTAR ATRÁS
Era uma vez um que dizia que jamais poderia voltar a atrás com sua palavra.
Eram tempos de guerras e um belo dia seu exército ia pra batalha. O rei chamou
seu general e disse diante de todo exército: “não recolha os feridos, pois estamos
ficando sem recursos e cada pessoa que pára pra cuidar dos feridos são menos
pessoas para ir pra batalha”, a ordem dada ao general ainda dizia que se ele não
obedecesse seria punido severamente.
Naquele mesmo dia, o filho do rei, que estava muito empolgado com as
histórias dos soldados, se disfarça de soldado e se infiltra no meio do exército de
seu pai, pesando em viver uma grande aventura.
No calor da batalha o príncipe foi ferido, pois não tinha experiência no campo
de batalha, o general ao vê-lo não resistiu à dor de ver um dos seus soldados
feridos voltando atrás, pega o rapaz e o carrega em seus ombros o tempo todo até
que venceram a batalha, pois ainda não havia reconhecido o rapaz em seus ombros.
O bondoso general, homem de um caráter tremendo não mente para seu rei,
contando-lhe a verdade. Ele disse para rei que o jovem soldado está aos cuidados
de sua filha e que não custaria nada para o rei, pois haveria uma mulher cuidando
do soldado ferido e não outro soldado.
Mas o rei disse que não voltaria atrás e puniria o general. Então ele pergunta
para o general o motivo dele se importar tanto com um simples soldado. A resposta
foi:
“Meu rei, um simples soldado pode ter um simples pai com eu”. O rei, por
sua vez, disse: “Punirei então o pai deste soldado que te fez refletir e me
desobedecer. Quero ver este soldado!”.
Ao contemplar a face do moço, o rei deixa sua coroa no trono e se curva
diante do general. O general se recusa em receber tal atitude, e o rei diz para ele
volte atrás e receba a gratidão deste humilde pai.
Se tiver que ajudar alguém, abra mão de seu orgulho e volte atrás, vale a
pena.
Pr. Paulo Baptista Pereira

FALCÃO
GENGHIS KHAN E O FAL
CÃO
Uma manhã Genghis Khan, o grande guerreiro, foi para os bosques praticar o esporte
que mais gostava. Muitos amigos foram com ele, levando seus arcos e flechas. Atrás deles iam os
criados com os cães de caça. Era uma verdadeira festa. Pelos bosques ecoavam seus gritos e
risadas. Tinham esperança de levar muita caça. No braço do rei seu falcão favorito. Naqueles dias
os falcões eram treinados para caçar. A uma palavra de seus mestres voavam alto e procuravam
pela presa. Encontravam-se um cervo ou um coelho, eles os abatiam rápidos como flechas. O dia
todo Genghis Khan e os seus caçadores cavalgaram pelos bosques, mas não acharam tanta caça
quanto esperavam. À noite retornaram para casa.
O rei montava freqüentemente pelos bosques e conhecia todos os caminhos. Assim
enquanto o resto da festa ia do modo mais rápido, ele passou por uma estrada mais longa por um
vale entre duas montanhas. O dia estava quente, e o rei estava sedento. Acariciou o falcão e
deixou que ele voasse livre. Estava certo de que o falcão acharia o rumo de casa. O rei continuou
lentamente. Certa vez ele tinha visto uma fonte de água limpa ali por perto. Se pudesse achá-la
agora! Mas os dias quentes de verão tinham secado todos os riachos monteses. Afinal, para sua
alegria, viu um pouco de água que gotejava do alto de uma pedra. Ele sabia que haveria uma
fonte mais acima. O rei saltou do cavalo, pegou uma pequena xícara prateada na bolsa de caça,
segurou-a para pegar as gotas que caiam lentamente. Levou muito tempo para encher a xícara; e
estava tão sedento que mal podia esperar. Afinal estava quase cheia. Levou a xícara aos lábios e
quando ia beber, um zumbido no ar e a xícara foi-se de suas mãos. A água estava toda derramada.
O rei procurou o que tinha feito aquilo. Para sua surpresa, fora seu falcão. O falcão voou algumas
vezes de um lado para outro, e então desceu entre as pedras. O rei apanhou a xícara e novamente
segurou para pegar as gotas. Desta vez não esperou muito. Quando a xícara estava pela metade,
ele levou-a a boca. Mas antes que tocasse os lábios, o falcão voou novamente e derrubou a xícara
de suas mãos. E agora o rei começava a ficar irritado. Tentou novamente, e pela terceira vez o
falcão o impediu de beber. O rei estava agora realmente muito irado. "Como você ousa agir assim.
Se eu o tivesse em minhas mãos, eu torceria seu pescoço"! Então ele encheu a xícara novamente.
Mas antes de tentar beber, sacou sua espada. "Agora, Senhor Falcão," ele disse, "esta é a última
vez". Ele não tinha acabado de falar e o falcão derrubou a xícara de sua mão. Mas o rei estava
esperando por isto. Com um gesto rápido golpeou o pássaro. O falcão, sangrando, estava
morrendo ao pés de seu mestre. "Isso é o que você ganha por seus erros", disse Genghis Khan.
Mas quando procurou pela xícara, ela tinha caído entre duas pedras onde não podia alcançar. "De
qualquer modo, eu tomarei um pouco desta água", disse a si próprio. Com isso ele começou a
escalar o banco íngreme para de onde a água gotejava. Era trabalho duro, e quanto mais alto ele
escalava, mais sedento ficava. Afinal ele chegou ao alto. Realmente havia uma piscina de água;
mas o que era aquilo no meio da piscina? Era uma enorme cobra, morta, do tipo mais venenoso.
O rei parou. Esqueceu da sede. Ele só pensava no pobre pássaro morto. "O falcão salvou minha
vida!" ele chorou, "e como eu o recompensei?" Ele era meu melhor amigo e eu o matei. Ele
desceu, pegou o pássaro suavemente, e o colocou na bolsa de caça. Montou o cavalo e foi para
casa rapidamente. E disse a si mesmo: "Eu aprendi uma lição triste hoje: nunca tomar qualquer
atitude quando se está com raiva".

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META ((44)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A unidade da fé
“Rogo-vos, pois, eu, ao preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que
fostes chamados” (Efésios 4.1,2 ).
O apóstolo Paulo está suplicando aos Efésios para estarem atentos ao chamado que eles
tinham da parte de Deus, que era andarem juntos, serem unânimes em tudo, e carregar este
chamado com dignidade. Era esse chamado que os diferenciavam do resto do mundo.
Quero deixar bem claro que esta mensagem continua vigorando para a Igreja. Deus nos tem
chamado para uma unidade que se dará com dignidade, e assim chamar o mundo ao
arrependimento e a aceitar a Cristo como Salvador.
Fico impressionado como muitos irmãos se sentem orgulhosos e prazerosos em vencer um
debate com outro irmão para se sentirem superiores; levantam grupos na igreja que ficam
contra o pastor e criam um tumulto absurdo por coisas sem sentido.
“...com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros
em amor” (Efésios 4.2 ).
Aqui o apóstolo deixa a fórmula para que todos
venham viver em unidade:
Humildade e mansidão: esses dois elementos
trabalhados juntos pelo Espírito Santo e cada um
fazendo sua parte é maravilhoso.
Longanimidade: este fruto do Espírito nos leva a lugares incríveis, desperta em nós uma
compreensão que irá nos ajudar em nossos relacionamentos.
“O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser
um mestre bom e paciente” (2Tm. 2.24)

como está difícil acabar com a criminalidade real — o cronômetro do fracasso estatal agora marca mais de

GERANDO
DISTORÇÕES E ABUSOS DO ESTADO VORAZ GERA
NDO CAOS ÀS FAMÍLIAS
Postada em: quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 9:28h
De acordo com o jornal O Globo, cada vez mais pais aflitos recorrem à Justiça para resolver os
problemas de seus filhos. “Seu juiz, trouxe o meu filho aqui porque não sei mais o que fazer” é frase ouvida
com freqüência nas salas de audiência. Depois de anos de doutrinação de psicólogos contrários a limites
firmes e disciplina, nem psicologia nem psiquiatria estão conseguindo oferecer solução para as famílias. Pais
desesperados pedem socorro a juízes até para questões mínimas de limites para os filhos. É essa a função
verdadeira dos juízes?
No passado, qualquer família tinha autonomia, disposição e proteção para resolver seus próprios
problemas. Um filho que havia cometido desobediência grave era punido severamente. A desobediência
morria com tanta eficácia que as gerações passadas tinham problemas, mas não de delinqüência juvenil, que
era resolvida de forma enérgica. O Estado nem pensava em desafiar a autoridade e direitos dos pais na
fundamental responsabilidade de criar os filhos.
Pequenos roubos e desafios eram tratados ao rigor do clássico “arreio”. Um senhor contou-me que, ao
ser pego com uma revista pornográfica na adolescência, seu pai lhe deu uma surra tão forte que ele foi
curado da pornografia. É desnecessário dizer que, mesmo sendo pobre, ele não se tornou delinqüente, nem
precisou resolver suas frustrações em drogas, prostituição e crimes. Ele se tornou um homem trabalhador,
querido e respeitado. Enfim, os pais do passado tinham plena autonomia para corrigir os problemas de
comportamento de seus filhos. Hoje, os pais não têm nenhuma autonomia. Eles têm medo.
Tente colocar seu filho para trabalhar num negócio da família — prática universal durante milhares de
anos —, e agentes estatais do Conselho Tutelar lhe mandarão uma intimação desagradável. Será que
trabalho para filhos é “nocivo” porque os filhos ficam sem tempo para se envolver com bebidas, drogas,
farras e sexo? Tente disciplinar seu filho com uma vara, impondo limites inegociáveis e rígidos. Novamente,
agentes estatais, pagos com o dinheiro suado dos próprios pais, farão seu trabalho sujo de intromissão.
Por outro lado, nas escolas públicas crianças são doutrinadas acerca de seus direitos e de como
denunciar seus pais se eles não se conduzirem conforme as imposições do Estado. Alunos são ensinados
sobre os limites dos pais, enquanto o próprio Estado quebra todos os limites morais ao apresentar o sexo
antes do casamento ou a relação homossexual como coisas normais. Ai do pai ou da mãe que discordar dessa
educação imposta pelo Estado! Diante disso, como impedir a desestruturação da família, quando o próprio
Estado está envolvido na destruição da autoridade dos pais? Os pais perderam sua autonomia necessária.
Com o estrangulamento estatal dos direitos dos pais, as famílias naturais mal conseguem respirar. Hoje,
quem tem autonomia sobre as decisões da família é o Estado. Não que essa seja a sua competência, mas
.

50 mil assassinatos por ano no Brasil —, o governo prefere interferir na família, a fim de mostrar que
está trabalhando. (Reconheça: não é nada fácil o Estado mostrar eficiência e trabalho com brutamontes
assassinos!). Contudo, o Estado exige estar acima tanto de Deus quanto dos pais, cobrando obediência
absoluta até mesmo em áreas que não lhe pertencem. O resultado é o que todos podemos ver em toda
a sociedade.
No passado, se um filho ousasse levantar a voz para o pai ou para a mãe, levava do pai um tabefe
ou pior. Hoje, filhos levantam a voz, a mão e o braço para os pais, sem medo e com autoridade. E ai do
pai ou mãe que ousar levantar a voz e a mão ao filho delinqüente de tanta doutrinação estatal — os
abutres estatais dos conselhos tutelares estão prontos para cair em cima da vítima. Hoje, menores de
18 anos levantam facas e armas para matar, e realmente matam — quantos quiserem. E o que recebem
de castigo? Internamento em instituições de reabilitação até os 18 anos.
Matéria completa em: www.juliosevero.com

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.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: MATEUS 16, 17, 18
Terça-feira: MATEUS 19, 20
Quarta-feira: LEVÍTICO 01, 02, 03
Quinta-feira: LEVÍTICO 04, 05, 06
Sexta-feira: LEVÍTICO 07, 08, 09
Sábado: LEVÍTICO 10, 11, 12
Domingo: LEVÍTICO 13, 14, 15
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Sexta semana

“SER
DUAS LIÇÕES SOBRE “S
ER ÚTIL”
 O porco e a vaca
Conta-se que um rico fazendeiro foi queixar-se ao sacerdote da igreja local, dizendo que as
pessoas não o viam com bons olhos porque ele não ajudava as outras pessoas nem contribuía
com as obras assistenciais da igreja. Ele disse ao sacerdote:
― Ora, todos sabem que quando eu morrer deixarei tudo o que tenho para a igreja e seus
pobres. O sacerdote, homem sábio, disse ao fazendeiro:
― Vou lhe contar uma história. A história da vaca e do porco. ― Fez uma pausa e continuou:
― Um dia o porco foi reclamar com a vaca porque ninguém lhe dava valor. Todos o desprezavam.
“Afinal”, disse o porco, “eu dôo tudo o que tenho aos homens. Eles consomem a minha carne,
usam meus pêlos para fazer pincéis, e aproveitam até meus ossos. Mesmo assim sou um animal
desconsiderado. O mesmo não acontece com você, que dá apenas o leite e é reverenciada por
todos”, concluiu o pobre porco. A vaca, que ouvia com atenção, falou: “Talvez seja porque eu dôo
um pouco de mim todos os dias, enquanto estou viva, e você só tem utilidade depois de morto”.
O fazendeiro agradeceu ao sacerdote pela lição e se retirou pensativo.
E você, em que tem contribuído com a sociedade da qual faz parte, enquanto está a
caminho? Muitos pensam e agem como o fazendeiro. Pretendem dispor dos seus bens apenas
depois da morte, quando não precisarão de mais nada. Outros pensam em doar um pouco do seu
tempo ao próximo só depois que se aposentarem. No entanto, a necessidade não aguarda o
tempo propício para visitar os desafortunados. A carência pede socorro agora, não mais tarde. A
necessidade roga mãos caridosas hoje, não amanhã. A ignorância solicita esclarecimento
imediato, não num futuro distante. Existem tantas frentes de trabalho aguardando mãos
dispostas a se movimentar em prol do semelhante, nos mais variados campos de ação. Basta boa
vontade e disposição.

 A jabuticabeira
Um velho estava cuidando de uma planta com todo carinho. Um jovem aproximou-se e
perguntou:
― Que planta é essa que o senhor está cuidando?
― É uma jabuticabeira. ― respondeu o velho.
― E ela demora quanto tempo para dar frutos?
― Pelo menos uns quinze anos.
― E o senhor espera viver tanto tempo assim? ― Indagou, irônico, o rapaz.
― Não creio que viva mais tempo, pois já estou no fim da minha jornada, ― disse o ancião.
― Então que vantagem você leva com isso, meu velho?
― Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos
pensassem como você...
"Não importa se teremos tempo suficiente para ver mudadas nas coisas e pessoas pelas
quais lutamos, mas sim, que façamos a nossa parte, de modo que tudo se transforme a seu
tempo."

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META ((55)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A unidade da fé (continuação)
“...procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz” (Efésios 4.3).
Em nossos relacionamentos, a paz e a unidade
são como dois trilhos de trem: andam
emparelhados. Para que a igreja, que é o trem, não
venha descarrilar e ser destruída, precisamos manter
a paz e a unidade dentro da igreja em nossos
relacionamentos com os outros, mantendo nossas
vidas vinculadas à palavra de Deus.

“...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” (Efésios 4.4,5).
A igreja é um corpo. O individualismo não pode prevalecer entre nós; não podemos viver
olhando só para nossas necessidades, pois quando aceitamos a Jesus como Salvador deixamos
de ser indivíduos, passando a ser parte de um corpo com muitos irmãos. Agora trabalhamos
num mesmo Espírito e propósito, que é glorificar o Senhor Jesus, a cabeça do corpo.

“Uma só esperança da nossa vocação” - vamos trabalhar juntos para que todos tenham a
mesma esperança de chegarmos juntos no céu. Como é o trajeto? Será um apoiando o outro,
se um cair, o que esta de pé ajuda o que caiu e, assim, todos participaremos de um mesmo
propósito.
“Um só Senhor” - Trabalhamos com a visão de Jesus, com os seus propósitos, e abrimos mão
do que é nosso para nos empenharmos no que é Dele.
“Uma só fé” - Cremos nas mesmas coisas e temos os mesmo propósitos, que é fazer tudo
para glória de Deus.
“Um só batismo” - Estamos imersos na mesma morte. Quando descemos as águas,
morremos com Cristo. Ao levantarmos das águas com Ele, também ressuscitamos. Com isso,
estamos imbuídos dos mesmos propósitos, pois passamos pelos mesmos atos de fé.

ESTUDO: GRAÇA COMUM
"O salário do pecado é a morte" (Rm 6.23).
Antes de definirmos o que é graça comum, é
importante adquirir algumas noções básicas acerca do pecado
e da punição decorrente do mesmo. Olhando para a Bíblia,
percebemos que ela afirma que “(...) o salário do pecado é a
morte” (Rm 6.23). Isso significa que todos que pecam devem
receber a devida punição pelo pecado. Os anjos, por exemplo,
foram imediatamente punidos depois que pecaram. Diz a
Escritura que “(...) Deus não poupou anjos quando pecaram,
antes, precipitando-os no inferno os entregou a abismos de
trevas, reservando-os para juízo” (II Pe 2.4).
Contudo, o que aconteceu com os anjos quando esses
pecaram não aconteceu com os seres humanos. Vejamos o
caso de Adão e Eva: eles pecaram e, apesar disso, não
receberam a punição imediatamente (Gn 2.17). Nós também
deveríamos, por causa de nossos pecados, ser imediatamente
punidos; entretanto, ainda estamos vivos. Qual é a razão
disso? O que leva Deus a não aplicar imediatamente a Sua
justiça aos homens quando esses pecam? A “graça comum”.
Graça comum é a parte do caráter de Deus que faz com que
Ele dê a todas as pessoas, indistintamente, inumeráveis
bênçãos.
Exemplos de graça comum
O domínio físico:
físico Os incrédulos continuam a viver
nesse mundo unicamente por causa da graça comum de
Deus. Todos nós respiramos por causa da graça, porque o
salário do pecado é a morte, não a vida. Além disso, a terra
não produz somente cardos e abrolhos (Gn 3.18), nem
permanece como um deserto ressecado, mas pela graça
comum de Deus ela produz alimento e material para roupa e
abrigo. Jesus disse: “Amai os vossos inimigos e orai pelos que
vos perseguem; para que vos torneis filhos de vosso Pai
celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e
vir chuvas sobre justos e injustos” (Mt 5.44,45). De modo
semelhante, Paulo declarou às pessoas de Listra: “(...) nas
gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem
nos seus próprios caminhos; contudo, não se deixou ficar sem
.

testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu
chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de
fartura e de alegria”. (At 14.14-17). Além disso, vemos
evidências da graça comum de Deus até na beleza do mundo
natural. Embora a própria natureza esteja no “cativeiro da
corrupção” e “sujeita à vaidade” (Rm 8.20,21) por causa da
maldição da queda (Gn 3.17-19), ainda há formosura no
mundo natural. A beleza das flores, dos gramados e florestas,
dos rios, lagos, montanhas e praias ainda permanecem como
um testemunho diário da incessante graça comum de Deus.
O domínio intelectual:
intelectual O pecado corrompeu os anjos
caídos de maneira imediata e completa. Satanás, por
exemplo, segundo a Bíblia, é “mentiroso e pai da mentira”.
Ele é alguém em quem não há qualquer verdade (Jo 8.44).
Mas o que acontece com os anjos caídos não acontece com os
seres humanos. Mesmo incrédulos não são totalmente
inclinados para a mentira, para a irracionalidade e para a
ignorância; todas as pessoas conseguem compreender
alguma medida de verdade, e certamente alguns têm grande
inteligência e entendimento. Isso é resultado da graça comum
de Deus. A Bíblia diz que Jesus é “a verdadeira luz que ilumina
a todo homem” (Jo 1.9). Isso significa que, em sua função
como Criador e sustentador do universo, Deus permite que
iluminação e o entendimento cheguem a todas as pessoas do
mundo. Isso explica, por exemplo, a capacidade que o homem
possui de transmitir verdades científicas e construir, através
do esforço comum, automóveis, telefones e outros inventos.
O domínio moral: Deus também, por meio da graça
comum, limita as pessoas para que não sejam tão más quanto
poderiam ser. Se por um lado os demônios, por causa da
corrupção do pecado, são totalmente devotados ao mal e à
destruição, por outro lado ainda é possível distinguir algum
tipo de bondade nos seres humanos. Na sociedade humana o
mal é claramente controlado. Paulo fala sobre isso ao dizer:
“Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por
natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem
eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei
gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a
consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusandose ou defendendo-se” (Rm 2.14,15). O ser humano possui
dentro de si uma consciência que ainda guarda padrões
morais de comportamento. Por causa disso ele consegue, em
.

diversas situações, discernir o certo do errado.
O domínio criativo:
criativo Deus tem permitido medidas significativas de talento nas áreas artísticas e musicais, bem como em
outras esferas nas quais a criatividade e o talento podem ser expressos, tais como atividades atléticas, arte culinária, literatura e
assim por diante. Além disso, Deus nos dá capacidade para apreciar a beleza em muitas facetas da vida.
O domínio social:
social A graça de Deus também é evidente na existência de várias organizações e estruturas na sociedade
humana. Vemos isso primeiramente na família humana, atestada pelo fato de que Adão e Eva permaneceram como marido e
mulher depois da queda e então tiveram descendentes, tanto filhos como filhas (Gn 5.4). Os filhos de Adão e Eva se casaram e
formaram suas próprias famílias (Gn 4.16,17,19). Além disso, o governo humano também é resultado da graça comum. Paulo,
falando sobre isso ao escrever aos romanos, afirma claramente que “(...) não há autoridade que não proceda de Deus; e as
autoridades que existem foram por ele instituídas” (Rm 13.1).

Aplicação - Diante de tudo que vimos acerca da graça comum, é importante refletirmos e tomarmos algumas atitudes práticas:
totalmente
te más;
Devemos ser cautelosos para não rejeitar as coisas boas que os incrédulos fazem como se fossem totalmen
más
A doutrina da graça comum deve conduzir o nosso coração a uma extrema gratidão a Deus:
Deus Quando passeamos pelos
campos e observamos árvores floridas e lindas cachoeiras, quando experimentamos as maravilhas tecnológicas produzidas por
cientistas, quando recebemos educação e também algum tipo de segurança do governo, devemos perceber que, no final das
contas, Deus é quem nos tem abençoado, mesmo não merecendo tantas e incontáveis bênçãos.
Fonte: www.diante dotrono.com

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: LEVÍTICO 16, 17, 18
Terça-feira: LEVÍTICO 19, 20, 21
Quarta-feira: LEVÍTICO 22, 23, 24
Quinta-feira: LEVÍTICO 25, 26, 27
Sexta-feira: MARCOS 01, 02, 03
Sábado: MARCOS 04, 05, 06
Domingo: MARCOS 07, 08
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Sétima semana
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A unidade da fé (continuação)
“...um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos”
(Efésios 4. 6).
Que coisa maravilhosa nós temos! Um
Deus, que é nosso Pai! Deus tem o poder
de fazer tudo em nossas vidas, e sendo
Pai, nos ama, pensa em nós e cuida de
nós.
Ele está sobre todos nós e por todos. Se Ele é por todos, não está nunca do lado dos
que ficam um contra o outro. Isso entristece ao Senhor, pois Ele é por todos nós e não
por um em especial.
Acreditamos que Deus está lutando por nós, contra o diabo, e Ele quer nos dar a
vitória contra o inferno e não contra um irmão.
Agora pense bem: Deus está em nós. Você acha que quando você sente algo contra
alguém da igreja, você acha que é Deus? Você acha que esse sentimento procede de
Deus? Deus está de acordo com isso?
Pense nisso e reflita:
Olhe para teu irmão com os sentimentos que o Deus maravilhoso que está em você
sente. Seja livre para sentir o poder de Deus.

Em encontro com judeus, papa diz que
negação do Holocausto é ‘intolerável’
O papa Bento XVI disse nesta quinta-feira (12),
durante encontro com líderes judeus norte-americanos no
Vaticano, que qualquer “negativa ou minimização” deste
“terrível crime” é “intolerável” -especialmente quando vinda
de um clérigo. O papa fez os comentários no Vaticano, em seu
primeiro encontro com judeus desde a controvérsia sobre o
bispo tradicionalista britânico Richard Williamson, que negou
a magnitude do Holocausto e disse que não havia mortes nas
câmaras de gás.
“O ódio e o desprezo aos homens, mulheres e
crianças que foi manifestado na Shoah (Holocausto) foi um
crime contra a humanidade”, disse o papa. “Isto devia estar
claro para todos, especialmente para aqueles que defendem a
tradição das Sagradas Escrituras”, disse Bento XVI.
Com a frase de que é “totalmente inaceitável”, o papa
desautorizou novamente o bispo, a quem recentemente
revogou a excomunhão.
A decisão colocou em pé de guerra a comunidade
judaica internacional e desencadeou uma onda de críticas ao
Vaticano e ao pontífice.
O papa também lembrou que seu antecessor João
Paulo II pediu perdão aos judeus pelo Holocausto em 2000.
Bento XVI ainda confirmou que está planejando
visitar Israel. Fontes do Vaticano informam que a viagem deve
ocorrer em maio. (Fonte: G1)
.

Autoridades negam alimento
para filhos de cristã
Autoridades egípcias deliberadamente negam comida para
dois filhos de uma mulher cristã, Martha Samuel, porque ela se
recusou a retornar a fé islâmica.
Martha, que teve seu nome colocado em uma lista de pessoas
que estão proibidas de viver no Egito, foi presa no aeroporto do Cairo
juntamente com seu marido e seus filhos enquanto tentavam fugir
para a Rússia no mês passado. De acordo com informações locais,
Martha alegou que estava fugindo de uma perseguição cruel e de
ameaças de morte por parte da polícia e de membros da família, as
quais ela e o marido vêm sofrendo desde que se converteram ao
cristianismo, há 5 anos. Ela foi acusada de ter falsificado documentos e
mudado de nome após ter se convertido do islamismo para o
cristianismo.
Após a prisão, Marta foi espancada, torturada e abusada
sexualmente pela polícia como um meio de forçá-la a negar sua fé.
Seus filhos de 2 e 4 anos, também foram detidos pelas autoridades e
privados de alimentos na tentativa de aumentar a pressão para que
ela voltasse ao islamismo.
De acordo com um relatório da Coalizão para a Defesa dos
Direitos Humanos, os cristãos coptas no Egito têm sido molestados,
torturados e assassinados pelos muçulmanos por mais de 1.400 anos.
Pelo fato do país reconhecer formalmente a lei sharia islâmica como
fonte de justiça, os cristãos são rotineiramente submetidos a uma
variedade de crimes de ódio. Mais de 5.000 cristãos foram
assassinados no Egito somente nos últimos 10 anos e centenas de
estabelecimentos comerciais cristãos, casas e igrejas foram saqueados,
queimados e destruídos. (Fonte: Portas Abertas)

BATISMO NAS ÁGUAS

FELIZ ANIVERSÁRIO

Classe para candidatos ao BATISMO
Letícia Cruz (Dia 13) - “O Senhor, o seu
NA ÁGUAS, todos os domingos, às 9h, Deus, está em seu meio, poderoso para salvar.
Ele se regozijará em você; com o seu amor a
na Escola Bíblica Dominical. Procurar renovará, ele se regozijará em você com brados
alegria”.(Sf.3:14). Parabéns, da Rede de
a Pra. Rita para maiores informações.
informações. de
Mulheres.
Conegildo Rodrigues (Dia 13) - “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.
Cristina Mendonça (Dia 14) - “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.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: NÚMEROS 01, 02, 03
Terça-feira: NÚMEROS 04, 05, 06
Quarta-feira: NÚMEROS 07, 08, 09
Quinta-feira: NÚMEROS 10, 11, 12
Sexta-feira: NÚMEROS 13, 14, 15
Sábado: NÚMEROS 16, 17
Domingo: MARCOS 09, 10, 11
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Oitava semana

Henrique Conceição (Dia 16) - “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, de
sua família: Elma, Neto, Venâncio e Luciano.
Leandro Sanchez (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). Abraços da Juventude
Judá.

COMO FAZER ALGUÉM FELIZ
Aquele professor era diferente de todos os demais. Os deveres de casa que ele passava
eram sempre surpreendentes. Criativos. Enquanto os outros professores nos mandavam
responder perguntas ao final do capítulo ou solucionar os problemas de números tal a tal,
ele tinha tarefas bem diversas para nossa classe. Naquela quinta feira ele falou a respeito do
comportamento como um meio de comunicação. "Nossos atos falam mais do que as
palavras. O que as pessoas fazem nos diz algo sobre o que estão sentindo", afirmou. "Agora,
como dever de casa, vejam se conseguem mudar uma pessoa, massageando o ego dela o
bastante. Tanto que vocês percebam uma mudança em seu comportamento. Na próxima
aula, vocês relatarão seus resultados." Quando cheguei em casa, naquela tarde, olhei para
minha mãe e vi que ela estava sentindo muita pena de si mesma. Os cabelos lhe caíam sobre
o rosto. A voz parecia um lamento. Enquanto preparava o jantar, ela ficou suspirando.
Quando cheguei, não falou comigo. E assim eu também não falei com ela. O jantar foi triste.
Papai estava sem vontade para falar. Foi aí que decidi colocar em ação o dever de casa.
"Mãe, sabe aquela peça que o clube de artes dramáticas da universidade está encenando?
Por que você e papai não vão assisti-la hoje à noite?" "Esta noite não dá", disse logo meu pai.
"Tenho uma reunião importante." "Naturalmente", foi a resposta seca de minha mãe. "Bem,
por que não vai comigo?" – quando acabei de formular a pergunta, me arrependi. Imagine:
um rapaz do segundo grau sair à noite com sua mãe. Mas agora não havia mais conserto. Ela
perguntou toda animada: "De verdade? Rapazes não costumam sair com as mães." Eu engoli
em seco antes de tornar a falar: "não existe nenhuma lei dizendo que a gente não pode sair
com a mãe. Vá se arrumar." Ela carregou uns pratos até a pia. Seus passos estavam mais
leves, em vez de arrastados. Papai e eu lavamos a louça e ele comentou o quanto eu era um
filho atencioso e gentil. Deprimido, eu pensei: "tudo por causa da aula de psicologia."
Mamãe voltou para a cozinha, mais tarde, parecendo cinco anos mais nova. Parecendo não
acreditar no que estava acontecendo, ela insistiu: "você tem certeza de que não vai sair com
ninguém esta noite?" "Agora eu vou. Vamos nessa!" A noite não foi tão desagradável como
eu pensara. A maioria dos meus amigos certamente fez algo de mais empolgante naquela
noite do que assistir uma peça de teatro. Ao final da noite, minha mãe estava genuinamente
feliz. E eu próprio, bastante satisfeito. Acabei me dando super bem no dever de casa. E
aprendi um bocado sobre como fazer alguém feliz. Pode ser que você não tenha dever de
psicologia para fazer em casa. Pode ser que você nem esteja estudando. Não importa.
Na universidade da vida, o curso não acaba nunca. Sempre é tempo de aprender e
exercitar. Por isso, tente hoje, fazer alguém feliz. Pode ser seu filho, sua esposa, sua mãe.
Que tal um amigo, um irmão? Simplesmente alguém que transite em seu caminho. Observe,
ofereça seu tempo, sua companhia. Faça um comentário gentil. Abrace, beije, converse.
Proponha um passeio. Um programa diferente. E descubra como é bom fazer alguém feliz.
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A unidade da fé (continuação)
Mas a graça foi dada a cada um de nós
segundo a medida do dom de Cristo (Efésios
4.7).
Há algo tremendo sendo tratado aqui.
Cada pessoa que se converte recebe de Jesus
um presente: a salvação. É uma pena que
muitos não têm consciência do valor desta
salvação e de seus benefícios.
Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens (Efésios 4.8).
Neste texto vemos que Jesus, para nos trazer os dons, quebrou todo nosso jugo e destruiu
toda a acusação do inimigo contra nós. O incrível disso tudo é que Jesus não só deu a
salvação, mas deu também qualidade de vida, bem como uma experiência com o
sobrenatural, pois estamos num mundo como qualquer ser humano, mas estaremos
desfrutando de dons sobrenaturais vindos de Deus. Esses dons interferem em nossa saúde,
nossa felicidade, nosso modo de vida, na vida das pessoas que convivem conosco e tudo que
há em nossa volta sofre efeitos do sobrenatural que está sendo manifesto em nós. Se
tivermos uma vida de intensa comunhão com o Senhor, o sobrenatural de Deus irá se
manifestar de forma radical em nossas vidas, pois o propósito de Deus é se manifestar e se
revelar através de nós.
Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros,
para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. (Efésios 2.22).
Se estivermos juntos ― em unidade ― poderemos viver como casa espiritual para o
Senhor viver em nós.

SEQÜESTRADO
JOVEM CRISTÃO É SEQÜ
ESTRADO E TORTURADO EM ORISSA
Um jovem foi sequestrado e torturado por hindus, e a polícia não tomou nenhuma atitude. Um
ativista confirmou que “a situação ainda é ruim” para os cristãos, e os extremistas continuam
“perambulando livremente pelas vilas”, envolvidos em atos criminosos e atacando pessoas, sem
nenhuma ação policial.
Em Daringabadi, uma vila do distrito de Kandhamal, a polícia se recusou a registrar o
desaparecimento do jovem. Ao invés disso, expediu intimações para que o cristão fosse até a
delegacia, para que as acusações feitas contra ele fossem investigadas.
“Em 11 de fevereiro, um grupo hindu cercou a casa de Golyat Pradhan, exigindo que o garoto de
22 anos e sua mãe Pusra se convertessem ao hinduísmo”, disse Sajan K. George. “Quando os dois
cristãos recusaram, o grupo se enfureceu. Os fanáticos “Arrancaram o homem da casa e bateram nele
cruelmente. Sem poder fazer nada, a mãe assistiu a tudo, implorando para que tivessem misericórdia
de seu filho. Seu choro os irritou mais ainda, e prenderam-na dentro de casa e trancaram a porta.”
Os extremistas levaram Golyat para a vila vizinha, arrastando e batendo nele. Armados com
paus, eles amarraram o jovem em um poste, perto da entrada da vila, para evitar possíveis tentativas
de salvamento. O jovem apanhou até ficar inconsciente. Duas fogueiras foram acesas próximas ao
poste em que estava amarrado. A tortura continuou até tarde, quando os extremistas ligaram para a
polícia informando que haviam prendido um “Maoísta”, que invadiu a vila para estuprar as mulheres.
“A polícia chegou às 10 da manhã e libertou a mãe do jovem, que conduziu os agentes para a vila
onde seu filho foi levado. Lá, não havia sinal dele. Ninguém soube de Golyat desde então”, disse Sajan
K. George.
Desde agosto de 2008, quando a perseguição aos cristãos cresceu em Orissa, a família Pradhan
tem sido vítima de fundamentalistas. Fontes locais disseram que a perseguição se deve ao fato de que
“eles são muitos amigos de um padre, situação que tornou a família alvo primário para
fundamentalistas que querem reconvertê-los ao islã”. (FONTE: Portas Abertas, 18 de fevereiro de
2009)
Tradução: Deborah Stafussi

Fonte: Portas Abertas

BATISMO NAS ÁGUAS

FELIZ ANIVERSÁRIO

Classe para candidatos ao BATISMO
NA ÁGUAS, todos os domingos, às 9h,
na Escola Bíblica Dominical. Procurar
a Pra. Rita para maiores informações.

Diácono Leonardo (Dia 18
18) - “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 Juventude Judá.

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

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: MARCOS 12, 13, 14
Terça-feira: MARCOS 15, 16
Quarta-feira: NÚMEROS 19, 19, 20
Quinta-feira: NÚMEROS 21, 22, 23
Sexta-feira: NÚMEROS 24, 25, 26
Sábado: NÚMEROS 27, 28, 29
Domingo: NÚMEROS 30, 31, 32
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Nona semana

GRASNADORES E QUEBRAQUEBRA- VENTOS
A cada época de migração, é comum se ver os gansos selvagens através do céu em sua
formação em "V". O propósito e o valor de tal plano de vôo pode ser resumido assim:
Os gansos formam uma verdadeira parede para bloquear o vento e reduzir o esforço
geral do grupo para cortar os ares. O ganso que lidera o vôo enfrenta o vento com a cabeça
para frente, fazendo com que o vento diminua sua força e cause menos turbulência em volta
dos demais que o seguem. Os pássaros que voam atrás do líder enfrentam uma corrente de
ar mais fraca, permitindo que voem mais tempo e mais longe.
Os líderes, voando contra o vento, nunca têm a energia para fazê-lo durante toda a
jornada migratória. Um bando necessitando voar rápido para sobreviver, facilmente
desgastaria um quebra-vento atrás do outro.
Mas, a massa de pássaros sente o esforço dos quebra-ventos voluntários e usa seu
método secreto que ajuda o ganso-líder a ficar mais tempo naquela posição...eles grasnam!
O grasnar não é para chamar atenção dos humanos, mas tem a intenção de expressar o
reconhecimento e encorajamento àquele ganso que está enfrentando o vento por todos do
bando. Quanto mais alto eles grasnam, tanto mais o líder se sente inspirado a continuar
enfrentando o vento.
Quando o primeiro líder finalmente se cansa e abandona a posição para assumir outra,
então o velho líder grasna para ajudar novos líderes a avançar para assumir a ponta. Junto,
Grasnadores e Quebra-Ventos, todo o bando de pássaros voa em direção ao seu destino.
Quando um ganso adoece ou se fere e
deixa o grupo, dois outros gansos saem de
formação e o seguem, para ajudá-lo e
protegê-lo. Eles o acompanham até a solução
do problema e, então, reiniciam a jornada os
três ou juntando-se a outra formação, até
encontrarem o seu grupo original.
Parece que esta história dos gansos em vôo poderia ser comparada aos trabalhos e
atribuições que todos enfrentamos, individualmente ou em grupo. Sobreviver significa
adaptar-se às circunstâncias e obstáculos à medida em que estes ocorrem. Cada um de nós,
em algum ponto do caminho se torna Grasnador ou Quebra-Vento. Para sobreviver, um
depende do outro a fim de assegurar que nossos esforços, individuais e de equipe, sejam
bem sucedidos e recompensadores.
Devemos nos lembrar de que exercitar a liderança significa demonstrar a habilidade de
grasnar e de ser um Quebra-Vento, conforme o determinarem as situações. Isto é esperado
de todos nós: ir em frente, mostrando o caminho mesmo quando o percurso parece pouco
claro, difícil e perigoso.

O HOMEM COM UMA PERNA SÓ QUE ESCALOU A MONTANHA
Tradução de Sergio Barros do texto de Bob Perks
Começo a me perguntar por que recebo oportunidades de testemunhar tantas coisas
incríveis. Interrogo-me por que tantas pessoas maravilhosas vêm em minha vida tão
freqüentemente deixando-me cheio de esperança e inspiração. Fomos à feira na última sextafeira. Enquanto dávamos nossas voltas ao redor das barracas, nós poderíamos ter parado em
uns cem lugares diferentes para olhar os trabalhos de artesanato, para comer algo, fazer
umas pequenas compras ou poderíamos ter decidido nos sentar por um instante somente
para observar as pessoas indo e vindo. Nós não o fizemos, ainda bem... Pude ver um homem
subindo uma parede. Estas paredes altas com bordas e rochas encravadas para permitir que
alguém habilidoso ou tolo suba até o topo. Quem consegue, pode apertar um botão e zumbir
o mundo em celebração. Eu já tinha visto aquele homem antes, mas agora era diferente.
Aquele "escalador" tinha apenas uma perna. Acabara de começar. Uma multidão se formou
para observá-lo. Existem três níveis de habilidade para escolher. Ele tinha escolhido o nível
médio.
Os níveis são determinados pela distância entre as bordas e rochas. Cada participante
é preso à um sistema de cordas e roldanas como prevenção contra uma queda ao chão. De
repente, à sua esquerda, um menino começou sua própria escalada. Em total contraste a este
homem meio envelhecido, o destemido menino rapidamente moveu-se até o topo.
"Buzzzzzzz!"
Celebrou enquanto descia aos braços abertos de seus pais orgulhosos. Agora, pertinho
de sua meta, aquele homem incrível deu uma pausa. Imaginei a dor e angústia que ele
experimentava naquele momento.
Finalmente, à um palmo da campainha, ele fez um valente esforço para deixar a mão
ir, enquanto equilibrava-se em uma perna. Como em câmara lenta, todos ofegamos ao
mesmo tempo quando à poucos centímetros de tocar a campainha, ele caiu, lentamente
levado ao chão pelas cordas. Ele estava exausto. Podia-se ver a decepção no seu rosto. Mas
ele não fracassou. Eu não posso entender porque ele achava ter fracassado. Eu ouvi, juro que
ouvi. A campainha tocou doce e claro na minha cabeça e ecoou por todo o céu. Tudo o que
fez tornou-o um vencedor. O fato de ele achar que poderia fazer aquilo, a realidade que ele
começou, o momento que ele começou e a verdade inegável que ele chegou ao topo com
uma perna, fez dele o maior vencedor entre todos. Todo o mundo antes dele e todo o mundo
depois dele realizou um grande feito por fazer o que qualquer homem ou mulher com o corpo
saudável podem fazer. Mas ele fez com apenas uma perna!
Agora, meu amigo, que coisas gloriosas e grandiosas você pode realizar com tudo o
que você tem para enfrentar o desafio? O homem com uma só perna encarou sua montanha.
Observei enquanto subia e sei que você pode fazê-lo como ele o fez: determinação e um
passo de cada vez.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (8)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A unidade da fé (continuação)
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e
outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do
ministério, para edificação do corpo de Cristo, 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 (Efésios 4.
11―14 ).
Deus nos deu cinco ministérios para que sua igreja, em unidade, pudesse aperfeiçoar cada
membro. Assim, Deus estaria agindo através dos ministérios na vida da igreja, sabendo que
ninguém seria maior que ninguém e que todos estariam unidos num só propósito: glorificar a
Deus e edificar o corpo de Cristo.
Vamos perceber que Deus estabeleceu um alvo e uma estatura para nosso crescimento
espiritual que é ser igual a Cristo.
Quando nos deparamos com essa proposta entendemos que Deus deseja ter filhos
maduros, consolidados e firmes nos propósitos de Deus.
Deus quer filhos conscientes de sua fé e que sabem o que são diante deste mundo, pois
somos representantes do céu. Preste bem atenção nestes versículos:
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus (Romanos
8:14).
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus (Romanos 8:16)
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo: qualquer que não pratica a
justiça e não ama a seu irmão não é de Deus (1 João 3:10).

FELIZ ANIVERSÁRIO!

PLANO DE LEITURA

Karina (dia 19/02) – “Meu filho, não se esqueça

Segunda-feira: NÚMEROS 33, 34
da minha lei,mas guarde no coração os meus Terça-feira: NÚMEROS 35, 36
Quarta-feira: DEUTERONÔMIO 01, 02, 03
mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por
Quinta-feira: DEUTERONÔMIO 04, 05, 06
muitos anos e lhe darão prosperidade e paz” (Pv. Sexta-feira: DEUTERONÔMIO 07, 08, 09
3:1,2). Abraços da célula Pescadores de Almas.
Sábado: DEUTERONÔMIO 10, 11, 12
Manassés Silva (dia 21/02) e Janete Domingo: DEUTERONÔMIO 13, 14, 15

Nascimento (dia 24/02)

LIVRARIA CRISTÃ VANDALIZADA NA TURQUIA
Depois de muitas ameaças feitas por nacionalistas muçulmanos, uma livraria da Sociedade
Bíblica da Turquia foi vandalizada pela segunda vez essa semana. As câmeras de segurança mostram
dois jovens atacando a vitrine da livraria Soz Kitapevi, chutando e quebrando os vidros nas portas e
janelas. O batente da porta também foi danificado. Dogan Simsek, funcionário da livraria viu o estrago
quando chegou para abrir a loja. Ele descreveu a gravação do ocorrido: “Eles entraram como um
foguete”, diz. “Atacaram a loja a sangue frio, e foram embora como se nada tivesse acontecido.”
As gravações não capturaram os rostos dos jovens, e a policia ainda tenta identificar os
invasores. Durante o primeiro ataque em 7 de fevereiro, o vidro da porta foi esmagado, e a câmera foi
danificada. Os dois danos já haviam sido reparados. Simsek disse para um jornal que esses foram os
primeiros incidentes que testemunhou em 10 anos de trabalho na livraria.
“Nós tomamos chá com nossos vizinhos; não há nenhum problema quanto a isso”, disse Simsek,
embora saiba que a opinião local não é 100% favorável. “Este é um bairro muçulmano, e muitos
disseram para não vendermos esses livros aqui.”
Os ataques são exemplos da perseguição que os cristãos turcos têm enfrentado, principalmente
a minoria protestante. A aliança das igrejas protestantes na Turquia publicou seu livro sobre a violação
de direitos, detalhando alguns dos abusos sofridos pelas igrejas protestantes no ano de 2008.
A reportagem deixou claro que os ataques violentos, ameaças e acusações são sintomas do
ambiente de desconfiança e falta de informação que os turcos permitem que exista.
O artigo também cita a descrição negativa dada pela mídia e órgãos do governo como principal
responsável pela inimizade com os cristãos. Ele desafia o governo a desenvolver uma fiscalização
efetiva para assegurar a não-apresentação de programas provocatórios e intolerantes, e ajudar o
público a conhecer os direitos dos cidadãos turcos de todas as religiões.
Fonte: Portas Abertas, 19 de fevereiro de 2009, 17:01h

– “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). Abraços de seus pastores.

Patrícia Nascimento (Dia 01/03) – Mais um
ano te desejando os parabéns. Permite usar um texto
que você já usou? “Preciso de ti para pensar no futuro,
para fortificar o presente. (...) Preciso de ti para
sonhar, para amar, para viver.”. Que essa data se
repita muitas vezes, comigo ao seu lado, claro. AMOTE... e sempre mais! =]
Nayane Machado (Dia 04/03) – “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 Juventude Judá.
Elma Maria (Dia 07/03) – Mãe, obrigado por
ter sido você a quem Deus escolheu pra ser aquela
que Ele usaria pra me fazer quem sou hoje. Você foi e
sempre será a pessoa certa, a mãe ideal, meu espelho,
e apesar de ter tantas mamães (hahaha), é e sempre
será a única a quem vou chamar desse jeito, porque
você é única pra mim e sempre será. Te amo! Nem
precisava assinar, mas... beijinhos de seu filhinho
pentelhinho... Neto =)

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima semana

TREINADO POR DEUS
Davi foi dos maiores reis dos tempos bíblicos.
Era um homem experiente nas batalhas de seu país.
Quando o jovem matou Golias num desafio fora do comum, conquistando
grande vitória sobre os Filisteus.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (9)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Este rei Davi era harpista e escrevia canções contando as suas lutas,
vitórias, derrotas, enfim contando história da sua vida.
No salmo 144:1 Davi escreve algo sobre si mesmo, que nos ensina uma
grande lição de vida.
Ele escreveu o seguinte: "Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina
as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra."
Nesta jornada da vida todos nós temos inimigos.
Não me refiro a pessoas, mas a doenças, problemas emocionais e
psicológicos, medos, fraquezas, vícios, etc.
Conforme Davi, a solução para ser um vencedor é ser treinado por Deus.
Eu o desafio a ler as Escrituras Sagradas, e descobrir o mais alto conceito
de arma espiritual que o fará um vencedor diante das batalhas da vida.
A grande verdade é que uma pessoa que conhece a Deus, seus propósitos
e seu amor, será um vencedor.
Quem é treinado por Deus vence o jogo, ainda que seja necessário virar o
placar.

A unidade da fé (continuação)
“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. 15
e 16).
Este texto é maravilhoso porque nos dá a direção para alcançarmos a unidade: “seguindo a
verdade em amor”. Existem pessoas que gostam muito de dizer que gostam da verdade e
dizem e que jogam a verdade na face dos outros. Mas a verdade deve ser aplicada com amor
e não com o propósito de humilhar ou ferir, pois quando a verdade fere, deixa o propósito
principal que é libertar e curar.
A verdade tem que ser aplicada com muito amor e em momento certo com sabedoria e
inteligência. Temos uma grande responsabilidade com vida das pessoas, pois o que falamos
de forma aleatória sem pensar pode ferir e matar uma pessoa de forma terrível, causando-lhe
feridas profundas que podem até destruir a fé de alguém.
Esse texto deixa bem claro a responsabilidade de cada individuo: deve estar “bem ajustado
e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte”. Devemos
atentar para nossa responsabilidade e não deixar o inimigo nos usar para ferir nosso irmão.
“E outro morre, ao contrário, na amargura do
seu coração, não havendo provado do bem” (Jó
21.25).
“Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e
blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre
vós” (Efésios 4.31).
Pensem nisso!

AUTORIDADES QUEREM IMPOR A SHARIA EM REGIÕES DO PAQUISTÃO
Fonte: Portas Abertas ― Postada em: quarta-feira, 4 de março de 2009 13:00h
PAQUISTÃO - Os cristãos no Paquistão demonstraram sérias preocupações sobre a permissão do
governo para que leis islâmicas sejam aplicadas em certas áreas propensas ao terrorismo. Mesmo que
poucos cristãos vivam nessas áreas, milhares moram nos arredores.
“Estamos muito preocupados sobre essa questão. Não parece bom para nós”, disse Victor Azariah,
secretário geral do conselho de igrejas do Paquistão.
A sharia, ou lei islâmica, será decretada na região de Makaland. Azariah observa que milhares de
cristãos moram próximos a essa área, e se sentem ameaçados pelo acordo entre o governo e os
líderes islâmicos de permitir que a sharia domine sobre a “incubadora” terrorista.
Na semana passada, o ministro da província da Fronteira Noroeste do Paquistão, assinou com líderes
muçulmanos locais (que tem fortes ligações a organizações terroristas como Talibã e Al Qaeda), para
permitir que a sharia impere na região de Makaland, em troca de um cessar-fogo da parte dos
extremistas.

BABY DO BRASIL ORA NO
TRIO DE DANIELA MERCURY
Fonte: Carna Site
Postada em: quinta-feira, 5 de março de
2009 11:49h
Na terça-feira de Carnaval, ao ver Daniela
Mercury batendo cabeça para Iansã, a
cantora Baby do Brasil, que fazia uma
participação especial no trio elétrico da
“Rainha do axé”, se afastou e começou a
orar.

Houve um grande aumento nas atividades extremistas nos últimos meses, mas os grupos de direitos
humanos estão criticando a imposição da sharia, pois não há “garantias contra a transgressão da
constituição e dos direitos básicos”. O grupo afirma que tal acordo ameaçará o cumprimento das leis
básicas e direitos essenciais.
“Essa aliança tem como intermediários extremistas associados ao Talibã, que demonstram
claramente sua indiferença com a vida e a liberdade assegurada pelos órgãos de direitos humanos”,
disse a diretora Felice D. Gaer.
“Ao conceder o poder para interpretações individuais da sharia, teremos como resultado abusos nos
direitos humanos e restrições à liberdade religiosa”, afirma.
De modo geral, o Paquistão é conhecido por ter sérios problemas de liberdade religiosa, que incluem
uma lei de blasfêmia freqüentemente manipulada por muçulmanos para atingir cristãos que se
opõem em questões insignificantes como disputa por terras. As penas para os acusados de blasfêmia
incluem prisão e até morte.
“Quando vemos o Paquistão listado entre um dos lugares mais perigosos no planeta, devemos
lembrar que não é só de modo geral. O pior acontece especialmente com os cristãos paquistaneses”,
afirma Carl Moeller.
Menos de 5% da população no país é cristã.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Leila Marinho (Dia 11) – ““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 Rede de Mulheres.

Geisa Lima (Dia 13) – “Meu filho, não se
esqueça da minha lei,mas guarde no coração os meus
mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por
muitos anos e lhe darão prosperidade e paz” (Pv.
3:1,2). Abraços da Juventude Judá.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: DEUTERONÔMIO 16, 17
Terça-feira: LUCAS 01, 02, 03
Quarta-feira: LUCAS 04, 05, 06
Quinta-feira: LUCAS 07, 08
Sexta-feira: DEUTERONÔMIO 18, 19, 20
Sábado: DEUTERONÔMIO 21, 22, 23
Domingo: DEUTERONÔMIO 24, 25, 26
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima primeira semana

PESSOAS, NÃO VOCÊ. VOCÊ NÃO CONSEGUE CHEGAR A LUGAR ALGUM SOZINHO. VOCÊ
PRECISA DA AJUDA DAS PESSOAS. EU ACREDITO NA LEI DA SEMEADURA. EU ACREDITO EM
RECEBER O TROCO. VOCÊ CONSEGUE PESSOAS PARA TE AJUDAR AO DIZER A VERDADE A
ELAS. EU NUNCA CHEGUEI A LIGA NACIONAL DE FUTEBOL. MAS O FUTEBOL ME TROUXE
ONDE ESTOU HOJE. A PARTIR DO FUTEBOL EU APRENDI A IMPORTÂNCIA DOS
FUNDAMENTOS E TRABALHO DURO. EU APRENDI QUE EXPERIÊNCIA É O QUE VOCÊ TEM
QUANDO VOCÊ NÃO CONSEGUE O QUE VOCÊ QUER. DIVIRTA-SE. EU ME DIVERTI MUITO, E
VOU ME DIVERTIR TODOS OS DIAS QUE ME RESTAM. TODOS OS DIAS. NÃO EXISTE OUTRA
MANEIRA DE VIVER. NÃO DEIXE O DESAPONTAMENTO PARAR VOCÊ”.
PAUSCH FOI REJEITADO PELO PROGRAMA DE PHD DA CARNEGIE MELLON. ELE PERSISTIU
COM A AJUDA DE MENTORES, E NO FINAL, FOI ACEITO NO PROGRAMA.
"AS OUTRAS PESSOAS NA SUA EQUIPE SÃO GERALMENTE A CHAVE PARA O SEU SUCESSO.
CUIDE DAS NECESSIDADES DOS OUTROS, E OS OUTROS VÃO CUIDAR DA SUA."
DURANTE A PALESTRA, PAUSCH CHAMOU A SUA ESPOSA NO PALCO, E PEDIU PARA O
AUDITÓRIO COM 500 PESSOAS CANTAR FELIZ ANIVERSÁRIO PARA ELA. NUNCA DESISTA DAS
PESSOAS. SE VOCÊ ESPERAR O TEMPO SUFICIENTE, VOCÊ VERÁ QUE EXISTE ALGUMA COISA
BOA EM TODAS AS PESSOAS. QUANDO AS COISAS FICAREM DIFÍCEIS, SEGURE FIRME. O
FEEDBACK QUE VOCÊ DEVE RECEBER DAS PESSOAS PODE SER EM FORMATO DE PLANILHA
OU ATRAVÉS DE UM FANTÁSTICO CONSELHEIRO. O IMPORTANTE É ESCUTAR AO FEEDBACK
DAS PESSOAS. SE AS PESSOAS ESTÃO RECLAMANDO DE VOCÊ, É PORQUE AS PESSOAS SE
IMPORTAM. AGRADEÇA AOS OUTROS. SEMPRE. MOSTRE GRATIDÃO. SEMPRE. NUNCA
RECLAME, NUNCA, SIMPLESMENTE TRABALHE DURO. SEMPRE”.
O PAI DE PAUSCH GANHOU UMA MEDALHA BRONZE STAR NA SEGUNDA GRANDE
GUERRA E NUNCA MENCIONOU A NINGUÉM. NINGUÉM NA FAMÍLIA SABIA DA MEDALHA
ATÉ A SUA MORTE.
CONSELHOS IMPORTANTES:
- SEJA BOM EM ALGUMA COISA: TORNA VOCÊ VALIOSO.
- TRABALHE DURO.
- ENCONTRE O MELHOR NOS OUTROS; NÃO IMPORTA O QUANTO VOCÊ TENHA QUE
ESPERAR.
- ESTEJA PREPARADO. NÃO EXISTE SORTE.
-SE VOCÊ LIDERAR A SUA VIDA NO CAMINHO CERTO, O AS SEMENTES QUE VOCÊ
PLANTOU IRÃO CUIDAR DO RESTO. OS SONHOS SE TORNARÃO REALIDADE.
- EQUIPES PEQUENAS SÃO AS QUE FAZEM AS COISAS ACONTECEREM.
- E NÃO PERCA A CAPACIDADE DE SE MARAVILHAR COM AS COISAS, COMO AS CRIANÇAS.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (10)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

As dissensões na igreja de Corinto
“Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma
mesma coisa e que não haja entre vós dissensões; antes, sejais unidos, em um mesmo sentido
e em um mesmo parecer” (I Coríntios 1:10).
O texto está dizendo: “falemos a mesma coisa”, isso significa usar dos mesmos
argumentos, agindo dentro dos mesmos princípios, pois seguimos a mesma verdade que é a
palavra de Deus e tudo o que está nesta Palavra é o que precisamos para viver.
“Que não haja dissensões” ― essa questão é muito séria porque tem haver com nossa
alma, pois o próprio ser humano desconhece a si mesmo.
Quantas vezes temos reações que nós mesmos desconhecemos e que não gostaríamos de
ter? Quantas vezes nos decepcionamos com nós mesmos?
Falamos muitas vezes o que não deveríamos,
julgamos irmãos e pessoas de forma injusta só
porque temos uma empatia com o irmão. É horrível
quando o condenamos, julgamos e nunca fazemos
nada para ajudá-lo.
O pior de tudo é que nos julgamos espirituais, honestos e bons para com todos, pois são os
outros que são carnais e nós os mais sábios e espirituais (Deus o que será de nós?!).
“Unidos em um mesmo sentido e parecer” ― como isso pode acontecer no meio de
pessoas com formação totalmente diferente, personalidade, culturas diferentes? Ser assim só
é possível se tivermos um manual e mesmo assim seria difícil, só mesmo se um milagre
acontecesse dentro de cada individuo. Mas a boa notícia é que é exatamente isso que
acontece.
Louvado seja Deus por Sua Palavra e seu Espírito que com muita paciência age em nosso
ser e em nossas vidas nos curando, perdoando e tratando de nós.

CRIANÇAS INFELIZES SE TORNAM ADULTOS DOENTES, INDICA ESTUDO

FELIZ ANIVERSÁRIO!

(Fonte: G1) Uma pesquisa britânica sugere que crianças que são infelizes têm mais chances de
se transformar em adultos permanentemente doentes ou incapacitados. A pesquisa liderada pelos
cientistas do King’s College de Londres analisou 7,1 mil pessoas nascidas entre 1950 e 1955. Os
pesquisadores observaram que as crianças descritas por seus professores como “infelizes” ou
“angustiadas” tinham chances cinco vezes maiores de não poder trabalhar devido a problemas de
saúde quando chegassem à meia-idade.
Segundo os cientistas, essas crianças também demonstraram uma tendência maior a sofrer de
depressão. (...) O estudo foi publicado na revista especializada “British Journal of Psychiatry” e
envolveu milhares de crianças que cresceram na cidade de Aberdeen, na Escócia, na década de 50. Os
cientistas fizeram perguntas aos professores das crianças pesquisadas sobre o temperamento e o
comparecimento delas na escola. Mais de 40 anos depois, os pesquisadores conseguiram encontrar
muitos dos participantes da pesquisa da década de 50, que agora estão na meia-idade, para
perguntar se eles estão empregados ou não. Entre os pesquisados, 392 informaram que não
conseguiam trabalhar devido a uma incapacidade permanente ou a problemas de saúde (5,5% do
total de entrevistados). Um quarto daqueles que foram descritos pelos professores durante a infância
como “freqüentemente parecendo deprimidos, infelizes, chorosos ou aflitos” estavam
permanentemente doentes ou incapacitados. Um quarto daqueles que reclamavam de dores também
estavam sem trabalhar devido a problemas de saúde.
“Acredito que existe um padrão social comum aparecendo aqui”, disse Alan Maryon Davis,
presidente da Faculdade de Saúde Pública da Grã-Bretanha. “Crianças que são infelizes e
desinteressadas na escola geralmente vêm de residências onde os pais são desinteressados e onde há
muita privação”, acrescentou Davis. “Isso leva estas crianças a não ir bem na escola, não ir bem na
vida profissional e cair neste ciclo.”

Filipe Kadosh Pereira (Dia 15) – “Tu és nosso
filho amado, nunca deixe de ser este grande homem
de Deus que Tu és. De seus pais que te amam
muito!

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: DEUTERONÔMIO 27, 28, 29
Terça-feira: DEUTERONÔMIO 30, 31, 32
Quarta-feira: DEUTERONÔMIO 33, 34
Quinta-feira: LUCAS 09, 10, 11
Sexta-feira: LUCAS 12, 13, 14
Sábado: LUCAS 15, 16
Domingo: JOSUÉ 01, 02, 03
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima segunda semana

Sara Pereira (Dia 21) – “Não há filha como tu,
amada, honrada, serva de Deus, temente, e
sabemos que todos os seus sonhos serão realizados,
segundo a vontade de Deus. De seus pais que te
amam.

PROFESSOR COM 10 TUMORES DÁ ÚLTIMA PALESTRA
NA TARDE DO DIA 18 DE SETEMBRO, RANDY PAUSCH, PROFESSOR DA CARNEGIE-MELLON
UNIVERSITY FEZ A SUA "ÚLTIMA PALESTRA" [..] FALOU COMO UM SHOWMAN, CÔMICO E
ESTATISTA. ELE RECORDOU OS SEUS SONHOS DE CRIANÇA,A SUA META DE VIDA DE
PERMITIR QUE OS SONHOS DOS OUTROS PUDESSEM SE TORNAR REALIDADE, E AS LIÇÕES
QUE APRENDEU NOS ÚLTIMOS 46 ANOS DE VIDA.
PAUSCH COMEÇOU O DISCURSO JOGANDO NO TELÃO DO AUDITÓRIO TRÊS IMAGENS QUE
MOSTRAM OS DEZ TUMORES QUE VIVEM NA SUA CABEÇA, E OS PROGNÓSTICOS DOS
MÉDICOS QUE DÃO A ELE TRÊS A SEIS MESES DE VIDA COM SAÚDE.
“ESSA É A REALIDADE", ELE DISSE, "NÓS NÃO PODEMOS MUDÁ-LA. NÓS NÃO
CONSEGUIMOS MUDAR AS CARTAS QUE TEMOS NAS MÃOS. NÓS PODEMOS APENAS PENSAR
EM COMO JOGAR COM ELAS. LEMBRE-SE," ELE DISSE OLHANDO PARA O CHÃO, "OS
OBSTÁCULOS ESTÃO AÍ POR ALGUMA RAZÃO. ELES EXISTEM PARA VOCÊ TER UMA CHANCE
DE MOSTRAR AOS OUTROS O QUANTO VOCÊ REALMENTE QUER ALGUMA COISA. OS
OBSTÁCULOS EXISTEM PARA FILTRAR AS PESSOAS QUE REALMENTE QUEREM ALGO
DAQUELAS QUE NÃO QUEREM REALMENTE. OU SEJA, SERVEM PARA FILTRAR AS OUTRAS
.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (11)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

As dissensões na igreja de Corinto (2)
“Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que
há contendas entre vós” (I Coríntios 1:11).
Aqui neste texto o apóstolo Paulo elimina qualquer possibilidade de fofoca e mostra de
onde recebeu o comentário. Ele confronta o pecado de frente, pois toda ação pecaminosa
deve ser confrontada com muito cuidado e responsabilidade.
“Querem dizer, com isso, que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de
Cefas, e eu, de Cristo” (I Coríntios 1:12).
A facção tem dois pés de apoio para o diabo e tem uma extensão muito maior do que os
muros de uma igreja. Os dois pés de apoio da facção:
1ª ― São as pessoas que separam um líder dentro da igreja e começam a dizer suas
preferências para que todos saibam que ele(a) tem uma preferência pela liderança de
alguém. Com isso fere os outros líderes e fazem com que o líder de sua preferência se torne
um soberbo e um futuro rebelde dentro da igreja.
2ª ― São os lideres que deixam seus discípulos entrarem por este caminho e não os
protegem de tais perigos, que poderão causar danos tão graves que pode levar alguém para o
inferno.
E quando um líder deixa seu discípulo entrar por este caminho de risco ele se torna um
irresponsável com a vida dos outros. A grande questão disso tudo é que deveríamos agir
como servos um dos outros, seguindo os exemplos de Jesus quando lavou os pés dos
apóstolos e quando morreu na cruz.
“Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito
te colocarei; entra no gozo do teu senhor” (Mateus 25.23).
Pense nisso.

ANISTIA PEDE SUSPENSÃO DE TODAS AS EXECUÇÕES NO IRAQUE
Postada em: segunda-feira, 16 de março de 2009 17:02h (Fonte: Missão Portas Abertas)
A entidade Anistia Internacional pediu na sexta-feira ao Iraque que suspenda a iminente execução de
128 presos que podem ter sido submetidos a julgamentos aquém dos padrões internacionais, algo que o
Judiciário iraquiano nega. A Anistia pediu que o governo local divulgue nomes e acusações contra os
condenados, e disse que a pena de morte é uma forma de dissuasão pífia num país assolado por homensbomba.
“O precário Judiciário do Iraque é simplesmente incapaz de garantir julgamentos justos em casos
criminais comuns, e ainda menos em casos capitais”, disse Malcolm Smart, diretor da Anistia para o Oriente
Médio e Norte da África. “Tememos que numerosas pessoas tenham ido para a morte depois de
julgamentos injustos”, acrescentou.
Um porta-voz do Judiciário disse que 125 condenados atualmente aguardam execuções, e que seus
nomes e processos estão livremente disponíveis. “Os veredictos da corte criminal cumprem a lei e atendem
aos padrões internacionais”, disse Abdul-Sattar Al Birqdar.
Ele explicou que qualquer condenação à morte automaticamente passa a uma comissão de 23 juízes
com pelo menos 25 anos de experiência, e que a decisão final ocorre por maioria simples.
O Iraque voltou a adotar em 2004 a pena de morte, que havia sido suspensa depois da invasão norteamericana do ano anterior. O executado mais famoso no Iraque desde então foi o ex-ditador Saddam
Hussein, enforcado em 2006 depois de um rápido e polêmico julgamento.
Após anos de guerras e sanções, alguns aspectos do sistema jurídico iraquiano permanecem em
desordem, e a Anistia disse que algumas condenações podem ter sido obtidas mediante tortura.
O grupo estima que mais de 130 pessoas tenham sido executadas nos últimos três anos, e que muitos
outros foram sentenciados à morte, embora seja difícil obter números precisos.
O destino de dezenas de milhares de iraquianos presos após anos de violência sectária é um assunto
delicado. A maioria xiita do país, a minoria sunita e outros grupos dizem que estão buscando a
reconciliação.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Juciária Mendonça (Dia 27) – “E eis
que estou contigo, e te guardarei por onde
quer que fores, e te farei tornar a esta terra;
porque não te deixarei, até que haja
cumprido o que te tenho falado”. (Gn.28:15)
Feliz aniversário. De seus companheiros do
Ministério de Louvor.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: JOSUÉ 04, 05, 06
Terça-feira: JOSUÉ 07, 08, 09
Quarta-feira: JOSUÉ 10, 11 ,12
Quinta-feira: JOSUÉ 13, 14, 15
Sexta-feira: JOSUÉ 16, 17, 18
Sábado: JOSUÉ 19, 20, 21
Domingo: JOSUÉ 22, 23, 24

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima terceira semana

NEOQEAV
Meus avós já estavam casados há mais de cinqüenta anos e continuavam jogando um
jogo que haviam iniciado quando começaram a namorar.
A regra do jogo era que um tinha que escrever a palavra "Neoqeav" num lugar
inesperado para o outro encontrar e assim quem a encontrasse deveria escrevê-la em outro
lugar e assim sucessivamente.
Eles se revezavam deixando "Neoqeav" escrita por toda a casa, e assim que um a
encontrava era sua vez de escondê-la em outro local para o outro achar.
Eles escreviam "Neoqeav" com os dedos no açúcar dentro do açucareiro ou no pote de
farinha para que o próximo que fosse cozinhar a achasse.
Escreviam na janela embaçada pelo sereno que dava para o pátio onde minha avó nos
dava pudim que ela fazia com tanto carinho. "Neoqeav" era escrita no vapor deixado no
espelho depois de um banho quente, onde a palavra iria reaparecer depois do próximo
banho.
Uma vez, minha avó até desenrolou um rolo inteiro de papel higiênico para deixar
"Neoqeav" na última folha e enrolou tudo de novo. Não havia limites para onde "Neoqeav"
pudesse surgir.
Pedacinhos de papel com "Neoqeav" rabiscado apareciam grudados no volante do
.

carro que eles dividiam.
Os bilhetes eram enfiados dentro dos sapatos e deixados debaixo dos travesseiros.
"Neoqeav" era escrita com os dedos na poeira sobre as prateleiras e nas cinzas da lareira.
Esta misteriosa palavra tanto fazia parte da casa de meus avós quanto da mobília. Levou
bastante tempo para eu passar a entender e gostar completamente deste jogo que eles
jogavam. Meu ceticismo nunca me deixou acreditar em um único e verdadeiro amor, que
possa ser realmente puro e duradouro.
Porém, eu nunca duvidei do amor entre meus avós. Este amor era profundo. Era mais
do que um jogo de diversão, era um modo de vida. Seu relacionamento era baseado em
devoção e uma afeição apaixonada, igual as quais nem todo mundo tem a sorte de
experimentar. O vovô e a vovó ficavam de mãos dadas sempre que podiam.
Roubavam beijos um do outro sempre que se batiam um contra outro naquela cozinha
tão pequena. Eles conseguiam terminar a frase incompleta do outro e todo dia resolviam
juntos as palavras cruzadas do jornal. Minha avó cochichava para mim dizendo o quanto
meu avô era bonito, como ele havia se tornado um velho bonito e charmoso.
Ela se gabava de dizer que sabia como pegar os namorados mais bonitos. Antes de
cada refeição eles se reverenciavam e davam graças a Deus e bençãos aos presentes por
sermos uma família maravilhosa, para continuarmos sempre unidos e com boa sorte.
Mas uma nuvem escura surgiu na vida de meus avós: minha avó tinha câncer de mama.
A doença tinha primeiro aparecido dez anos antes.
Como sempre, vovô estava com ela a cada momento. Ele a confortava no quarto
amarelo deles, que ele havia pintado dessa cor para que ela ficasse sempre rodeada da luz
do sol, mesmo quando ela não tivesse forças para sair. O câncer agora estava de novo
atacando seu corpo.
Com a ajuda de uma bengala e a mão firme do meu avô, eles iam à igreja toda manhã.
E minha avó foi ficando cada vez mais fraca, até que, finalmente, ela não mais podia sair de
casa. Por algum tempo, meu avô resolveu ir à igreja sozinho, rezando a Deus para zelar por
sua esposa. Então, o que todos nós temíamos aconteceu. Vovó partiu.
"Neoqeav"foi gravada em amarelo nas fitas cor-de-rosa dos buquês de flores do funeral
da vovó. Quando os amigos começaram a ir embora, minhas tias, tios, primos e outras
pessoas da família se juntaram e ficaram ao redor da vovó pela última vez.
Vovô ficou bem junto do caixão da vovó e, num suspiro bem profundo, começou a
cantar para ela.
Através de suas lágrimas e pesar, a música surgiu como uma canção de ninar que vinha
bem de dentro de seu ser. Me sentindo muito triste, nunca vou me esquecer daquele
momento. Porque eu sabia que mesmo sem ainda poder entender completamente a
profundeza daquele amor, eu tinha tido o privilégio de testemunhar a beleza sem igual que
aquilo representava.
Aposto que a esta altura você deve estar se perguntando:
"Mas o que Neoqeav significa?" Nunca Esqueça O Quanto Eu Amo Você = "NEOQEAV"

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

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (12)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

As dissensões na igreja de Corinto (3)
“Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado
por vós? Ou fostes vós batizados em nome de
Paulo?” (I Coríntios 1:13)
O apóstolo Paulo deixa bem claro que os
problemas de divisão são causados por que os
valores estão distorcidos, pois na casa do
Senhor a glória e as honras sempre irão
pertencer ao Senhor Jesus.
Quando vemos homens colocando outros homens num nível que só pertence a Jesus
percebemos os motivos das dissensões, pois outros homens irão se sentir no direito ter as
mesmas honras.
E outros homens com tendências à idolatria não precisarão fazer ídolos de barro, pedra, ou
madeiras, pois eles criaram dentro da igreja seus ídolos de carne e osso que terão a
“humildade” de receber a idolatria.
Precisamos expulsar da igreja todo espírito que coloque um ser humano numa condição
que só podemos atribuir somente a Deus, pois são pessoas idólatras junto de autoridades
com o espírito luciferiano que trazem divisões para dentro da igreja.
Deixo um alerta: se você perceber que alguém dentro da igreja está tentando trazer glória
para si, fique atento à esta pessoa.
“Portanto, meus amados, fujam da idolatria.” (1 Coríntios 10:14)

PELO MENOS 30 PESSOAS QUEIMADAS VIVAS DENTRO DE UMA IGREJA NO QUÊNIA
Pelo menos 30 pessoas desabrigadas por causa dos confrontos pós-eleitorais no Quênia
foram queimadas vivas dentro da igreja na qual haviam se refugiado em Eldoret (oeste do país),
informaram a Cruz Vermelha e a polícia.
(Fonte: Último Segundo) - A onda de violência provocada pela reeleição do presidente
Mwai Kibaki já provocou 259 mortes. Pelo menos 74 pessoas morreram entre a noite de segundafeira e a noite de quarta-feira.
Quarenta e oito corpos, incluindo três crianças e 44 deles com ferimentos de bala, foram
levados durante a madrugada para o necrotério de Kisumu.
Kisumu é a terceira maior cidade do Quênia e reduto do candidato de oposição à
presidência Raila Odinga, que contestou a vitória de Kibaki.
A cidade, a mais afetada pelos distúrbios, onde a polícia paramilitar está espalhada por
todas as áreas, registrou mais de 100 mortes desde domingo em enfrentamentos com a polícia ou
lutas entre clãs rivais.
Kisumu está sob toque de recolher diurno, das 6H00 às 18H00, e a polícia recebeu ordens
de abrir fogo contra aqueles que não respeitaram a determinação.
Pelo menos outras 18 pessoas morreram durante a noite em outra cidade do oeste do
Quênia, Eldoret, e seus arredores, segundo a polícia.
Com as novas vítimas sobe para 259 o número de mortos no caos em que o país se
encontra desde as eleições, segundo um balanço da AFP com base em informações divulgadas pela
polícia e os necrotérios espalhados pelo país.
A atual onda de violência é a mais grave registrada no país desde um tentativa de golpe de
Estado frustrada em 1982 contra o ditador Daniel Arap Moi.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: LUCAS 17, 18, 19
Terça-feira: LUCAS 20, 21, 22
Quarta-feira: LUCAS 23, 24
Quinta-feira: JUÍZES 01, 02, 03
Sexta-feira: JUÍZES 04, 05, 06
Sábado: JUÍZES 07, 08, 09
Domingo: JUÍZES 10, 11, 12

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima quarta semana

COMO O CARVALHO
Todas as vezes que nos deparamos com problemas em nossa vida,
observamos o quanto somos frágeis. As alegrias se vão e só fica a verdade de
que somos impotentes para lidar com adversidades que surgem no decorrer de
nossa existência. Deus nos deixa lições interessantes em sua criação para nos
mostrar o contrário, que o homem foi criado forte e que essa força é sempre
adquirida e absorvida dessas situações adversas.
Você conhece uma árvore chamada CARVALHO? Pois é, essa árvore é usada
pelos botânicos e geólogos como um medidor de catástrofes naturais do
ambiente.
Quando querem saber o índice de temporais e tempestades ocorridas numa
determinada floresta, eles observam logo o carvalho (existindo no local, é claro),
que naturalmente é a árvore que mais absorve as conseqüências de temporais.
Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte ele fica!
Suas raízes naturalmente se aprofundam mais na terra e seu caule se torna mais
robusto, sendo impossível uma tempestade arrancá-lo do solo ou derrubá-lo!
Mas não pense que os cientistas precisam fazer essas análises todas para
saber isso! Basta apenas eles olharem para o carvalho. Por absorver as
conseqüências das tempestades, a robusta árvore assume uma aparência
disforme, como se realmente tivesse feito muita força. Muitas vezes uma
aparência triste! Cada tempestade para um carvalho é mais um desafio a ser
vencido e não uma ameaça!
Numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas o carvalho
permanece firme! Assim somos nós. Devemos tirar proveito das situações
contrárias à nossa vida e ficar mais fortes! Um pouco marcados. Muitas vezes
com aparência abatida, mas fortes! Com raízes bem firmes e profundas na terra!
Podemos, com isso, compreender o que o nosso PAI maravilhoso quis nos
ensinar, quando disse que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E
também a confiança do rei Davi quando cantou:
― “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal
algum, porque TU estás comigo...”
Se você está passando por lutas muito grandes por estes dias, pense que
(como acontece com o carvalho) é só mais uma tempestade que o tornará mais
forte, segundo aquele que nos arregimentou!

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (13)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Igual a Jesus (1)
“Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda
o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo
Cristo Jesus” (Romanos 15:5)
O trecho onde está escrito: “O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo
sentimento” está nos orientando a ter a paciência que Deus tem, pois essa paciência
extrapola o racional e o humano e nos orienta a atingir o divino.
Na verdade, Deus está orientando a sua igreja a ter uma vida de comunhão dentro dos
padrões divinos. Nesses padrões que o ser humano não pode atingir é necessária uma
intervenção do Espírito Santo.
Deus está sempre nos motivando a ter atitudes que venham superar nossa racionalidade,
pois Deus quer filhos que se pareçam com Jesus, que estejam dispostos a fazer sacrifícios.
Precisamos nos parecer com Jesus em tudo:
1.
Na obediência a Deus: “Porque, como, pela desobediência de um só homem,
muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão justificados”
(Romanos 5.19)
2.
Nos relacionamentos com seus amigos: “Ninguém tem maior amor do que este: de
dar alguém a sua vida pelos seus amigos” (João 15.13)
3.
Perdoando seus inimigos: “E dizia Jesus: Pai perdoa-lhes, porque não sabem o que
fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes” (Lucas 23.34)

MARROCOS EXPULSA CINCO MISSIONÁRIAS EUROPÉIAS

FELIZ ANIVERSÁRIO

Postada em www.overbo.com: segunda-feira, 30 de março de 2009

Marcelo Cardoso (Dia 04)- “A minha
alma ficará satisfeita como quando tem rico
banquete; com lábios jubilosos a minha boca
te louvará. Quando me deito lembro-me de ti;
penso em ti durante as vigílias da noite.
Porque és a minha ajuda, canto de alegria à
sombra das tuas asas” (Salmos 63:5-7). Um
forte abraço da Comunidade Amai-vos.

O Governo de Marrocos expulsou cinco missionárias européias por
tentarem converter muçulmanos ao cristianismo. A expulsão envolveu quatro
missionárias espanholas e uma alemã cuja identidade não foi revelada e que
foram transportadas de Casablanca ao porto de Tânger e daí para Algeciras, em
Espanha, noticiou o “El País”.
A lei marroquina proíbe as tentativas de conversão de muçulmanos. No
caso desta expulsão o porta-voz do ministro do Interior marroquino disse à BBC
que as missionárias foram “apanhadas em flagrante”. A polícia apreendeu vários
vídeos durante um encontro evangélico em que as missionárias participavam,
apesar de as autoridades marroquinas referirem por diversas vezes que existe
tolerância religiosa no país.
Ao lado, na Argélia, várias pessoas têm sido condenadas nos últimos anos
por posse de material religioso ilegal. A situação não tem assumido as mesmas
proporções em Marrocos, mas grupos de direitos humanos têm protestado
contra acções recentes que têm como alvo quem promove a interpretação xiita
do islão.
No início deste mês Marrocos, de maioria sunita, cortou relações
diplomáticas com o Irão e acusou a embaixada iraniana de tentar converter os
marroquinos ao xiismo, recorda a BBC.
Uma escola marroquina onde foram apreendidos livros e CD xiitas foi
fechada recentemente e a expulsão das cinco missionárias indica que os
evangélicos são também um alvo das autoridades marroquinas. Quatro viviam
em Málaga, mas uma vivia em Marrocos e agora teme-se que não possa
regressar ao país.

Parabéns aos que se
batizaram...
SEJAM BEM-VINDOS
OFICIALMENTE AO
CORPO DE CRISTO!

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: JUÍZES 13, 14, 15
Terça-feira: JUÍZES 16, 17, 18
Quarta-feira: JUÍZES 19, 20, 21
Quinta-feira: JOÃO 01, 02, 03, 04
Sexta-feira: JOÃO 05, 06, 07
Sábado: RUTE 01, 02
Domingo: RUTE 03, 04

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima quinta semana

Mario de P. Louzada Neto (Dia 05)"Proclamarei o decreto do SENHOR: Ele me
disse: Tu és meu Filho, eu, hoje, te gerei. Pedeme, e eu te darei as nações por herança e as
extremidades da terra por tua possessão." Feliz
Aniversário, minha bênção. Da sua mãe que te
ama muito.
Talita Garcia (Dia 07)- “Senhor, quero
dar-te graças de todo o coração e falar de
todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrarme e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó
Altíssimo” (Salmo 09:1,2). Abraços de seus
companheiros do Ministério de Louvor.

PROBLEMA SEU
Um rato olhando pelo buraco na parede vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote.
Pensou logo em que tipo de comida poderia ter ali. Ficou aterrorizado quando descobriu que era
uma ratoeira. Foi para o pátio da fazenda advertindo a todos:
- Tem uma ratoeira na casa! uma ratoeira na casa!
A galinha, que estava cacarejando e ciscando, levantou a cabeça e disse:
- Desculpe-me Sr. Rato, eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me
prejudica em nada, não me incomoda.
O rato foi até o porco e disse:
- Tem uma ratoeira na casa! uma ratoeira na casa!
- Desculpe-me Sr. Rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar. Fique tranqüilo
que o senhor será lembrado nas minhas preces.
O rato dirigiu-se então à vaca. Ela disse:
- O que Sr. Rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não!
Então o rato voltou para a casa, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro.
Naquela noite ouviu-se um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do
fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira pegou a cauda
de uma cobra venenosa. A cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital.
Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor
que uma canja. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal.
Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentálos o fazendeiro matou o porco.
A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro
então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo.
Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que
o problema não lhe diz respeito, lembre-se que, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda
corre risco.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (14)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Igual a Jesus (2)
SER IGUAL A JESUS. Quando alguém propõe esse desafio não vejo como algo impossível,
mas vejo como uma grande aventura.
“até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão
perfeito, à medida da estatura completa de Cristo” (Efésios 4.13)
Esse texto em Efésios nos trás uma riqueza tremenda, preste bem a atenção:
1-“até que todos cheguemos à unidade da fé” ― não estamos sozinhos nesta grande
aventura de descobertas e crescimento. “Até que todos”, aqui está o primeiro passo para
essa aventura, onde aprenderemos a andar juntos e termos o mesmo nível de fé.
2- “conhecimento do Filho de Deus” ― conhecermos a Cristo! Lembre-se de que
precisamos conhecer a Cristo junto de nossos irmãos, e será assim ao praticarmos o amor, a fé
e tudo que Jesus demonstra para com nossos irmãos.
3- “a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo” ― aqui fala de
perfeição, medidas e estatura, todos esses elementos requerem tempo e muita paciência.
Temos um problema muito sério com essa palavra “paciência”, pois não percebemos
uma simples observação: temos muita dificuldade para ter paciência com as enfermidades de
alma de nossos irmãos.
Nós, os grandes “saradões” de Deus vemos tantas enfermidades nos outros e não
percebemos a nossa soberba, que é uma doença terrível de alma. Quanta paciência o Senhor
tem tido conosco!
Para meditar: trate teu irmão como você gostaria de ser tratado.

FUNCIONÁRIO É SUSPENSO POR FALAR DE DEUS

ATENÇÃO!

Fonte: Portas Abertas / Postada em: quinta-feira, 2 de abril de 2009

INGLATERRA - Um funcionário de um escritório em Londres foi suspenso do trabalho por quase
dois meses por encorajar uma sem-teto com uma doença incurável a procurar ajuda em Deus, depois
que os médicos disseram a ela para desistir.
De acordo com o Centro Cristão Legal (CLC em inglês), Duke Amachree, 53, funcionário do
escritório de prevenção à falta de moradia há mais de 18 anos, foi suspenso em 28 de janeiro por
falar de sua fé com um cliente. Em uma entrevista investigativa no final de março, ele recebeu a
ordem de não falar sobre religião no trabalho.
A CLC disse que além de terem dito para que ele “nunca fale sobre Deus”, também afirmaram
que ele não pode nem dizer “Deus te abençoe”.
Amachree, membro da Igreja World Evangelism em Londres, foi intimado para um
interrogatório como resultado de reclamações feitas por alguém do público.
Michael Phillips, advogado que trabalha junto ao CLC, disse: “Em 26 de janeiro, Amachree
conheceu uma cliente que seria retirada de sua casa porque o senhorio queria vender a propriedade.
Os médicos disseram que ela tinha uma doença incurável, e que por isso só poderia trabalhar meio
turno”.
“Durante a conversa, Amachree perguntou para a senhora por que acreditava que suas
condições eram incuráveis, e com coragem, comentou que algumas vezes os médicos não têm todas
as respostas. Ele estava tão preocupado com o desespero e a falta de esperança da senhora, que
sugeriu que ela colocasse sua confiança em Deus. No entanto, a mulher explicou que já havia tentado
a religião, e que por não ter nenhuma fé, estava satisfeita com o que os médicos disseram, e pronta
para seguir em frente. Ela sorriu, agradeceu e foi embora.”
O CLC afirma que dois dias depois, entregaram uma carta para o senhor Amachree, informando
que uma cliente (a senhora) tinha feito sérias acusações contra ele, e por isso, foi suspenso.
O senhor Phillips, que estava presente na reunião, acrescentou: “Em 17 de março, os
funcionários de Amachree disseram que ‘Deus deveria ser mantido do lado de fora do ambiente de
trabalho’. Ele foi acusado de ultrapassar os limites”.
Amachree está processando o escritório. Ele alega que a decisão de suspendê-lo “privatiza” a fé
cristã e vai contra os direitos humanos. Os advogados aguardam o resultado da investigação.

Não perca, todas as
quintas-feiras, às 14h,
culto de oração pelas
famílias, direção da Pra.
Tânia.
Venha e não peca essa
bênção!

PLANO DE LEITURA

BATIZADOS NO
DIA 05/04

Segunda-feira: 1 SAMUEL 01, 02, 03
Terça-feira: 1 SAMUEL 0104, 05, 06
Quarta-feira: 1 SAMUEL 07, 08, 09
Quinta-feira: 1 SAMUEL 10, 11, 12
Sexta-feira: 1 SAMUEL 13, 14, 15
Sábado: JOÃO 08, 09, 10
Domingo: JOÃO 11, 12, 13, 14

À partir do próximo
domingo, procure
Neto, Mônica ou Ana
Cláudia para fazer seu
cadastramento de
membro.

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima sexta semana

O CAMINHO MAIS CURTO
Zé era uma dessas pessoas que vivia fugindo das dificuldades. Sempre procurou o
caminho mais curto e cômodo. Era mestre em atalhos. Nem sempre suas soluções eram as
melhores. Mas sempre estavam de acordo com os seus próprios interesses. Sofrimento era
uma palavra que simplesmente não existia no dicionário do Zé. Tudo o que pudesse provocar
algum tipo de desconforto era imediatamente colocado em segundo lugar. Coisas como:
solidariedade, amor, humildade, perdão...
Um dia Zé morreu... Ao chegar no Céu encontrou um porteiro em frente a uma grande
porta com uma imensa cruz de mais ou menos cinco metros. Zé saudou o porteiro com a
intimidade de um velho conhecido, do jeito que fazia com os amigos nos bares da vida,
quando queria pedir algum favor.
― Qual o caminho mais curto para o céu? ― Zé lhe perguntou
― Seja Bem-vindo, Zé! A porta é por aqui mesmo... Entre!
Zé entrou e viu uma longa escada, bastante estreita e pedregosa. E perguntou
imediatamente, como fazia nos velhos tempos:
― Não tem um caminho mais curto?
― Não, Zé. O caminho é esse mesmo. Todos os que entram no céu passam por aqui. E
tem mais. Você deverá levar esta Cruz até lá. São apenas cinco quilômetros de caminhada.
O Zé olhou para a Cruz e pensou com seus botões: ― Vou dar um jeitinho.
Agradeceu e saiu com sua Cruz em direção ao Paraíso. Caminhou um quilômetro sem
dificuldades. Foi então que viu um serrote esquecido no chão. Olhou ao redor, não viu
ninguém e não resistindo a tentação, cortou um metro da Cruz. Continuou o seu caminho,
mas levou junto o serrote. Mais um quilômetro, mais um metro cortado. Mais um
quilômetro... cortou outro metro. Quando faltava apenas cem metros para chegar no Céu só
havia mais um metro da Cruz. E lá ia o Zé carregando a cruz sem dificuldade, como sempre
fez durante toda sua vida. Foi então que aconteceu o inesperado. Para chegar até o Céu,
seria necessário atravessar um precipício. A distância até a outra margem era de cinco
metros. Zé podia ver apenas um fogo intenso no fundo do precipício. Faltou coragem... ele
não seria capaz de saltar tão longe. Desanimado, sentou. Lembrou então a oração que
aprendera com sua avó. Começou a orar e logo um anjo apareceu e perguntou:
― Ei Zé... o que você está esperando? A festa lá no Céu está uma maravilha! Você não
está escutando a música e as danças? Porque você está aqui sentado?
― Cheguei até aqui, mas tenho medo de pular este precipício. ― Zé responde.
― Ora Zé, use a ponte! ― O anjo, então, exclamou
― Que ponte?
― Aquela que o porteiro lhe deu lá na entrada! Onde está a sua ponte, Zé?
E Zé, compreendendo o seu grande erro, respondeu tristemente ao anjo:
― Eu cortei! Os caminhos mais curtos sempre nos levam a algum lugar, mas nem
sempre nos ajudam a alcançar os nossos objetivos!

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (15)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

LAÇOS EM QUE NÃO PODEMOS CAIR
“E por que reparaste no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu
olho?” (Mateus 7:3)
Temos um senso critico terrível, uma facilidade de ver e perceber os defeitos dos outros, nos
irritamos, fazemos comentários, criticamos e Deus sabe mais o quê!
A questão é: você pode imaginar quantas coisas vazemos na presença de Deus que se tivéssemos
um pouquinho de bom senso perceberíamos que são coisas injustas e ridículas?
Preste bem atenção. Se passasse mais tempo tentando compreendermos a nós mesmos, e nos
criticássemos, e julgássemos a nós mesmos, seríamos melhores como pessoa.

“Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, então, cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu
irmão” (Mateus 7:5)
“Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados” (1 Coríntios 11.31)
Precisamos vigiar nossos sentimentos e o nosso dia-a-dia com nossos familiares:

“Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós”
(Efésios 4.31)
Cuide para não ficar um alfinetando os outros, gerando mágoas e ressentimentos que
comprometem até a salvação de nosso irmão. Por causa da amargura perdemos a alegria da graça e da
salvação muitas vezes.

“...tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura,
brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem” (Hebreus 12.15)
Vigia! Foge disso da aparência do mal!

EMPRESAS DE CARROS INVESTEM EM COMERCIAIS COM INCENTIVO HOMOSSEXUAL.

ATENÇÃO!

Fonte: G1 / Postada em: quarta-feira, 8 de abril de 2009

Empresas como a Honda estão investindo em comerciais com outro conceito de família. No seu
novo comercial para apresentação dos novos modelos de 2009 a empresa mostra famílias indo à
praia, entre elas um casal homossexuais com um menino negro, supostamente o filho, tendo como
incentivo a adoção de crianças por casais gays. Ainda não se sabe se o comercial será apresentado no
Brasil.
Outra empresa é a Hyundai que em sua campanha apresenta um comercial onde, um casal
hétero está em carros separados e se descobre que os dois estão traindo, ambos com homens.

ANO NOVO ASSÍRIO SE INICIA COM QUATRO MORTES DE CRISTÃOS
Fonte: Portas Abertas / Postada em: quarta-feira, 7 de abril de 2009

IRAQUE - Em uma série de assassinatos, certos de ter se iniciado uma nova onda de violência,
quatro cristãos assírios foram mortos nas áreas que vão de Kirkuk a Bagdá.
Sabah Aziz Suliman, 60, foi morto em sua residência em Kirkuk no dia 1 de abril,
aproximadamente às 6 horas da manhã. Esse dia marca o Ano Novo assírio, é um dos dias mais
celebrados no calendário. Os assírios se reúnem em todo o mundo para celebrar a festa com danças,
músicas e passando um tempo junto com suas famílias.
Em dois de abril, Nimrud Khuder Moshi, 64, foi morto em sua casa, e logo depois, Clawiz Nissan,
61, e Hanaa Isaaq também foram assassinados em sua residência, no bairro de Dora, Bagdá, uma
comunidade cristã histórica.
De acordo com o governo iraquiano, durante a época de Saddam Hussein, a população assíria
era de aproximadamente 2,5 milhões, o que equivale a 10% da população. A representação deles no
parlamento iraquiano consiste em apenas dois membros, quando deveriam ter, no mínimo, 25.
Estima-se que mais da metade da população cristã assíria já deixou o Iraque, e os assassinatos
de cristãos assírios são o maior obstáculo para o retorno desses cidadãos.
William Warda, diretor da organização de direitos humanos Hammurabi, disse: “Estamos muito
preocupados com esse aumento dramático na violência, com as eleições tão recentes. Isso afetará
aqueles que estão fora do país, que preparavam seu retorno, mas que agora podem desistir.”
Fonte: Portas Abertas

Não perca, todas as
quintas-feiras, às 14h,
culto de oração pelas
famílias, direção da Pra.
Tânia.
Venha e não peca essa
bênção!

PLANO DE LEITURA

BATIZADOS NO
DIA 05/04

Segunda-feira: 1 SAMUEL 16, 17, 18
Terça-feira: 1 SAMUEL 19, 20, 21
Quarta-feira: 1 SAMUEL 22, 23, 24
Quinta-feira: 1 SAMUEL 25, 26, 27
Sexta-feira: 1 SAMUEL 28, 29
Sábado: 1 SAMUEL 30, 31
Domingo: JOÃO 15, 16, 17, 18

Procurem Neto,
Mônica ou Ana
Cláudia para fazer
seu cadastramento
de membro.

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima sétima semana

O CAMINHO MAIS CURTO
Zé era uma dessas pessoas que vivia fugindo das dificuldades. Sempre procurou o
caminho mais curto e cômodo. Era mestre em atalhos. Nem sempre suas soluções eram as
melhores. Mas sempre estavam de acordo com os seus próprios interesses. Sofrimento era
uma palavra que simplesmente não existia no dicionário do Zé. Tudo o que pudesse provocar
algum tipo de desconforto era imediatamente colocado em segundo lugar. Coisas como:
solidariedade, amor, humildade, perdão...
Um dia Zé morreu... Ao chegar no Céu encontrou um porteiro em frente a uma grande
porta com uma imensa cruz de mais ou menos cinco metros. Zé saudou o porteiro com a
intimidade de um velho conhecido, do jeito que fazia com os amigos nos bares da vida,
quando queria pedir algum favor.
― Qual o caminho mais curto para o céu? ― Zé lhe perguntou
― Seja Bem-vindo, Zé! A porta é por aqui mesmo... Entre!
Zé entrou e viu uma longa escada, bastante estreita e pedregosa. E perguntou
imediatamente, como fazia nos velhos tempos:
― Não tem um caminho mais curto?
― Não, Zé. O caminho é esse mesmo. Todos os que entram no céu passam por aqui. E
tem mais. Você deverá levar esta Cruz até lá. São apenas cinco quilômetros de caminhada.
O Zé olhou para a Cruz e pensou com seus botões: ― Vou dar um jeitinho.
Agradeceu e saiu com sua Cruz em direção ao Paraíso. Caminhou um quilômetro sem
dificuldades. Foi então que viu um serrote esquecido no chão. Olhou ao redor, não viu
ninguém e não resistindo a tentação, cortou um metro da Cruz. Continuou o seu caminho,
mas levou junto o serrote. Mais um quilômetro, mais um metro cortado. Mais um
quilômetro... cortou outro metro. Quando faltava apenas cem metros para chegar no Céu só
havia mais um metro da Cruz. E lá ia o Zé carregando a cruz sem dificuldade, como sempre
fez durante toda sua vida. Foi então que aconteceu o inesperado. Para chegar até o Céu,
seria necessário atravessar um precipício. A distância até a outra margem era de cinco
metros. Zé podia ver apenas um fogo intenso no fundo do precipício. Faltou coragem... ele
não seria capaz de saltar tão longe. Desanimado, sentou. Lembrou então a oração que
aprendera com sua avó. Começou a orar e logo um anjo apareceu e perguntou:
― Ei Zé... o que você está esperando? A festa lá no Céu está uma maravilha! Você não
está escutando a música e as danças? Porque você está aqui sentado?
― Cheguei até aqui, mas tenho medo de pular este precipício. ― Zé responde.
― Ora Zé, use a ponte! ― O anjo, então, exclamou
― Que ponte?
― Aquela que o porteiro lhe deu lá na entrada! Onde está a sua ponte, Zé?
E Zé, compreendendo o seu grande erro, respondeu tristemente ao anjo:
― Eu cortei! Os caminhos mais curtos sempre nos levam a algum lugar, mas nem
sempre nos ajudam a alcançar os nossos objetivos!

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (15)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

LAÇOS EM QUE NÃO PODEMOS CAIR
“E por que reparaste no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu
olho?” (Mateus 7:3)
Temos um senso critico terrível, uma facilidade de ver e perceber os defeitos dos outros, nos
irritamos, fazemos comentários, criticamos e Deus sabe mais o quê!
A questão é: você pode imaginar quantas coisas vazemos na presença de Deus que se tivéssemos
um pouquinho de bom senso perceberíamos que são coisas injustas e ridículas?
Preste bem atenção. Se passasse mais tempo tentando compreendermos a nós mesmos, e nos
criticássemos, e julgássemos a nós mesmos, seríamos melhores como pessoa.

“Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, então, cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu
irmão” (Mateus 7:5)
“Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados” (1 Coríntios 11.31)
Precisamos vigiar nossos sentimentos e o nosso dia-a-dia com nossos familiares:

“Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós”
(Efésios 4.31)
Cuide para não ficar um alfinetando os outros, gerando mágoas e ressentimentos que
comprometem até a salvação de nosso irmão. Por causa da amargura perdemos a alegria da graça e da
salvação muitas vezes.

“...tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura,
brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem” (Hebreus 12.15)
Vigia! Foge disso da aparência do mal!

EMPRESAS DE CARROS INVESTEM EM COMERCIAIS COM INCENTIVO HOMOSSEXUAL.

ATENÇÃO!

Fonte: G1 / Postada em: quarta-feira, 8 de abril de 2009

Empresas como a Honda estão investindo em comerciais com outro conceito de família. No seu
novo comercial para apresentação dos novos modelos de 2009 a empresa mostra famílias indo à
praia, entre elas um casal homossexuais com um menino negro, supostamente o filho, tendo como
incentivo a adoção de crianças por casais gays. Ainda não se sabe se o comercial será apresentado no
Brasil.
Outra empresa é a Hyundai que em sua campanha apresenta um comercial onde, um casal
hétero está em carros separados e se descobre que os dois estão traindo, ambos com homens.

ANO NOVO ASSÍRIO SE INICIA COM QUATRO MORTES DE CRISTÃOS
Fonte: Portas Abertas / Postada em: quarta-feira, 7 de abril de 2009

IRAQUE - Em uma série de assassinatos, certos de ter se iniciado uma nova onda de violência,
quatro cristãos assírios foram mortos nas áreas que vão de Kirkuk a Bagdá.
Sabah Aziz Suliman, 60, foi morto em sua residência em Kirkuk no dia 1 de abril,
aproximadamente às 6 horas da manhã. Esse dia marca o Ano Novo assírio, é um dos dias mais
celebrados no calendário. Os assírios se reúnem em todo o mundo para celebrar a festa com danças,
músicas e passando um tempo junto com suas famílias.
Em dois de abril, Nimrud Khuder Moshi, 64, foi morto em sua casa, e logo depois, Clawiz Nissan,
61, e Hanaa Isaaq também foram assassinados em sua residência, no bairro de Dora, Bagdá, uma
comunidade cristã histórica.
De acordo com o governo iraquiano, durante a época de Saddam Hussein, a população assíria
era de aproximadamente 2,5 milhões, o que equivale a 10% da população. A representação deles no
parlamento iraquiano consiste em apenas dois membros, quando deveriam ter, no mínimo, 25.
Estima-se que mais da metade da população cristã assíria já deixou o Iraque, e os assassinatos
de cristãos assírios são o maior obstáculo para o retorno desses cidadãos.
William Warda, diretor da organização de direitos humanos Hammurabi, disse: “Estamos muito
preocupados com esse aumento dramático na violência, com as eleições tão recentes. Isso afetará
aqueles que estão fora do país, que preparavam seu retorno, mas que agora podem desistir.”
Fonte: Portas Abertas

Não perca, todas as
quintas-feiras, às 14h,
culto de oração pelas
famílias, direção da Pra.
Tânia.
Venha e não peca essa
bênção!

PLANO DE LEITURA

BATIZADOS NO
DIA 05/04

Segunda-feira: 1 SAMUEL 16, 17, 18
Terça-feira: 1 SAMUEL 19, 20, 21
Quarta-feira: 1 SAMUEL 22, 23, 24
Quinta-feira: 1 SAMUEL 25, 26, 27
Sexta-feira: 1 SAMUEL 28, 29
Sábado: 1 SAMUEL 30, 31
Domingo: JOÃO 15, 16, 17, 18

Procurem Neto,
Mônica ou Ana
Cláudia para fazer
seu cadastramento
de membro.

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima sétima semana

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (16)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

TENHA GRANDES VITÓRIAS NO ESPÍRITO
“Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne”
(Gálatas 5:16).
“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” (Gálatas 5:17).
Quando uma pessoa é cristã redimida, suas intenções e objetivos nunca serão
voltados para carne ou intenções carnais. Mesmo assim nossa carne se opõe ao
nosso espírito de uma maneira radical.
E foi por causa disso que o apóstolo nos manda andar em espírito, pois quando
estamos muito envolvidos com coisas teste mundo, entramos num estado de vida
espiritual paralisada, não conseguimos caminhar livremente na igreja, nos sentimos
improdutivos!!
Muitos cristãos reclamam às vezes, dizendo que têm uma vida improdutiva, mas
não conseguem deixar de lado certos hábito bem agradáveis para a carne.
“Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito” (Gálatas 5:25).
“Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejandonos uns aos outros” (Gálatas 5:26).

ATAQUE TRIBAL MATOU 177 PESSOAS NO SUL DO SUDÃO NO FIM DE SEMANA
Fonte: Portas Abertas / Postada em: quarta-feira, 22 de abril de 2009
Pelo menos 177 pessoas morreram durante o fim de semana em ataques aos vilarejos da
tribo Lou Nuer por homens armados do grupo étnico rival Murle, no sul do Estado de Jonglei,
afirmou à Reuters nesta segunda-feira (20) uma autoridade do governo. “Até as 4h da tarde,
177 corpos já tinha sido encontrados pela equipe”, afirmou o comissário do condado de
Akobo, Doyak Chol. “Estamos esperando mais de 300 depois que todos os locais forem
verificados.” Um porta-voz do Exército do Sul do Sudão, Malaak Ayuen Ajok, afirmou que
ainda não conseguiu verificar o número de mortos, mas disse que “não será menor do que
60″. Um círculo vicioso de violência contra o gado no sul do país tem ocorrido na região rica
em petróleo desde o acordo de paz, em 2005, entre o norte e o sul, que acabou um dos
conflitos mais longos da África, mas deixou muitos civis armados. O longínquo e pantanoso
estado de Jonglei, onde a gigante francesa do petróleo Total possui uma grande e ainda pouco
explorada concessão, tem sido palco de ataques desse tipo e mortes, que devastaram
comunidades e linhas étnicas.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Ricardo Henrique (foi dia 12) - “Entraram em Jerusalém e foram ao templo do
SENHOR, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as
nações, quando souberam como o SENHOR havia lutado contra os inimigos de Israel.”
(2Cr.20:28,29). Parabéns, abraços de toda Comunidade Amai-vos.

Lorrana Coelho (foi dia 16) - “Deus é a minha salvação; terei confiança e não
temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico; ele é a minha
salvação! Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação” (Is.12:2,3). Feliz
aniversário, da Juventude Judá.

Elizete Aparecida (dia 26) - “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece,
esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o
amarei e me revelarei a ele” (Jo.14:21). Um abraço mais que apertado da Rede de
Mulheres para você!

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: JOÃO 19, 20, 21
Terça-feira: 2 SAMUEL 01, 02, 03
Quarta-feira: 2 SAMUEL 04, 05, 06
Quinta-feira: 1 SAMUEL 07, 08, 09
Sexta-feira: 2 SAMUEL 10, 11 ,12
Sábado: 2 SAMUEL 13, 14, 15
Domingo: 2 SAMUEL 16, 17, 18

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima oitava semana

PEDRO, O LENHADOR
Pedro, um lenhador, após um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu
desempregado. Após tanto tempo cortando árvores, entrou no corte! A madeireira precisou
reduzir custos. Saiu, então, à procura de nova oportunidade de trabalho. Seu tipo físico,
porém, muito franzino, fugia completamente do biótipo de um lenhador. Além disso, o
machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. Aqueles que conheciam Pedro,
entretanto, julgavam-no um ótimo profissional.
Em suas andanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser
desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente. E ele o
era! O capataz, após um breve olhar ao tipo miúdo do Pedro e, com aquele semblante de
selecionador implacável, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes
árvores, e não de "catadores de gravetos". Pedro, necessitando do emprego, insistiu. Pediu
que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar sua capacidade. Afinal, ele era um
profissional experiente! Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de
desmatamento. E só fez isso pensando que Pedro fosse servir de chacota aos demais
lenhadores. Afinal, ele era “um fracote”.

Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore de grande
porte e, com o grito de "madeira", deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu
logono primeiro golpe. Todos ficaram atônitos! Como era possível tão grande habilidade e
que força descomunal era essa, que conseguira derrubar aquela grande árvore numa só
machadada?
Logicamente, Pedro foi admitido na madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos,
principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi
passando e, gradativamente, Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O
fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais.
Um dia, Pedro se nivelou aos demais. Dias depois, encontrava-se entre os lenhadores
que menos produziam. O capataz que, apesar da sua rudeza, era um homem vivido, chamou
Pedro e o questionou sobre o que estava ocorrendo. "Não sei", respondeu Pedro, "nunca me
esforcei tanto e, apesar disso, minha produção está decaindo". O capataz pediu, então, que
Pedro lhe mostrasse o seu machado. Quando o recebeu, notando que ele estava cheio de
"dentes" e sem o "fio de corte", perguntou ao Pedro: "Por que você não afiou o machado?".
Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tido tempo de
afiar a sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e
amolasse seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Pedro fez o que lhe foi
mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga:
conseguia derrubar as árvores com uma só machadada.
A lição que Pedro recebeu cai como uma luva sobre muitos de nós: preocupados em
executar nosso trabalho ou, pior ainda, julgando que já sabemos tudo o que é preciso,
deixamos de "amolar o nosso machado", ou seja, deixamos de atualizar nossos
conhecimentos. Sem saber por que, vamos perdendo posições em nossas empresas ou nos
deixando superar pelos outros.
Em outras palavras, perdemos a nossa potencialidade. Muitos avaliam a experiência
que possuem pelos anos em que se dedicam àquilo que fazem. Se isso fosse verdade, aquele
funcionário que aprendeu, em 15 minutos, a carimbar os documentos que lhe chegam às
mãos, depois de 10 anos na mesma atividade poderia dizer que tem 10 anos de experiência.
Na realidade, tem 15 minutos de experiência repetida durante muitos anos.
A experiência não é a repetição monótona do mesmo trabalho, e sim a busca
incessante de novas soluções, tendo coragem de correr riscos que possam surgir. É "perder
tempo" para afiar o nosso machado.
[ Autor Desconhecido ]

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (16)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

TENHA GRANDES VITÓRIAS NO ESPÍRITO
“Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne”
(Gálatas 5:16).
“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” (Gálatas 5:17).
Quando uma pessoa é cristã redimida, suas intenções e objetivos nunca serão
voltados para carne ou intenções carnais. Mesmo assim nossa carne se opõe ao
nosso espírito de uma maneira radical.
E foi por causa disso que o apóstolo nos manda andar em espírito, pois quando
estamos muito envolvidos com coisas teste mundo, entramos num estado de vida
espiritual paralisada, não conseguimos caminhar livremente na igreja, nos sentimos
improdutivos!!
Muitos cristãos reclamam às vezes, dizendo que têm uma vida improdutiva, mas
não conseguem deixar de lado certos hábito bem agradáveis para a carne.
“Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito” (Gálatas 5:25).
“Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejandonos uns aos outros” (Gálatas 5:26).

ATAQUE TRIBAL MATOU 177 PESSOAS NO SUL DO SUDÃO NO FIM DE SEMANA
Fonte: Portas Abertas / Postada em: quarta-feira, 22 de abril de 2009
Pelo menos 177 pessoas morreram durante o fim de semana em ataques aos vilarejos da
tribo Lou Nuer por homens armados do grupo étnico rival Murle, no sul do Estado de Jonglei,
afirmou à Reuters nesta segunda-feira (20) uma autoridade do governo. “Até as 4h da tarde,
177 corpos já tinha sido encontrados pela equipe”, afirmou o comissário do condado de
Akobo, Doyak Chol. “Estamos esperando mais de 300 depois que todos os locais forem
verificados.” Um porta-voz do Exército do Sul do Sudão, Malaak Ayuen Ajok, afirmou que
ainda não conseguiu verificar o número de mortos, mas disse que “não será menor do que
60″. Um círculo vicioso de violência contra o gado no sul do país tem ocorrido na região rica
em petróleo desde o acordo de paz, em 2005, entre o norte e o sul, que acabou um dos
conflitos mais longos da África, mas deixou muitos civis armados. O longínquo e pantanoso
estado de Jonglei, onde a gigante francesa do petróleo Total possui uma grande e ainda pouco
explorada concessão, tem sido palco de ataques desse tipo e mortes, que devastaram
comunidades e linhas étnicas.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Ricardo Henrique (foi dia 12) - “Entraram em Jerusalém e foram ao templo do
SENHOR, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as
nações, quando souberam como o SENHOR havia lutado contra os inimigos de Israel.”
(2Cr.20:28,29). Parabéns, abraços de toda Comunidade Amai-vos.

Lorrana Coelho (foi dia 16) - “Deus é a minha salvação; terei confiança e não
temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico; ele é a minha
salvação! Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação” (Is.12:2,3). Feliz
aniversário, da Juventude Judá.

Elizete Aparecida (dia 26) - “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece,
esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o
amarei e me revelarei a ele” (Jo.14:21). Um abraço mais que apertado da Rede de
Mulheres para você!

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: JOÃO 19, 20, 21
Terça-feira: 2 SAMUEL 01, 02, 03
Quarta-feira: 2 SAMUEL 04, 05, 06
Quinta-feira: 1 SAMUEL 07, 08, 09
Sexta-feira: 2 SAMUEL 10, 11 ,12
Sábado: 2 SAMUEL 13, 14, 15
Domingo: 2 SAMUEL 16, 17, 18

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima oitava semana

PEDRO, O LENHADOR
Pedro, um lenhador, após um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu
desempregado. Após tanto tempo cortando árvores, entrou no corte! A madeireira precisou
reduzir custos. Saiu, então, à procura de nova oportunidade de trabalho. Seu tipo físico,
porém, muito franzino, fugia completamente do biótipo de um lenhador. Além disso, o
machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. Aqueles que conheciam Pedro,
entretanto, julgavam-no um ótimo profissional.
Em suas andanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser
desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente. E ele o
era! O capataz, após um breve olhar ao tipo miúdo do Pedro e, com aquele semblante de
selecionador implacável, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes
árvores, e não de "catadores de gravetos". Pedro, necessitando do emprego, insistiu. Pediu
que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar sua capacidade. Afinal, ele era um
profissional experiente! Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de
desmatamento. E só fez isso pensando que Pedro fosse servir de chacota aos demais
lenhadores. Afinal, ele era “um fracote”.

Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore de grande
porte e, com o grito de "madeira", deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu
logono primeiro golpe. Todos ficaram atônitos! Como era possível tão grande habilidade e
que força descomunal era essa, que conseguira derrubar aquela grande árvore numa só
machadada?
Logicamente, Pedro foi admitido na madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos,
principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi
passando e, gradativamente, Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O
fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais.
Um dia, Pedro se nivelou aos demais. Dias depois, encontrava-se entre os lenhadores
que menos produziam. O capataz que, apesar da sua rudeza, era um homem vivido, chamou
Pedro e o questionou sobre o que estava ocorrendo. "Não sei", respondeu Pedro, "nunca me
esforcei tanto e, apesar disso, minha produção está decaindo". O capataz pediu, então, que
Pedro lhe mostrasse o seu machado. Quando o recebeu, notando que ele estava cheio de
"dentes" e sem o "fio de corte", perguntou ao Pedro: "Por que você não afiou o machado?".
Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tido tempo de
afiar a sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e
amolasse seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Pedro fez o que lhe foi
mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga:
conseguia derrubar as árvores com uma só machadada.
A lição que Pedro recebeu cai como uma luva sobre muitos de nós: preocupados em
executar nosso trabalho ou, pior ainda, julgando que já sabemos tudo o que é preciso,
deixamos de "amolar o nosso machado", ou seja, deixamos de atualizar nossos
conhecimentos. Sem saber por que, vamos perdendo posições em nossas empresas ou nos
deixando superar pelos outros.
Em outras palavras, perdemos a nossa potencialidade. Muitos avaliam a experiência
que possuem pelos anos em que se dedicam àquilo que fazem. Se isso fosse verdade, aquele
funcionário que aprendeu, em 15 minutos, a carimbar os documentos que lhe chegam às
mãos, depois de 10 anos na mesma atividade poderia dizer que tem 10 anos de experiência.
Na realidade, tem 15 minutos de experiência repetida durante muitos anos.
A experiência não é a repetição monótona do mesmo trabalho, e sim a busca
incessante de novas soluções, tendo coragem de correr riscos que possam surgir. É "perder
tempo" para afiar o nosso machado.
[ Autor Desconhecido ]

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (17)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

TENHA GRANDES VITÓRIAS NO ESPÍRITO (2)
“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. Mas o
fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão
temperança. Contra essas coisas não há lei.” ― Gálatas 5.19-23
Para ter uma vida de vitória espiritual é necessário entender o que são atitudes espirituais,
pois muita gente dentro da igreja têm aparência de espiritual, mas é tão carnal quanto um
mentiroso. Preste bem atenção:
Precisamos exercitar nossa vida espiritual primeiro com os de nossa casa:
“Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a
sua própria família e a recompensar seus pais; porque isto é bom e agradável diante de Deus.” ―
1 Timóteo 5:4
“Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso
Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo de nada sabe, mas
delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias,
ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade,
cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade
com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos
levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente.” ― I
Timóteo 6:3―8.
Pensem nisso!

PASTOR E ESPOSA ASSASSINADOS NA INDONÉSIA
Fonte: Portas Abertas
Postada em: quarta-feira, 29 de abril de 2009 16:20h

A polícia encontrou o pastor Frans Koagow, 64, e sua esposa Femy Kumendong, 73, em
casa, mortos, esfaqueados.
O casal vivia em Manado, capital da província de Sulawesi (Celebes) do Norte, onde vive
a maior parte dos cristãos da ilha.
O chefe da polícia de Malalayang, Anthony Wenno, disse que os assassinos ainda não
foram identificados, mas que estavam procurando pelos dois homens que foram até a casa do
pastor Koagow em uma motocicleta por volta das 7 da manhã.
A polícia também afirmou que nada foi levado da casa das vítimas, por isso, roubo ou
extorsão não podem ser considerados possíveis motivos do crime.
Algumas testemunhas disseram que quando os suspeitos foram até a casa do pastor
Koagow, souberam que ele não estava lá, mas em um quiosque próximo.
Os dois homens encontraram as vítimas lá e depois de fazerem uma refeição, eles
acompanharam o casal até em casa e os mataram.
A tensão entre os cristãos e muçulmanos na ilha Sulawesi é grande, e nos últimos anos
confrontos e violência são muito comuns.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Camila Antunes (dia 08) - “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece,
esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o
amarei e me revelarei a ele” (Jo.14:21). Um abraço da Juventude Judá.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 2 SAMUEL 19, 20, 21
Terça-feira: 2 SAMUEL 22, 23, 24
Quarta-feira: 2 SAMUEL 25, 26, 27
Quinta-feira: 1 SAMUEL 28, 29
Sexta-feira: 2 SAMUEL 30, 31
Sábado: JOÃO 15, 16, 17
Domingo: JOÃO 18, 19, 20, 21

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Décima nona semana

CACHORRINHO MANCO
Diante de uma vitrine atrativa, um menino pergunta o preço dos filhotes
à venda.
"Entre 30 e 50 dólares", respondeu o dono da loja.
O menino puxou uns trocados do bolso e disse:
- "Eu só tenho 2,37 dólares, mas eu posso ver os filhotes?"
O dono da loja sorriu e chamou Lady, que veio correndo, seguida de cinco
bolinhas de pelo. Um dos cachorrinhos vinha mais atrás, mancando de forma
visível.
Imediatamente o menino apontou aquele cachorrinho e perguntou:
- "O que é que há com ele?"
O dono da loja explicou que o veterinário tinha examinado e descoberto
que ele tinha um problema na junta do quadril, sempre mancaria e andaria
devagar. O menino se animou e disse:
- "Esse é o cachorrinho que eu quero comprar!"
O dono da loja respondeu:
- "Não, você não vai querer comprar esse. Se você realmente quiser ficar
com ele, eu lhe dou de presente."
O menino ficou transtornado e, olhando bem na cara do dono da loja,
com o seu dedo apontado, disse:
- "Eu não quero que você o dê para mim. Aquele cachorrinho vale tanto
quanto qualquer um dos outros e eu vou pagar tudo. Na verdade, eu lhe dou
2,37 dólares agora e 50 centavos por mês, até completar o preço total."
O dono da loja contestou:
- "Você não pode querer realmente comprar este cachorrinho. Ele nunca
vai poder correr, pular e brincar com você e com os outros cachorrinhos."
O menino abaixou e puxou a perna esquerda da calça para cima,
mostrando a sua perna com um aparelho para andar.
Olhou bem para o dono da loja e respondeu:
- "Bom, eu também não corro muito bem e o cachorrinho vai precisar de
alguém que entenda isso."

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (18)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

TENHA GRANDES VITÓRIAS NO ESPÍRITO (3)
UMA VIDA DE ARREPENDIMENTO É UMA VIDA DE VITÓRIA
“Eu dizia: SENHOR, tem piedade de mim; sara a minha alma, porque pequei contra ti” ―
Salmos 41:4.
Preste bem a atenção nos grifos do Salmo 32:
1 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto.
2 Bem-aventurado o homem a quem o SENHOR não imputa maldade, e em cujo espírito
não há engano.
3 Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.
4 Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou em
sequidão de estio.
5 Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri; dizia eu: Confessarei ao
SENHOR as minhas transgressões; e tu perdoaste
a maldade do meu pecado.
6 Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar; até no
transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão.
7 Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres
cantos de livramento.
[ E Deus começa a falar a partir daqui ]
8 Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos.
9 Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca
precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti.
10 O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no SENHOR, a misericórdia o cercará.
11 Alegrai-vos no SENHOR e regozijai-vos, vós, os justos; e cantai alegremente todos vós
que sois retos de coração.

MISS VIRA GAROTA-PROPAGANDA CONTRA O CASAMENTO GAY
Fonte: G1 ― Postada em overbo.com.br: sábado, 2 de maio de 2009 12:33h
Depois da resposta dada durante o Miss EUA no último dia 19, quando ficou em
segundo lugar, a Miss Califórnia virou garota-propaganda contra o casamento entre pessoas
do mesmo sexo.
Vamos ao caso: durante o Miss EUA, na seção de perguntas, Carrie Prejean, de 21 anos,
teve que responder sobre o que achava do casamento homossexual. Daí surgiu a resposta
que criou a polêmica:
“Nós vivemos em uma terra onde você pode escolher casamento do mesmo sexo ou
entre opostos. Mas você sabe, eu acho que em nosso país, em minha família, eu acho que eu
acredito que casamento deveria ser entre um homem e uma mulher. Sem ofender ninguém,
mas é isto que eu mostro”, afirmou a Miss Califórnia.
Carrie vai passar a trabalhar junto à Organização Nacional pelo Casamento para
“proteger as tradições do casamento”, conforme disse em entrevista para o programa
‘Today’, da NBC. Segundo a CNN, a campanha da instituição será de US$ 1,5 milhão. “Sem
homens e mulheres juntos, as crianças não terão pais e mães”, disse ela, em uma entrevista
coletiva, na capital Washington.
“O casamento é algo muito querido no meu coração”, disse ela, que contou que muitas
pessoas agradeceram-na pelo comentário dado durante o concurso de beleza realizado em
Las Vegas.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 1 SAMUEL 16, 17, 18
Terça-feira: 1 SAMUEL 19, 20, 21
Quarta-feira: 1 SAMUEL 22, 23, 24
Quinta-feira: 1 SAMUEL 25, 26, 27
Sexta-feira: 1 SAMUEL 28, 29
Sábado: 1 SAMUEL 30, 31
Domingo: 2 SAMUEL 01, 02, 03

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima semana

SEPA
SEMINARISTAS, procurem Neto
para regularizar os pagamentos
das mensalidades de maio e, em
casos especiais, as mensalidades
anteriores.
Honrar
este
compromisso é muito importante
não só para que você zele pelo
seu nome, mas também é
importante
para
que
a
manutenção do seminário ocorra
de maneira apropriada e sem as
atuais dificuldades.

RECEITA DE MÃE
Ingredientes básicos:
* Aproximação sem cerimônia;
* Muito calor nos sentimentos;
* Conversa fiada;
* Atenção, muita atenção;
* Abraços apertados;
* Beijos à vontade.
Modos de ser:
Sonhe o sonho sem duvidar, deixe o
sorriso acontecer, não poupe elogios.
Aponte, aponte um defeito com jeito.
Conte uma estória. Ache graça da
piada, ajude a resolver o problema.
Diga com abundância: DESCULPE,
MUITO OBRIGADO, EU AMO VOCÊ.
Recomendação:
O tempo de preparo é fundamental:
uma vida! E não se espante com o
resultado: a mãe mais feliz com certeza
será você.
Colaboração da irmã Ronan Alves

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (19)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

TENHA GRANDES VITÓRIAS NO ESPÍRITO (4)
COM UMA VIDA DE ORAÇÃO
“Então, invocai o nome do vosso deus, e eu invocarei o nome
do SENHOR; e há de ser que o deus que responder por fogo esse
será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra”
― 1 Reis 18:24.
Elias estava numa guerra e ele sabia que essa guerra só poderia ser vencida se ele consertasse o
altar e se envolvesse com a Palavra, com sacrifícios e uma vida de clamor e oração.
Os profetas de Baal clamaram, mas nada aconteceu:
“E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram meles, até que a oferta de manjares se
oferecesse; porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma” ― 1 Reis 18:29.
Atitudes certas nos levam a grandes vitórias:
“Então, Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele; e reparou no
altar do SENHOR, que estava quebrado” ― 1 Reis 18:30.
Elias trouxe o povo para a unidade, consertou o altar que era do povo e clamou ao Senhor. Se um
povo se unir e concertar seu altar e estiver dentro da Palavra, vencerão todas as guerras.
A resposta do Senhor:
“Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó
SENHOR, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu
sou teu servo, e que conforme a tua palavra fez todas estas coisas. Responde-me, SENHOR, respondeme, para que este povo conheça que tu, SENHOR, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para
trás. Então, caiu fogo do SENHOR, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda
lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o
SENHOR é Deus! Só o SENHOR é Deus!” ― 1 Reis 18:36―39.

IMPORTANTE PONTO HISTÓRICO E RELIGIOSO, RIO JORDÃO CORRE O RISCO DE DESAPARECER
Postada em: segunda-feira, 11 de maio de 2009 19:32h em overbo.com.br – Fonte G1
Um pequeno riacho separa uma plataforma (usada
por turistas que visitam a Jordânia) de uma construção
imponente e nova com uma grande bandeira de Israel
tremulando ao alto. Apesar de estar cada vez mais
reduzido e de parecer um córrego de menos de três metros
de largura em alguns pontos, o Rio Jordão separa os dois
países do Oriente Médio, e tem importância estratégica,
religiosa e histórica para ambos os lados.
Tanto que o local foi ponto de visita do Papa Bento XVI, que encerrou neste domingo (10)
a primeira parte da sua primeira visita ao Oriente Médio visitando o local reconhecido pelo
Vaticano como ponto de batismo de Jesus, no rio Jordão. O ponto exato onde Jesus teria sido
batizado, entretanto, não fica mais exatamente no rio, mas um pouco ao lado, numa área que
atualmente é seca, e que tinha uma grande poça de água de chuva sendo drenada quando o
G1 visitou o local, na última quinta-feira (7).
Na beira do rio, em uma pequena construção guardada por soldados dos dois lados da
fronteira, há uma pequeno recipiente em que a água pode ser recolhida pelos visitantes. Caso
prefira, também se pode recolher água direto do pequeno rio, descendo até ele. Visitantes
mais religiosos podem ir além, e repetir o ritual do batismo mergulhando por completo no rio.
Quando o G1 estava no local, um pequeno grupo de cristãos ortodoxos fizeram o ritual,
considerado purificador.
O rio que já foi navegável perdeu sua força e foi diminuindo por uma série de fatores,
alguns naturais, como o aquecimento global, e outros humanos, por conta de desvios em suas
partes e de outros rios ligados a ele. Hoje tem seu valor histórico, mas chega a correr o risco
de desaparecer completamente em poucas décadas.
Interessado no atrativo para o turismo religioso, o governo jordaniano está discutindo
investimentos para evitar que ele continue a diminuir. Junto à Igreja, a Jordânia está
organizando algumas mudanças no local, incluindo a construção de duas igrejas cristãs, que
vão valorizar a importância sagrada do local.

FELIZ ANIVERSÁRIO
André Jr. (Dia 17) - Todos os vales serão
levantados, todos os montes e colinas serão
aplanados; os terrenos acidentados se tornarão
planos; as escarpas serão niveladas. (Isaias 40:4).
Abraços da Juventude Judá.

MEMBRO
Verifique se o seu nome se encontra na lista
de membros com informações pendentes,
peça um formulário de atualização de
cadastro e preencha-o por completo,
devolvendo-o em seguida na secretaria.

Anselma Medeiros (Dia 22) - A luz nasce
sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração.
Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo
nome. (Salmos 97:11,12). Feliz aniversário, da Rede
de Mulheres.

Pra. Rita Garcia (Dia 23) - Pois eu sou o
Senhor, o seu Deus, que agito o mar para que suas
ondas rujam; Senhor dos Exércitos é o meu nome.
Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a
sombra da minha mão, eu, que pus os céus no lugar,
que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião:
Você é o meu povo.” (Isaias 51:15,16). Que Deus te
abençoe sempre e sempre, como sua vida tem
abençoado a nossa. Te amamos muitão! Abraços de
Elma e Neto.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 2 SAMUEL 04, 05, 06
Terça-feira: 2 SAMUEL 07, 08, 09
Quarta-feira: 2 SAMUEL 10, 11 ,12
Quinta-feira: 2 SAMUEL 13, 14, 15
Sexta-feira: 2 SAMUEL 16, 17, 18
Sábado: 2 SAMUEL 19, 20, 21
Domingo: 2 SAMUEL 22, 23, 24
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima primeira semana

Essas informações são necessárias para a
confecção da sua carteira de membro. É
necessário também que você entregue
apenas 1 (uma) foto 3x4, QUE SERÁ
DEVOLVIDA, e uma oferta de R$ 2,00 (dois
reais) devido o custo de confecção do
documento em papel fotográfico.

O PREÇO DO AMOR
Uma tarde, um menino aproximou-se de sua mãe, que preparava o jantar, e
entregou-lhe uma folha de papel com algo escrito. Depois que ela secou as mãos e
tirou o avental, ela leu:
- Cortar a grama do jardim R$3,00
- Por limpar meu quarto esta semana R$1,00
- Por ir ao supermercado em seu lugar R$2,00
- Por cuidar de meu irmãozinho enquanto você ia às compras R$2,00
- Por tirar o lixo toda semana R$1,00
- Por ter um boletim com boas notas R$5,00
- Por limpar e varrer o quintal R$2,00
- TOTAL DA DÍVIDA R$16,00
A mãe olhou o menino, que aguardava cheio de expectativa. Finalmente, ela pegou
um lápis e no verso da mesma nota escreveu:
- Por levar-te nove meses em meu ventre e dar-te a vida - NADA
- Por tantas noites sem dormir, curar-te e orar por ti - NADA
- Pelos problemas e pelos prantos que me causastes - NADA
- Pelo medo e pelas preocupações que me esperam - NADA
- Por comidas, roupas e brinquedos - NADA
- Por limpar-te o nariz - NADA
- CUSTO TOTAL DE MEU AMOR - NADA
Quando o menino terminou de ler o que sua mãe havia escrito tinha os olhos
cheios de lágrimas. Olhou nos olhos da mãe e disse: "Eu te amo, mamãe!". Logo
após, pegou um lápis e escreveu com uma letra enorme: "TOTALMENTE PAGO".
Assim somos nós adultos, como crianças, querendo recompensa por boas
ações que fazemos. É difícil entender que a melhor recompensa é o AMOR que vem
de Deus. E para nossa sorte é GRÁTIS. Basta querermos recebê-lo em nossas vidas!
Que DEUS, abençoe todos vocês no dia de hoje (e sempre), e não devemos
esquecer-nos do AMOR universal que nos é cedido pelo PAI!

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (19)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

TENHA GRANDES VITÓRIAS NO ESPÍRITO (4)
COM UMA VIDA DE ORAÇÃO
“Então, invocai o nome do vosso deus, e eu invocarei o nome
do SENHOR; e há de ser que o deus que responder por fogo esse
será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra”
― 1 Reis 18:24.
Elias estava numa guerra e ele sabia que essa guerra só poderia ser vencida se ele consertasse o
altar e se envolvesse com a Palavra, com sacrifícios e uma vida de clamor e oração.
Os profetas de Baal clamaram, mas nada aconteceu:
“E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram meles, até que a oferta de manjares se
oferecesse; porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma” ― 1 Reis 18:29.
Atitudes certas nos levam a grandes vitórias:
“Então, Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele; e reparou no
altar do SENHOR, que estava quebrado” ― 1 Reis 18:30.
Elias trouxe o povo para a unidade, consertou o altar que era do povo e clamou ao Senhor. Se um
povo se unir e concertar seu altar e estiver dentro da Palavra, vencerão todas as guerras.
A resposta do Senhor:
“Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó
SENHOR, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu
sou teu servo, e que conforme a tua palavra fez todas estas coisas. Responde-me, SENHOR, respondeme, para que este povo conheça que tu, SENHOR, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para
trás. Então, caiu fogo do SENHOR, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda
lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o
SENHOR é Deus! Só o SENHOR é Deus!” ― 1 Reis 18:36―39.

IMPORTANTE PONTO HISTÓRICO E RELIGIOSO, RIO JORDÃO CORRE O RISCO DE DESAPARECER
Postada em: segunda-feira, 11 de maio de 2009 19:32h em overbo.com.br – Fonte G1
Um pequeno riacho separa uma plataforma (usada
por turistas que visitam a Jordânia) de uma construção
imponente e nova com uma grande bandeira de Israel
tremulando ao alto. Apesar de estar cada vez mais
reduzido e de parecer um córrego de menos de três metros
de largura em alguns pontos, o Rio Jordão separa os dois
países do Oriente Médio, e tem importância estratégica,
religiosa e histórica para ambos os lados.
Tanto que o local foi ponto de visita do Papa Bento XVI, que encerrou neste domingo (10)
a primeira parte da sua primeira visita ao Oriente Médio visitando o local reconhecido pelo
Vaticano como ponto de batismo de Jesus, no rio Jordão. O ponto exato onde Jesus teria sido
batizado, entretanto, não fica mais exatamente no rio, mas um pouco ao lado, numa área que
atualmente é seca, e que tinha uma grande poça de água de chuva sendo drenada quando o
G1 visitou o local, na última quinta-feira (7).
Na beira do rio, em uma pequena construção guardada por soldados dos dois lados da
fronteira, há uma pequeno recipiente em que a água pode ser recolhida pelos visitantes. Caso
prefira, também se pode recolher água direto do pequeno rio, descendo até ele. Visitantes
mais religiosos podem ir além, e repetir o ritual do batismo mergulhando por completo no rio.
Quando o G1 estava no local, um pequeno grupo de cristãos ortodoxos fizeram o ritual,
considerado purificador.
O rio que já foi navegável perdeu sua força e foi diminuindo por uma série de fatores,
alguns naturais, como o aquecimento global, e outros humanos, por conta de desvios em suas
partes e de outros rios ligados a ele. Hoje tem seu valor histórico, mas chega a correr o risco
de desaparecer completamente em poucas décadas.
Interessado no atrativo para o turismo religioso, o governo jordaniano está discutindo
investimentos para evitar que ele continue a diminuir. Junto à Igreja, a Jordânia está
organizando algumas mudanças no local, incluindo a construção de duas igrejas cristãs, que
vão valorizar a importância sagrada do local.

FELIZ ANIVERSÁRIO
André Jr. (Dia 17) - Todos os vales serão
levantados, todos os montes e colinas serão
aplanados; os terrenos acidentados se tornarão
planos; as escarpas serão niveladas. (Isaias 40:4).
Abraços da Juventude Judá.

MEMBRO
Verifique se o seu nome se encontra na lista
de membros com informações pendentes,
peça um formulário de atualização de
cadastro e preencha-o por completo,
devolvendo-o em seguida na secretaria.

Anselma Medeiros (Dia 22) - A luz nasce
sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração.
Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo
nome. (Salmos 97:11,12). Feliz aniversário, da Rede
de Mulheres.

Pra. Rita Garcia (Dia 23) - Pois eu sou o
Senhor, o seu Deus, que agito o mar para que suas
ondas rujam; Senhor dos Exércitos é o meu nome.
Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a
sombra da minha mão, eu, que pus os céus no lugar,
que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião:
Você é o meu povo.” (Isaias 51:15,16). Que Deus te
abençoe sempre e sempre, como sua vida tem
abençoado a nossa. Te amamos muitão! Abraços de
Elma e Neto.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 2 SAMUEL 04, 05, 06
Terça-feira: 2 SAMUEL 07, 08, 09
Quarta-feira: 2 SAMUEL 10, 11 ,12
Quinta-feira: 2 SAMUEL 13, 14, 15
Sexta-feira: 2 SAMUEL 16, 17, 18
Sábado: 2 SAMUEL 19, 20, 21
Domingo: 2 SAMUEL 22, 23, 24
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima primeira semana

Essas informações são necessárias para a
confecção da sua carteira de membro. É
necessário também que você entregue
apenas 1 (uma) foto 3x4, QUE SERÁ
DEVOLVIDA, e uma oferta de R$ 2,00 (dois
reais) devido o custo de confecção do
documento em papel fotográfico.

O PREÇO DO AMOR
Uma tarde, um menino aproximou-se de sua mãe, que preparava o jantar, e
entregou-lhe uma folha de papel com algo escrito. Depois que ela secou as mãos e
tirou o avental, ela leu:
- Cortar a grama do jardim R$3,00
- Por limpar meu quarto esta semana R$1,00
- Por ir ao supermercado em seu lugar R$2,00
- Por cuidar de meu irmãozinho enquanto você ia às compras R$2,00
- Por tirar o lixo toda semana R$1,00
- Por ter um boletim com boas notas R$5,00
- Por limpar e varrer o quintal R$2,00
- TOTAL DA DÍVIDA R$16,00
A mãe olhou o menino, que aguardava cheio de expectativa. Finalmente, ela pegou
um lápis e no verso da mesma nota escreveu:
- Por levar-te nove meses em meu ventre e dar-te a vida - NADA
- Por tantas noites sem dormir, curar-te e orar por ti - NADA
- Pelos problemas e pelos prantos que me causastes - NADA
- Pelo medo e pelas preocupações que me esperam - NADA
- Por comidas, roupas e brinquedos - NADA
- Por limpar-te o nariz - NADA
- CUSTO TOTAL DE MEU AMOR - NADA
Quando o menino terminou de ler o que sua mãe havia escrito tinha os olhos
cheios de lágrimas. Olhou nos olhos da mãe e disse: "Eu te amo, mamãe!". Logo
após, pegou um lápis e escreveu com uma letra enorme: "TOTALMENTE PAGO".
Assim somos nós adultos, como crianças, querendo recompensa por boas
ações que fazemos. É difícil entender que a melhor recompensa é o AMOR que vem
de Deus. E para nossa sorte é GRÁTIS. Basta querermos recebê-lo em nossas vidas!
Que DEUS, abençoe todos vocês no dia de hoje (e sempre), e não devemos
esquecer-nos do AMOR universal que nos é cedido pelo PAI!

LENDA ÁRABE
Diz uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto e, em um
determinado ponto da viagem, discutiram e um deu uma bofetada no outro.
O outro, ofendido, sem nada poder fazer, escreveu na areia:

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (20)

“HOJE MEU MELHOR AMIGO ME
DEU UMA BOFETADA NO ROSTO”
Seguiram adiante e chegaram a um oásis onde resolveram banhar-se.
O que havia sido esbofeteado e magoado começou a afogar-se, sendo salvo
pelo amigo. Ao recuperar-se, pegou um canivete e escreveu em uma pedra:

Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

TENHA GRANDES VITÓRIAS NO ESPÍRITO (5)
Uma vida de unidade
E, perseverando unânimes todos os dias no templo e
partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e
singeleza de coração ― Atos dos Apóstolos 2.46
Três aspectos importantes:

“HOJE MEU MELHOR AMIGO
SALVOU MINHA VIDA”
Intrigado, o amigo perguntou:
― Por que, depois que te magoei, escreveste na areia e agora escreves na
pedra?
Sorrindo, o outro amigo respondeu:
― Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever onde o vento do
esquecimento e o perdão se encarreguem de borrar e apagar a lembrança. Por
outro lado, quando nos acontece algo grandioso, devemos gravar isso na pedra da
memória e do coração, onde vento nenhum em todo mundo poderá sequer borrálo.

“...unânimes todos os dias no templo” ― Eles PERSEVERAVAM unânimes. Na igreja, unanimidade é
fundamental para o crescimento do Corpo e para cada individuo também.
“...partindo o pão”― isto é, na ceia do Senhor, no convívio diário entre os irmãos. Eles falavam do
Senhor e lembravam de Sua morte e ressurreição, pois o diálogo entre eles era “o Senhor”, “Suas
obras” e “Suas vitórias”. Precisamos voltar a esta prática! Sempre nos reunimos para tratar de assuntos
tão banais, que não edificam e por tantas vezes paramos para falar mal dos irmãos! Voltemos ao
tempo em que em simples reuniões falávamos do Senhor com tanto amor e fervor! Ocasiões em que o
Espírito Santo Se manifestava, Se revelava entre os irmãos, os dons espirituais se manifestavam entre
eles e todos experimentaram grandes milagres que faziam a igreja crescer em graça!
“...em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração” ― Não basta só estar na igreja,
mas também no convívio diário, pois muitos crentes pensam que às vezes estão cheios de problemas
por causa de algum deslize, mas não sabem que Deus ordena nossas bênçãos NA COMUNHÃO. Muitos
servos do Senhor se sentem frios em suas igrejas e acham que o problema é a igreja, mas o problema é
a falta de comunhão com os irmãos. Ficar ausente muitas vezes fere o corpo de Cristo e ao Espírito
Santo, levando à ausência das grandes bênçãos.
“OH! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como o óleo precioso sobre a
cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho
de Hermom, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o SENHOR ordena a bênção e a
vida para sempre.” ― Salmo 133

“SOMOS A IGREJA ESQUECIDA”,
DIZ UM PASTOR PALESTINO

MAIS AMERICANOS ESTÃO REJEITANDO A AGENDA DO ABORTO

Postada em overbo.com.br: segunda-feira, 18 de maio
de 2009 23:05h (fonte: PORTAS ABERTAS)

Postada em: terça-feira, 19 de maio de 2009 23:15h (fonte:
WND / Blog Julio Severo)

PALESTINA - Um pastor de Jerusalém, depois de
uma visita aos Estados Unidos, percebeu que a
população inteira de evangélicos na Cisjordânia e
Gaza caberia em uma igreja dos Estados unidos.
“Devido às pressões econômicas, muitas
famílias cristãs fogem do país procurando uma vida
melhor”, disse o pastor Jack Sara, pastor da igreja
Jerusalem Alliance.
De acordo com uma organização que serve a
Igreja Perseguida no mundo, não restam mais que
5.000 cristãos evangélicos na Cisjordânia e em Gaza.
Os cristãos que ainda estão lá sofrem pressão
de todos os lados, incluindo uma cultura muçulmana
hostil, tensões contínuas por causa da disputa de
território, a recente ofensiva em Gaza e crise
econômica.
“Nós somos a Igreja esquecida”, lamenta um
pastor palestino.
“Não”, corrige outro pastor. “Não somos a
Igreja esquecida. Somos a Igreja sofrida e esquecida.”
O sentimento de desesperança incentiva o
êxodo dos cristãos nos territórios ocupados pela
Palestina.
De acordo com o Centro Europeu pela Lei e
Justiça, Belém e Nazaré têm “experimentado um
grande número de cristãos que deixaram o local nos
últimos anos.” Muitos cristãos enfrentam dificuldades
significativas na Terra Santa.
“O êxodo desses cristãos não é apenas uma
tragédia humana e cultural, mas também uma perda
para a população palestina e para a estabilidade na
área.”
Para os cristãos palestinos na Cisjordânia, a
pressão diária é mais difícil de lidar do que a violência
física.

Uma nova pesquisa de opinião pública do Gallup
indica que os americanos estão mudando fortemente para
uma posição pró-vida. Essa mudança de posição reflete
uma reação à percepção do que significa um verdadeiro
pró-aborto para o presidente Barack Obama, de acordo com
um analista.
“Barack Obama revelou o que significa ser próaborto — abortos financiados pelo dinheiro do contribuinte
do imposto de renda, a eliminação de normas de bom
senso, a anulação de normas que protegem médicos e
serviços de saúde que não querem realizar abortos”, disse
Wendy Wright, diretora de Concerned Women for America.
“Ser pró-aborto significa tirar as escolhas das pessoas — o
direito à vida do bebê, o direito de uma mulher conhecer os
danos do aborto antes de fazer tal cirúrgia, o direito do
contribuinte de imposto de renda de não ser forçado a
pagar pelo aborto de outras mulheres, a liberdade de
serviços de saúde de não participarem de abortos”, disse
ela. A pesquisa do Gallup revelou que 51 por cento dos
americanos agora se identificam como pró-vida e 42 como
pró-aborto. A pesquisa descreveu a mudança como
“significativa” em comparação com a pesquisa feita um ano
atrás, quando os números eram contrários. Naquele ponto,
50 por cento se consideravam pró-aborto e 44 por cento se
consideravam pró-vida.Numa declaração, Wright comentou
que o ultra-som é mais acessível agora, e as mulheres estão
mais abertas a expressar remorso de abortos que fizeram.
Mas ela disse que o acontecimento mais importante é o
presidente mais pró-aborto da história dos EUA. A pesquisa
do Gallup disse: “É possível que, por meio de suas políticas
de aborto, Obama esteja empurrando um pouco o público a
entender que ser pró-aborto é ser politicamente
esquerdista. Embora os democratas apóiem isso, como
geralmente eles apóiam tudo o que Obama está fazendo,
isso pode estar levando os outros na direção oposta”.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Leila Mattos (Dia 24) - A luz nasce sobre o
justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegremse no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome.
(Salmos 97:11,12). Feliz aniversário, da Rede de
Mulheres.

MEMBRO
Verifique se o seu nome se encontra na lista
de membros com informações pendentes,
peça um formulário de atualização de
cadastro e preencha-o por completo,
devolvendo-o em seguida na secretaria.

Fernanda Souto (Dia 28) – Feliz és tu, ó
Israel! quem é semelhante a ti? um povo salvo pelo
Senhor, o escudo do teu socorro, e a espada da tua
majestade; pelo que os teus inimigos te serão
sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas.
(Dt.33:29). Feliz aniversário, da Rede de Mulheres.
Pr. Paulo Pereira (Dia 31) - “Ele ensina as
tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te
oferece incenso e holocaustos completos no teu
altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e
aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos
dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam
quem forem” (Dt.33:10,11). Um abraço gigante de
todas as suas ovelhas da Comunidade Amai-vos.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: ATOS 01, 02, 03
Terça-feira: ATOS 04, 05, 06, 07
Quarta-feira: 1 REIS 01, 02, 03
Quinta-feira: 1 REIS 04, 05, 06
Sexta-feira: 1 REIS 07, 08, 09
Sábado: 1 REIS 10, 11
Domingo: ATOS 08, 09, 10
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima primeira semana

Essas informações são necessárias para a
confecção da sua carteira de membro. É
necessário também que você entregue
apenas 1 (uma) foto 3x4, QUE SERÁ
DEVOLVIDA, e uma oferta de R$ 2,00 (dois
reais) devido o custo de confecção do
documento em papel fotográfico.

LENDA ÁRABE
Diz uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto e, em um
determinado ponto da viagem, discutiram e um deu uma bofetada no outro.
O outro, ofendido, sem nada poder fazer, escreveu na areia:
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Seguiram adiante e chegaram a um oásis onde resolveram banhar-se.
O que havia sido esbofeteado e magoado começou a afogar-se, sendo salvo
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outro lado, quando nos acontece algo grandioso, devemos gravar isso na pedra da
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servos do Senhor se sentem frios em suas igrejas e acham que o problema é a igreja, mas o problema é
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O amor de Cristo através da inocência
Éramos a única família no restaurante com uma criança. Eu coloquei Daniel numa cadeira para crianças
e notei que todos estavam tranqüilos, comendo e conversando. De repente, Daniel gritou animado, dizendo:
'Olá, amigo!', batendo na mesa com suas mãozinhas gordas. Seus olhos estavam bem abertos pela
admiração e sua boca mostrava a falta de dentes. Com muita satisfação, ele ria, se retorcendo. Eu olhei em
volta e vi a razão de seu contentamento. Era um homem andrajoso, com um casaco jogado nos ombros,
sujo, engordurado e rasgado. Suas calças eram trapos com as costuras abertas até a metade, e seus dedos
apareciam através do que foram, um dia, os sapatos. Sua camisa estava suja e seu cabelo não havia sido
penteado por muito tempo. Seu nariz tinha tantas veias que parecia um mapa. Estávamos um pouco longe
dele para sentir seu cheiro, mas asseguro que cheirava mal.
Suas mãos começaram a se mexer para saudar. 'Olá, neném. Como está você?', disse o homem a Daniel.
Minha esposa e eu nos olhamos: 'Que faremos?'. Daniel continuou rindo e respondeu, 'Olá, olá, amigo'.
Todos no restaurante nos olharam e logo se viraram para o mendigo. O velho sujo estava incomodando
nosso lindo filho. Trouxeram a comida e o homem começou a falar com o nosso filho como um bebê.
Ninguém acreditava que o que o homem estava fazendo era simpático. Obviamente, ele estava bêbado.
Minha esposa e eu estávamos envergonhados. Comemos em silêncio; menos Daniel que estava super
inquieto e mostrando todo o seu repertório ao desconhecido, a quem conquistava com suas criancices.
Finalmente, terminamos de comer e nos dirigimos à porta. Minha esposa foi pagar a conta e eu lhe
disse que nos encontraríamos no estacionamento. O velho se encontrava muito perto da porta de saída.
'Deus meu, ajuda-me a sair daqui antes que este louco fale com Daniel', disse orando, enquanto caminhava
perto do homem. Estufei um pouco o peito, tratando de sair sem respirar nem um pouco do ar que ele
pudesse estar exalando. Enquanto eu fazia isto, Daniel se voltou rapidamente na direção onde estava o
velho e estendeu seus braços na posição de 'carrega-me'. Antes que eu pudesse impedir, Daniel se jogou dos
meus braços para os braços do homem. Rapidamente, o velho fedorento e o menino consumaram sua
relação de amor. Daniel, num ato de total confiança, amor e submissão, recostou sua cabeça no ombro do
desconhecido. O homem fechou os olhos e pude ver lágrimas correndo por sua face. Suas velhas e
maltratadas mãos, cheias de cicatrizes, dor e trabalho duro,suave, muito suavemente, acariciavam as
costas de Daniel. Nunca dois seres haviam se amado tão profundamente em tão pouco tempo. Eu me
detive, aterrado. O velho homem, com Daniel em seus braços, por um momento abriu seus olhos e olhando
diretamente nos meus, me disse com voz forte e segura: 'Cuide deste menino'. De alguma maneira, com um
imenso nó na garganta, eu respondi: 'Assim o farei'. Ele afastou Daniel de seu peito, lentamente, como se
sentisse uma dor. Peguei meu filho e o velho homem me disse: 'Deus o abençoe, senhor. Você me deu um
presente maravilhoso'. Não pude dizer mais que um entrecortado 'obrigado'.
Com Daniel nos meus braços, caminhei rapidamente até o carro. Minha esposa perguntava por que eu
estava chorando e segurando Daniel tão fortemente, e por que estava dizendo: 'Deus meu, Deus meu, me
perdoe'. Eu acabava de presenciar o amor de Cristo através da inocência de um pequeno menino que não
viu pecado, que não fez nenhum juízo; um menino que viu uma alma e uns adultos que viram um montão de
roupa suja. Eu fui um cristão cego carregando um menino que não o era. Eu senti que Deus estava me
perguntando: 'Estás disposto a dividir seu filho por um momento?', quando Ele Compartilhou Seu Filho por
toda a eternidade. O velho andrajoso, inconscientemente, me recordou:
Eu asseguro que aquele que não aceite o reino de Deus como um Menino, não entrará nele.' (Lucas
18:17).
Colaboração da Pastora Tânia Pereira.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (21)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

TENHA GRANDES VITÓRIAS NO ESPÍRITO (6)
UMA VIDA DE UNIDADE (2)
“OH! Quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união” ― Salmos 133:1
Este versículo é incrível! Ele diz que a unidade é
“boa e suave”, mas o que fazer para que isso
aconteça? Boa pergunta, é um pouco difícil, pois é
necessária uma maturidade nos membros da igreja
para que isso se realize.
Os membros da igreja precisam crescer na questão dos relacionamentos; nem todos
estão dispostos e nem têm a maturidade para administrar suas emoções. Por não
conseguirem, transtornam seus relacionamentos, destruindo o “bom e suave”
relacionamento da igreja:
“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” ―
Efésios 4:1―3
O apóstolo deixa bem claro que a unidade é um chamado de Deus para a Igreja, isso é,
para todos.
“É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que
desce à orla das suas vestes” ― Salmos 133:2
Este versículo deixa claro que a unidade é uma ação do Espírito Santo. O óleo que foi
derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote para consagrá-lo é um símbolo do Espírito
Santo que é derramado sobre a Igreja, e é esta unção que promove a unidade.

PERÍCIA ISENTA IGREJA RENASCER POR DESABAMENTO, DIZ ADVOGADO
Fonte: Diário do Grande ABC ― Postada em overbo.com.br: quarta-feira, 27 de maio de 2009 22:56h

O laudo do IC (Instituto de Criminalística) isentou a Igreja Renascer em Cristo de responsabilidade pelo
desabamento do telhado da sua sede internacional, no Cambuci, no Centro de São Paulo, segundo o
advogado da igreja, Luiz Flávio Borges D” Urso. O acidente ocorreu em 18 de janeiro deste ano e deixou nove
mulheres mortas e mais de cem feridos.
Em nota divulgada pela igreja, Urso explicou que a Renascer contratou uma empresa de engenharia
para reformar o telhado do templo após recomendação do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), em
1999. Um documento do IPT de fevereiro de 2000 indica que 14 tesouras - estruturas responsáveis pela
sustentação das telhas - foram reforçadas com vigas metálicas.
Mas, segundo o advogado, o IC constatou que uma das tesouras não foi reparada adequadamente,
induzindo a Renascer a uma “falsa sensação de segurança plena”. “A conclusão do laudo aponta esse vício
oculto como fator preponderante que desencadeou o desabamento”. Urso acredita que essa informação vai
mudar o rumo da investigação instaurada para descobrir os responsáveis pelo acidente.

PROPAGANDA CONTRA CIGARRO INIBE O FUMO
Fonte: SRZD ― Postada em overbo.com.br: quarta-feira, 27 de maio de
2009 18:49h

A propaganda contra o tabagismo nas embaladas de maços de
cigarros pode levar os fumantes a largar o fumo.
Quase a metade diz que as imagens de pessoas doentes depois de anos fumando inibe o fumo. A
pesquisa é do Instituto Nacional do Câncer sobre políticas de controle do tabaco com o apoio do International
Control Policy Evaluation Project.
O estudo foi feito em três capitais brasileiras (Rio, São Paulo e Porto Alegre). Nos últimos 30 dias, as
imagens e frases nos maços impediram que 39,1% dos fumantes pegassem um cigarro. De acordo com a
pesquisa, a propaganda contra o tabagismo evita apenas as pessoas a olharem um maço.
Um dado positivo mostra que pelo menos 80% dos entrevistados no Brasil querem largar o cigarro. Com
esse resultado o Brasil fica na segundo posição de 17 países pesquisados com o maior número de fumantes
que desejam largar o cigarro.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Luciano Pinto (dia 01/06) –

“Eu
irei adiante de você e aplainarei montes;
derrubarei portas de bronze e romperei
trancas de ferro. Darei a você os tesouros das
trevas, riquezas armazenadas em locais
secretos, para que você saiba que eu sou o
Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo
nome” ― Isaias 45:2,4. Abraços de Elma.

Dia 11 de junho
Às 20h no culto de quinta-feira

O Pastor Gecilan
estará ministrando em
nossa comunidade.
Traga toda sua família!

Tem novid@des
no blog!
 Mensagem em áudio da
ministração do Pr. Charles da
Congregação Luz de Sião sobre as
Festas Bíblicas;
 Novos papéis de parede para sua
área de trabalho;
 Vídeos “Uma carta do inferno” e
“Mundo Muçulmano”;
 Estudos do Pr. Paulo e do
Presbítero Eduardo;
ACESSE:
ComunidadeAmaivos.wordpress.com

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: ATOS 11, 12
Terça-feira: ATOS 13, 14
Quarta-feira: 1 REIS 12, 13, 14
Quinta-feira: 1 REIS 15, 16, 17
Sexta-feira: 1 REIS 18, 19 20
Sábado: 1 REIS 21, 22
Domingo: ATOS 15, 16, 17
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima segunda semana

...Meu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos, calejada, porém, por 2 longos
anos de tratamentos dos mais diversos, hospitais, exames, manipulações, injeções, e todos os
desconfortos trazidos pelos programas de quimioterapia e radioterapia. Mas nunca vi meu anjo
fraquejar. Já a vi chorar sim, muitas vezes, mas não via fraqueza em seu choro. Via medo em seus
olhinhos algumas vezes, e isto é humano! Mas via confiança e determinação. Ela entregava o
bracinho à enfermeira, e com uma lágrima nos olhos dizia: faça tia, é preciso para eu ficar boa.
Um dia, cheguei ao hospital de manhã cedinho e encontrei meu anjo sozinho no quarto.
Perguntei pela mãe. E comecei a ouvir uma resposta que ainda hoje não consigo contar sem
vivenciar profunda emoção. Meu anjo respondeu:
― Tio ― disse-me ela ― às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos
corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade de mim. Mas eu não
tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida!
Pensando no que a morte representava para crianças, que assistem seus heróis
morrerem e ressuscitarem nos seriados e filmes, indaguei:
― E o que morte representa para você, minha querida?
― Olha tio, quando a gente é pequena, às vezes, vamos dormir na cama do nosso pai e
no outro dia acordamos no nosso quarto, em nossa própria cama não é?
(Lembrei minhas filhas, na época crianças de 6 e 2 anos, costumavam dormir no meu
quarto e após dormirem eu procedia exatamente assim.)
― É isso mesmo, e então?
― Vou explicar o que acontece ― continuou ela ― Quando nós dormimos, nosso pai
vem e nos leva nos braços para o nosso quarto, para nossa cama, não é?
― É isso mesmo querida, você é muito esperta!
― Olha tio, eu não nasci para esta vida! Um dia eu vou dormir e o meu Pai vem me
buscar. Vou acordar na casa Dele, na minha vida verdadeira!
Fiquei "entupigaitado". Boquiaberto, não sabia o que dizer. Chocado com o pensamento
deste anjinho, com a maturidade que o sofrimento acelerou, com a visão e grande
espiritualidade desta criança, fiquei parado, sem ação.
― E minha mãe vai ficar com muitas saudades minha ― emendou ela.
Emocionado, travado na garganta, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei ao
meu anjo:
― E o que saudade significa para você, minha querida?
― Não sabe não tio? Saudade é o amor que fica!
Hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um dar uma definição melhor, mais direta
e mais simples para a palavra "Saudade".

SAUDADE... É o amor que fica!

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (22)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

EM UNIDADE COM A VOZ DO SENHOR
“Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te
multipliques, como te disse o SENHOR, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel” ―
Deuteronômio 6:3
Existem três vozes que você pode ouvir: a voz dos homens, a voz do diabo e a voz do
Senhor. Sua vida será semelhante à voz que você der ouvido:
1ª - A voz do homem natural poderá até trazer
até algum proveito, pois Deus o criou à Sua imagem
e semelhança e existem coisas boas no homem que
Deus criou. Nossa maior dificuldade é lidar com a
natureza caída do homem, e essa não tem nada
para nos oferecer.
2ª - A voz do diabo vem impregnada de veneno, exatamente como uma serpente que
pica alguém. A vida da pessoa vai definhando e depois morre se não cuidar a tempo. Essa voz
poderá vir através de amigos, de irmãos na igreja, de qualquer um. O estado de quem ouve é
de derrota, desânimo e destruição é só o sangue de Jesus e orações que renunciam estas
palavras poderão nos libertar e nos levar a não aceitá-las mais.
3ª - A voz de Deus (a Palavra de Deus): essa é a voz que devemos ouvir! Essa produz fé
aos corações cansados! Essa é perfeita boa e agradável!
“A voz do SENHOR é poderosa; a voz do SENHOR é cheia de majestade” ― Salmos 29:4
“Portanto, obedecerás à voz do SENHOR, teu Deus, e farás os seus mandamentos e os
seus estatutos que hoje te ordeno” ― Deuteronômio 27:10

Artigo do Dr. Rogério Brandão
Médico oncologista clínico

A voz do Senhor nos cura, nos restaura, nos dirige, tira nossa vida da morte, gera vida em
abundância e é boa perfeita e agradável.

MILAGRE SALVA PASTOR

FELIZ ANIVERSÁRIO

Fonte: O Dia ― Postada em overbo.com.br quartafeira, 3 de junho de 2009 11:34h

Ilda Araújo (Dia 12/06) – “Tenho

Rio - A voz de Deus salvou do voo 447 da Air
France o pastor missionário da Assembleia de Deus
em Paris, Gláucio Oliveira, 29 anos. O religioso já
tinha reservado um lugar no avião que caiu no
Oceano Atlântico, quando recebeu, na última quintafeira, uma ‘ordem’ para não prosseguir com a
viagem. O recado foi dado por uma amiga.
Jussara Gonçalvez, 37 anos, participava de um
grupo de orações e foi chamada pela colega Renata
Carnevale, 30, que dizia ter recebido uma mensagem
do Senhor. “Não deixe o varão viajar, a cova dele
está aberta. Ele vai morrer”, afirmou Renata.
Chorando muito, Jussara ligou na mesma hora
para o pastor. Assustado, Gláucio não confirmou a
reserva: “Eu ia de TAM no sábado, mas, desde que
um amigo, também pastor, morreu num acidente da
empresa, eu só voo de Air France, que considerava o
melhor avião do mundo. Mas Deus me enviou a
Renata, que recebeu a revelação de que, se eu
entrasse naquele avião, minha cova estava aberta.
Nós só nos vimos uma vez, ela nem sabia que eu ia
viajar. Por isso, quando a Jussara me transmitiu a
mensagem, fiquei apavorado. Orei a Deus e senti no
coração que não devia ir. Ele foi fiel a mim, porque
sempre lhe obedeci”.
Renata, a mulher que salvou a vida do pastor,
está de cama desde a manhã de segunda-feira,
quando soube da queda do avião. Por telefone, ela
confirmou ter recebido uma mensagem de Deus:
“Não foi visão, eu apenas entreguei um recado do
Senhor”.

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 da Rede de Mulheres.

Pb. Rosangela Ricardo “Zana”
(dia 02/06) – “Nossa esperança está

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: ATOS 18, 19
Terça-feira: ATOS 20, 21
Quarta-feira: 2 REIS 01, 02, 03
Quinta-feira: 2 REIS 04, 05, 06
Sexta-feira: 2 REIS 07, 08, 09
Sábado: 2 REIS 10, 11
Domingo: 2 REIS 12, 13
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima terceira semana

Dia 11 de junho
Às 20h no culto de quinta-feira

O Pastor Gecilan estará
ministrando em nossa
comunidade.
Traga toda sua família!

no Senhor; ele é o nosso auxílio e a nossa
proteção.Nele se alegra o nosso coração,
pois confiamos no seu santo nome”
(Sl.33:20). Um abraço de seus pastores.

Definição de Saudade
No início da minha vida profissional, senti-me atraído em tratar crianças, me
entusiasmei com a oncologia infantil. Tinha, e tenho ainda hoje, um carinho muito grande por
crianças. Elas nos enternecem e nos surpreendem como suas maneiras simples e diretas de ver o
mundo, sem meias verdades.
Nós médicos somos treinados para nos sentirmos "deuses". Só que não o somos! Não
acho o sentimento de onipotência de todo ruim. Se bem dosado, é este sentimento que nos
impulsiona, que nos ajuda a vencer desafios, a se rebelar contra a morte e a tentar ir sempre
mais além. Se mal dosado, porém, este sentimento será de arrogância e prepotência, o que não
é bom. Quando perdemos um paciente, voltamos à planície, experimentamos o fracasso e os
limites que a ciência nos impõe e entendemos que não somos deuses. Somos forçados a
reconhecer nossos limites!
Recordo-me com emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, onde dei meus
primeiros passos como profissional. Nesse hospital, comecei a freqüentar a enfermaria infantil,
e a me apaixonar pela oncopediatria. Mas também comecei a vivenciar os dramas dos meus
pacientes, particularmente os das crianças, que via como vítimas inocentes desta terrível
doença que é o câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao
ver o sofrimento destas crianças. Até o dia em que um anjo passou por mim.

ATENÇÃO MEMBROS
Verifique se o seu nome se encontra na lista de
membros com informações pendentes, peça um
formulário de atualização de cadastro e
preencha-o por completo, devolvendo-o em
seguida na secretaria. Essas informações são
necessárias para a confecção da sua carteira de
membro.

É necessário também que você entregue apenas
1 (uma) foto 3x4, QUE SERÁ DEVOLVIDA, e uma
oferta de R$ 2,00 (dois reais) devido o custo de
confecção do documento em papel fotográfico.

FELIZ ANIVERSÁRIO (2)
Nathan (Dia 06/06) –

“Filho meu,
não te esqueças da minha instrução, e o teu
coração guarde os meus mandamentos;
porque eles te darão longura de dias, e anos
de vida e paz.” (Proverbios 3:1,2). Um forte
abraço de seus pais Nilo e Mônica.

“PAPAI DO CÉU QUIS ASSIM”, DIZ GUIA DE TURISMO QUE NÃO EMBARCOU EM VOO
Fonte: G1 ― Postada em overbo.com.br segunda-feira, 1 de junho de 2009 16:58h
A guia de turismo Vera Regina Bastos embarcou aliviada, junto com seus colegas de excursão, na
tarde desta segunda-feira (1º) no Aeroporto Internacional Tom Jobim rumo a Paris. Antes de partir, ela
contou que sua excursão estava programada para deixar o Rio no último domingo (31), no mesmo voo
da Air France que desapareceu com 228 pessoas a bordo.
“Na hora que a excursão foi programada, iríamos sair no dia 31. Papai do Céu que quis assim”,
disse Vera, que fazia check-in no guichê da Air France. O grupo, com outras seis pessoas de uma igreja
na Tijuca, Zona Norte do Rio, visitará santuários no Leste Europeu.
Cabral decreta luto oficial por três dias
O governador do Rio, Sérgio Cabral, decretou luto oficial por três dias, a partir desta segunda. O
chefe de gabinete do prefeito do Rio Eduardo Paes, Marcelo Parente, está entre os passageiros do voo
AF 447.
A fabricante de pneus Michelin, cuja sede na América do Sul é no bairro de Campo Grande, na
Zona Oeste do Rio, informou que três executivos da empresa estão no avião que saiu do Rio para Paris e
que está desaparecido.
A Companhia Vale informou que o seu diretor da área de manganês e ligas, Marco Mendonça,
está entre os passageiros do vôo.
Mais de 50 brasileiros no voo
Novo balanço da companhia Air France dá conta de 58 passageiros brasileiros e 61 franceses a
bordo do Airbus que ia do Rio de Janeiro a Paris e desapareceu sobre o Oceano Atlântico.

Nome completo:
Endereço:
Telefone:
Celular:
Batizado nas águas? ( ) sim / ( ) Não
Freqüenta os cultos a quanto tempo?
Observações (para uso da organização)

...Meu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos, calejada, porém, por 2 longos
anos de tratamentos dos mais diversos, hospitais, exames, manipulações, injeções, e todos os
desconfortos trazidos pelos programas de quimioterapia e radioterapia. Mas nunca vi meu anjo
fraquejar. Já a vi chorar sim, muitas vezes, mas não via fraqueza em seu choro. Via medo em seus
olhinhos algumas vezes, e isto é humano! Mas via confiança e determinação. Ela entregava o
bracinho à enfermeira, e com uma lágrima nos olhos dizia: faça tia, é preciso para eu ficar boa.
Um dia, cheguei ao hospital de manhã cedinho e encontrei meu anjo sozinho no quarto.
Perguntei pela mãe. E comecei a ouvir uma resposta que ainda hoje não consigo contar sem
vivenciar profunda emoção. Meu anjo respondeu:
― Tio ― disse-me ela ― às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos
corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade de mim. Mas eu não
tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida!
Pensando no que a morte representava para crianças, que assistem seus heróis
morrerem e ressuscitarem nos seriados e filmes, indaguei:
― E o que morte representa para você, minha querida?
― Olha tio, quando a gente é pequena, às vezes, vamos dormir na cama do nosso pai e
no outro dia acordamos no nosso quarto, em nossa própria cama não é?
(Lembrei minhas filhas, na época crianças de 6 e 2 anos, costumavam dormir no meu
quarto e após dormirem eu procedia exatamente assim.)
― É isso mesmo, e então?
― Vou explicar o que acontece ― continuou ela ― Quando nós dormimos, nosso pai
vem e nos leva nos braços para o nosso quarto, para nossa cama, não é?
― É isso mesmo querida, você é muito esperta!
― Olha tio, eu não nasci para esta vida! Um dia eu vou dormir e o meu Pai vem me
buscar. Vou acordar na casa Dele, na minha vida verdadeira!
Fiquei "entupigaitado". Boquiaberto, não sabia o que dizer. Chocado com o pensamento
deste anjinho, com a maturidade que o sofrimento acelerou, com a visão e grande
espiritualidade desta criança, fiquei parado, sem ação.
― E minha mãe vai ficar com muitas saudades minha ― emendou ela.
Emocionado, travado na garganta, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei ao
meu anjo:
― E o que saudade significa para você, minha querida?
― Não sabe não tio? Saudade é o amor que fica!
Hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um dar uma definição melhor, mais direta
e mais simples para a palavra "Saudade".

SAUDADE... É o amor que fica!

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (22)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

EM UNIDADE COM A VOZ DO SENHOR
“Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te
multipliques, como te disse o SENHOR, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel” ―
Deuteronômio 6:3
Existem três vozes que você pode ouvir: a voz dos homens, a voz do diabo e a voz do
Senhor. Sua vida será semelhante à voz que você der ouvido:
1ª - A voz do homem natural poderá até trazer
até algum proveito, pois Deus o criou à Sua imagem
e semelhança e existem coisas boas no homem que
Deus criou. Nossa maior dificuldade é lidar com a
natureza caída do homem, e essa não tem nada
para nos oferecer.
2ª - A voz do diabo vem impregnada de veneno, exatamente como uma serpente que
pica alguém. A vida da pessoa vai definhando e depois morre se não cuidar a tempo. Essa voz
poderá vir através de amigos, de irmãos na igreja, de qualquer um. O estado de quem ouve é
de derrota, desânimo e destruição é só o sangue de Jesus e orações que renunciam estas
palavras poderão nos libertar e nos levar a não aceitá-las mais.
3ª - A voz de Deus (a Palavra de Deus): essa é a voz que devemos ouvir! Essa produz fé
aos corações cansados! Essa é perfeita boa e agradável!
“A voz do SENHOR é poderosa; a voz do SENHOR é cheia de majestade” ― Salmos 29:4
“Portanto, obedecerás à voz do SENHOR, teu Deus, e farás os seus mandamentos e os
seus estatutos que hoje te ordeno” ― Deuteronômio 27:10

Artigo do Dr. Rogério Brandão
Médico oncologista clínico

A voz do Senhor nos cura, nos restaura, nos dirige, tira nossa vida da morte, gera vida em
abundância e é boa perfeita e agradável.

MILAGRE SALVA PASTOR

FELIZ ANIVERSÁRIO

Fonte: O Dia ― Postada em overbo.com.br quartafeira, 3 de junho de 2009 11:34h

Ilda Araújo (Dia 12/06) – “Tenho

Rio - A voz de Deus salvou do voo 447 da Air
France o pastor missionário da Assembleia de Deus
em Paris, Gláucio Oliveira, 29 anos. O religioso já
tinha reservado um lugar no avião que caiu no
Oceano Atlântico, quando recebeu, na última quintafeira, uma ‘ordem’ para não prosseguir com a
viagem. O recado foi dado por uma amiga.
Jussara Gonçalvez, 37 anos, participava de um
grupo de orações e foi chamada pela colega Renata
Carnevale, 30, que dizia ter recebido uma mensagem
do Senhor. “Não deixe o varão viajar, a cova dele
está aberta. Ele vai morrer”, afirmou Renata.
Chorando muito, Jussara ligou na mesma hora
para o pastor. Assustado, Gláucio não confirmou a
reserva: “Eu ia de TAM no sábado, mas, desde que
um amigo, também pastor, morreu num acidente da
empresa, eu só voo de Air France, que considerava o
melhor avião do mundo. Mas Deus me enviou a
Renata, que recebeu a revelação de que, se eu
entrasse naquele avião, minha cova estava aberta.
Nós só nos vimos uma vez, ela nem sabia que eu ia
viajar. Por isso, quando a Jussara me transmitiu a
mensagem, fiquei apavorado. Orei a Deus e senti no
coração que não devia ir. Ele foi fiel a mim, porque
sempre lhe obedeci”.
Renata, a mulher que salvou a vida do pastor,
está de cama desde a manhã de segunda-feira,
quando soube da queda do avião. Por telefone, ela
confirmou ter recebido uma mensagem de Deus:
“Não foi visão, eu apenas entreguei um recado do
Senhor”.

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 da Rede de Mulheres.

Pb. Rosangela Ricardo “Zana”
(dia 02/06) – “Nossa esperança está

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: ATOS 18, 19
Terça-feira: ATOS 20, 21
Quarta-feira: 2 REIS 01, 02, 03
Quinta-feira: 2 REIS 04, 05, 06
Sexta-feira: 2 REIS 07, 08, 09
Sábado: 2 REIS 10, 11
Domingo: 2 REIS 12, 13
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima terceira semana

Dia 11 de junho
Às 20h no culto de quinta-feira

O Pastor Gecilan estará
ministrando em nossa
comunidade.
Traga toda sua família!

no Senhor; ele é o nosso auxílio e a nossa
proteção.Nele se alegra o nosso coração,
pois confiamos no seu santo nome”
(Sl.33:20). Um abraço de seus pastores.

Definição de Saudade
No início da minha vida profissional, senti-me atraído em tratar crianças, me
entusiasmei com a oncologia infantil. Tinha, e tenho ainda hoje, um carinho muito grande por
crianças. Elas nos enternecem e nos surpreendem como suas maneiras simples e diretas de ver o
mundo, sem meias verdades.
Nós médicos somos treinados para nos sentirmos "deuses". Só que não o somos! Não
acho o sentimento de onipotência de todo ruim. Se bem dosado, é este sentimento que nos
impulsiona, que nos ajuda a vencer desafios, a se rebelar contra a morte e a tentar ir sempre
mais além. Se mal dosado, porém, este sentimento será de arrogância e prepotência, o que não
é bom. Quando perdemos um paciente, voltamos à planície, experimentamos o fracasso e os
limites que a ciência nos impõe e entendemos que não somos deuses. Somos forçados a
reconhecer nossos limites!
Recordo-me com emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, onde dei meus
primeiros passos como profissional. Nesse hospital, comecei a freqüentar a enfermaria infantil,
e a me apaixonar pela oncopediatria. Mas também comecei a vivenciar os dramas dos meus
pacientes, particularmente os das crianças, que via como vítimas inocentes desta terrível
doença que é o câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao
ver o sofrimento destas crianças. Até o dia em que um anjo passou por mim.

ATENÇÃO MEMBROS
Verifique se o seu nome se encontra na lista de
membros com informações pendentes, peça um
formulário de atualização de cadastro e
preencha-o por completo, devolvendo-o em
seguida na secretaria. Essas informações são
necessárias para a confecção da sua carteira de
membro.

É necessário também que você entregue apenas
1 (uma) foto 3x4, QUE SERÁ DEVOLVIDA, e uma
oferta de R$ 2,00 (dois reais) devido o custo de
confecção do documento em papel fotográfico.

FELIZ ANIVERSÁRIO (2)
Nathan (Dia 06/06) –

“Filho meu,
não te esqueças da minha instrução, e o teu
coração guarde os meus mandamentos;
porque eles te darão longura de dias, e anos
de vida e paz.” (Proverbios 3:1,2). Um forte
abraço de seus pais Nilo e Mônica.

“PAPAI DO CÉU QUIS ASSIM”, DIZ GUIA DE TURISMO QUE NÃO EMBARCOU EM VOO
Fonte: G1 ― Postada em overbo.com.br segunda-feira, 1 de junho de 2009 16:58h
A guia de turismo Vera Regina Bastos embarcou aliviada, junto com seus colegas de excursão, na
tarde desta segunda-feira (1º) no Aeroporto Internacional Tom Jobim rumo a Paris. Antes de partir, ela
contou que sua excursão estava programada para deixar o Rio no último domingo (31), no mesmo voo
da Air France que desapareceu com 228 pessoas a bordo.
“Na hora que a excursão foi programada, iríamos sair no dia 31. Papai do Céu que quis assim”,
disse Vera, que fazia check-in no guichê da Air France. O grupo, com outras seis pessoas de uma igreja
na Tijuca, Zona Norte do Rio, visitará santuários no Leste Europeu.
Cabral decreta luto oficial por três dias
O governador do Rio, Sérgio Cabral, decretou luto oficial por três dias, a partir desta segunda. O
chefe de gabinete do prefeito do Rio Eduardo Paes, Marcelo Parente, está entre os passageiros do voo
AF 447.
A fabricante de pneus Michelin, cuja sede na América do Sul é no bairro de Campo Grande, na
Zona Oeste do Rio, informou que três executivos da empresa estão no avião que saiu do Rio para Paris e
que está desaparecido.
A Companhia Vale informou que o seu diretor da área de manganês e ligas, Marco Mendonça,
está entre os passageiros do vôo.
Mais de 50 brasileiros no voo
Novo balanço da companhia Air France dá conta de 58 passageiros brasileiros e 61 franceses a
bordo do Airbus que ia do Rio de Janeiro a Paris e desapareceu sobre o Oceano Atlântico.

Nome completo:
Endereço:
Telefone:
Celular:
Batizado nas águas? ( ) sim / ( ) Não
Freqüenta os cultos a quanto tempo?
Observações (para uso da organização)

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 do World Trade Center
Twin Towers.
(Relatado em palestra do Rabino Issocher Frand)
Colaboração da Pastora Tânia Pereira

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (22)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

CINCO LIÇÕES IMPORTANTES A RESPEITO DE UNIDADE
“E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e
doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém. E a virtude
do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que
estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem
levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até ao
meio, diante de Jesus. E, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são
perdoados” ― Lucas 5:17―20.
1ª ― Descobrir os necessitados da Igreja é muito importante. Existe uma grande lista de
necessitados, e nem todos se enquadram à questões de dinheiro ou comida, mas muitos se enquadram
à necessidades emocionais, espirituais ou a falta de um simples abraço.
2ª ― Buscar esses irmãos que estão em nosso meio com atitudes reais de amor e de carinho,
emprestando o seu ouvido de forma ética, seu ombro ou, quem sabe, dizendo apenas poucas palavras
“estou aqui”.
3ª ― Os homens do texto acima estavam dispostos a fazer qual sacrifício pelo seu amigo aleijado?
Não importa a deficiência de nosso irmão, precisamos estar dispostos a fazer tudo que for possível para
ajudar.
4ª ― Eles fizeram a coisa mais valiosa do mundo: levaram seu
amigo até Jesus. Será que um irmão dentro da igreja está
precisando ser levado até Jesus? Creio que sim. Muitas vezes temos
irmãos perdidos na casa de Deus, verdadeiros reféns do diabo.
5ª ― Precisamos parar um pouco de olhar para nossas
necessidades e olhar para os que estão ao nosso redor.
Obs. Na minha caminhada como pastor, tenho observado muitos irmãos irresponsáveis que não
tem a mínima consciência de que uma palavra mal colocada pode levar nosso irmão para o fogo eterno.
Pior é que muitas vezes vejo isso em líderes e pastores, pessoas mais preocupadas em defender seus
territórios do que o reino de Deus. Isso precisa mudar.

CONVERTIDOS FALSAMENTE ACUSADOS PASSAM OITO DIAS NA PRISÃO
Postada em: terça-feira, 2 de junho de 2009 15:29h em overbo.com.br / Fonte: Portas Abertas
ETIÓPIA - Quatro ex-muçulmanos, Awel, Suleiman, Abdu e Redwan, ficaram presos por oito dias durante o mês de abril. Eles
não foram julgados e nem acusados formalmente.
Alguns fundamentalistas islâmicos suspeitavam que esses quatro homens haviam se convertido e estariam engajados em
atividades evangelísticas. No entanto, sem provas suficientes, os acusaram de feitiçaria.
O ardil funcionou, pois a mídia etíope, na ocasião, deu cobertura sobre o caso de um feiticeiro que explorava seus clientes e que
já havia envenenado 11 pessoas.
No dia 17 de abril, os suspeitos foram às autoridades locais e acusaram os homens de se reunir para praticarem rituais de
feitiçaria. Uma patrulha da guarda civil foi imediatamente enviada ao local.
Awel, Suleiman, Abdu e Redwan tentaram explicar que, na verdade, eles estavam realizando uma reunião de oração. A guarda,
no entanto, não ouviu aos pedidos deles. Os outros presentes puderam ir para casa, mas os quatro líderes da reunião foram levados
para a prisão.
Assim que a liderança da igreja protestante local soube do fato, enviou uma delegação para pedir a liberdade dos quatro
convertidos. Para proteger os presos, a delegação pediu que chefes da vila e parentes fizessem o pedido de liberdade. Oito dias
depois, a autoridade local concordou em libertar os quatro convertidos.
Entretanto, o fato de terem sido libertados não diminuiu a pressão sobre os quatro ex-muçulmanos. A fim de forçá-los a
confessar a sua conversão, líderes islâmicos ofereceram-lhes bolsas de estudo para uma instituição islâmica em outro país. Os quatro
recusaram educadamente a proposta e têm sido mais cautelosos em seu envolvimento com a igreja protestante.
O sudoeste da Etiópia é uma área predominantemente muçulmana e os cristãos sofrem por causa de sua fé. Acusações falsas
não são novidade para eles. Durante 2007, outros ex-muçulmanos foram falsamente acusados de serem membros de um grupo
extremista que havia matado cristãos e assassinado dezenas de pessoas. As autoridades aprisionaram os acusados, mas logo
perceberam que haviam sido vítimas de acusações falsas.
Apesar de tais pressões, evangelistas secretos têm alcançado muçulmanos de maneiras simples, mas eficazes. Em muitos casos,
famílias inteiras se convertem.
O número crescente de novos convertidos é um desafio animador para a igreja protestante. Quando uma família aceita a Cristo,
os evangelistas secretos os discipulam em grupos pequenos.
Batizar novos convertidos também é um desafio. Eles viajam para diferentes áreas do país para batizar em segredo.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Maricélia Almeida (Dia 14) – “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). Abraços de Elma.

Suyane Ricardo (Dia 17) – Meu filho, se o seu coração for sábio, o
meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios
falarem com retidão (Provérbios 23:15,16). Abraços do Departamento
Infanto-juvenil.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 2 REIS 14, 15, 16
Terça-feira: 2 REIS 17, 18, 19
Quarta-feira: 2 REIS 20, 21, 22
Quinta-feira: 2 REIS 23, 24, 25
Sexta-feira: ATOS 22, 23, 24
Sábado: ATOS 25, 26
Domingo: ATOS 27, 28
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima quarta semana

Recompensas da gratidão
No mês de agosto de 2001, Moshê, 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

APLAUDIR SERIA POUCO
― Sentar ao lado de um negro? Eu! Sentar ao lado de um negro?
Uma mulher branca, de aproximadamente 50 anos, chegou ao seu lugar na
classe econômica e viu que estava ao lado de um passageiro negro.
Visivelmente perturbada, chamou a comissária de bordo.
― Qual o problema, senhora? ― pergunta uma comissária.
― Não está vendo? ― respondeu a senhora ― vocês me colocaram ao lado de
um negro! Não posso ficar aqui! Você precisa me dar outra cadeira!
― Por favor, acalme-se ― disse a aeromoça ― infelizmente, todos os lugares
estão ocupados. Porém, vou ver se ainda temos algum disponível.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (23)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

SENDO CUIDADO PELA MESMA FONTE
“Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os
membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito: quer judeu, quer
grego, quer escravos, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo
não é feito de um só membro, mas de muitos”. ― I Cor. 12:12―14

A comissária se afasta e volta alguns minutos depois.
― Senhora, como eu disse, não há nenhum outro lugar livre na classe
econômica. Falei com o comandante e ele confirmou que não temos mais nenhum lugar
nem mesmo na classe executiva. Temos apenas um lugar na primeira classe. ― E antes
que a mulher fizesse algum comentário, a comissária continua:
― Veja, é incomum que a nossa companhia permita a um passageiro da classe
econômica se assentar na primeira classe. Porém, tendo em vista as circunstâncias, o
comandante pensa que seria escandaloso obrigar um passageiro a viajar ao lado de
uma pessoa desagradável.
E, dirigindo-se ao senhor negro, a comissária prosseguiu:

Este texto fala do grande e glorioso mistério de Deus: o corpo de Cristo, que é a Igreja, o
maior de todos os mistérios de Deus na terra.
E esse mistério funciona da seguinte maneira;
1º - O Espírito do Criador, o mesmo Espírito que criou tudo, operando dentro da Igreja
em cada pessoa que aceita a Cristo como Salvador.
2º - Embora cada pessoa seja diferente uma das outras, o Espírito conhece a todos.
3º - O Espírito tem um propósito único: transformar cada
pessoa para algo mais semelhante possível ao Filho de Deus.

― Portanto, senhor, caso queira, por favor, pegue a sua bagagem de mão, pois
reservamos para o senhor um lugar na primeira classe.

Obs. Ainda que não acreditemos na transformação que
algumas pessoas possam estar sofrendo, precisamos
acreditar naquele que está realizando a obra.

E todos os passageiros próximos, que, estupefatos, assistiam à cena, omeçaram
a aplaudir, alguns de pé.

“Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o
dia de Cristo Jesus”. ― Filipenses 1:6

ORAÇÕES SALVAM REFÉNS DE CATIVEIRO EM SÃO PAULO
A Família Amai-vos acaba de
crescer. Inclua em suas orações
nossos irmãos da Comunidade
Amai-vos de Campos dos
Goytacazes e também o Pr.
Reinaldo e sua família!

Fonte: O Globo / Postada em overbo.com.br: quinta-feira, 18 de junho de 2009 17:07h
SÃO PAULO - Quando se viram trancados num cativeiro na Favela do Pavão, em Guaianazes, Zona Leste da
capital paulista, na madrugada de quarta-feira, o metroviário Antônio Luiz Nascimento Souza, de 45 anos, e a sua
mãe, a aposentada Lourici Nascimento Souza, de 72, começaram a orar. As orações foram ouvidas por um PM, que
resgatou as vítimas depois de duas horas de sequestro.
O adolescente W, de 17 anos, foi detido no local e levado ao 44 DP (Guaianazes). Ele e três comparsas
sequestraram as vítimas por volta das 23h30, na Rua Flor de Cachimbo, em Guaianazes, em frente à casa de Lourici.
Ela e Antônio caminhavam para o carro dele, pois a mãe iria dormir na casa do metroviário. Surpreendidos pelos
bandidos, eles foram obrigados a entrar no veículo, um Santana branco. W dirigiu o carro, atrás de um Monza guiado
por um comparsa.
Ao chegarem à Rua Professor Teotônio Pavão, onde a favela está localizada, os reféns foram recebidos pelo
quinto bandido e levados ao barraco que serviu de cativeiro. Evangélicos, mãe e filho começaram a orar, pedindo a
Deus para serem libertados.
― Achei que fosse morrer ali ― disse Antônio, que pensava no filho de 5 anos e na mulher, que está grávida de
oito meses. Pouco depois, o metroviário ouviu alguém chamando.
Era o sargento George Brooks Hughes Júnior, do 28º Batalhão da PM, que patrulhava a região e viu o Santana
parado no meio da rua, com as portas abertas. O policial abordou W, que estava dentro do carro. O adolescente
então confessou o crime e disse que as vítimas estavam em um dos barracos.
― Eu chamei pelo nome da vítima porque encontrei seus documentos no carro. Descobri onde eles estavam
porque ouvi uma oração ― disse o PM.
Detido, o adolescente foi transferido para a Fundação Casa (antiga Febem). Os outros quatro bandidos que
participaram do crime conseguiram fugir do local.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Gilsimar Sodré (Dia 20) –

“...e se
vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a
nova pessoa que Deus, o seu criador, está sempre
renovando para que ela se torne parecida com ele, a
fim de fazer com que vocês o conheçam
completamente” (Colossenses 3.11). Abraços da Rede
de Mulheres

Nete Carvalho (Dia 25) –

“Levante-se
Jerusalém! Que o seu rosto brilhe de alegria, pois já
chegou a sua luz! A glória do Senhor está brilhando
sobre você”. (Isaias 60.1) Abraços da Rede de Mulheres.

Se você não esteve no culto do dia 07
de junho e deseja participar da
próxima edição do Encontro com
Deus, solicite ao Pb. Eduardo (Dudu)
ou ao Dcn. Marco Aurélio
(Marquinho) sua ficha de inscrição!

CONVOCAÇÃO
Dia 12/07 – às 19h
Ordenação Pastoral do Pr.
Reinaldo da Comunidade
Amai-vos de Campos.

MEMBRO: COMPAREÇA!

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 1 CRÔNICAS 01, 02, 03
Terça-feira: 1 CRÔNICAS 04, 05, 06
Quarta-feira: 1 CRÔNICAS 07, 08, 09, 10
Quinta-feira: 1 CRÔNICAS 11, 12, 13, 14
Sexta-feira: ROMANOS 01, 02, 03
Sábado: ROMANOS 04, 05, 06
Domingo: ROMANOS 07, 08
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima quinta semana

Confira alguns estudos do Pr. Paulo
que você pode ter acesso no blog da
Comunidade Amai-vos:
* Arrependei-vos (parte 01)
* Arrependei-vos (parte 02)
* Arrependei-vos (parte 03)
* Pense bem!
* Fazendo o que é certo
* Confie mais no Senhor
* O meu justo viverá pela fé – parte 01
* O meu justo viverá pela fé – parte 02
* O meu justo viverá pela fé – parte 03
* Viver em Deus é uma grande aventura!
* O perdão de Deus – parte 01
* O perdão de Deus – parte 02
* Vitórias: alimento de Deus na hora da tribulação

Acesse:
ComunidadeAmaivos.wordpress.com/estudos

A FÁBULA DOS SAPOS NO POÇO
Em certo lugar, havia um bando de sapos habitando um poço.
A boca desse poço era muito estreita e não permitia ter a ampla visão do
exterior, sendo possível apenas enxergar um pedaço do céu azul.
Certo dia, um sapo que morava num lago, em sua caminhada, passou por esse
poço e olhou para dentro dele.
―”Quem está olhando daí?”, perguntou um dos sapos de dentro do poço.
―”Sou o sapo que veio do lago. Por que você mora num lugar tão apertado
como este?”, disse lá de cima o sapo do lago.
―”Lago? O que é lago? Onde existe isso?”, perguntaram do poço.
―”O lago é um lugar que tem bastante "água. Não é tão longe. Tanto que pude
vir passear até aqui.”
―”O lago é grande? “
―”Se é grande? É bem maior do que isto!”
―”Que tamanho tem? Dessa pedra?”, perguntaram apontando uma das pedras
que cercavam a boca do poço.
―”Imaginem! Vocês acham que é tão pequeno?”
―”Então deve ser desse tamanho”, e apontaram um pedaço de tábua que tinha
caído no poço.
―”Não é pequeno assim, não.”
―”Então tem o tamanho desse poço inteiro?”
―”Que nada! Tem extensão bilhões de vezes maior do que este poço. Daqui
também dá para ver o lago. Venham até aqui, que mostro para vocês”, assim respondeu
o sapo do lago.
Mas os sapos do poço não quiseram acreditar. E começaram a gritar
ruidosamente em coro:
―”Onde se viu tamanho absurdo? Você deve ser mentiroso. Deve estar
tramando alguma coisa contra nós. Não queremos mais saber da sua conversa. Vá
embora daqui!"
...tantas pessoas que são criaturas de Deus, na verdade deveriam estar vivendo
num oceano vasto e sem restrições como FILHOS. Mas estão vivendo num mundo cheio
de inconveniências, insatisfações, provações desnecessárias e deficiências em todos os
sentidos, porque iludem a si próprios e se negam a sair para o oceano da Verdade que é
Jesus, como “os sapos do poço” desta fábula.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (24)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA UNIDADE DA IGREJA.
1º Ponto ― só pode fazer parte do reino de Deus quem nascer de novo:
“Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer
de novo" ― João 3:3
Esse novo nascimento é destacado na vida dos que se convertem de fato a Jesus e recebem em
suas vidas um milagre. Esse milagre é uma obra do Espírito Santo, pois essa obra transforma uma
pessoa totalmente alienada de Deus em um filho de Deus que vai sendo transformado à medida que o
indivíduo se entrega totalmente.
2º Ponto ― O Espírito Santo, um grande prazer que sacia a alma, todo nosso ser e o mais
profundo do coração:
“mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der
se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.” ― João 4:14
O Espírito age dentro de nosso ser de uma maneira que sacia tudo dentro de nós, pois Ele nos criou
e sabe onde estão os defeitos que a vida nos causou. Daí Ele entra em nós e nos restaura, nos
transforma na pessoa que Deus planejou.
3º Ponto ― O Espírito quer fluir através de nós:
“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão
rios de água viva.” ― João 7:38
O Espírito flui através de nós, manifestando para as pessoas
aquilo que Ele é e não o que éramos, pois através de nossa vidas as
pessoas são abençoadas, e então nos desfrutamos de um prazer
tremendo dentro de nós.

ESTRANGEIROS, INCLUINDO CRIANÇAS, SÃO SEQÜESTRADOS NO IÊMEN

PLANO DE LEITURA

Fonte: Portas Abertas / BBC ― Postada em overbo.com.br em: quarta-feira, 17 de junho de 2009 12:20h
Os cristãos no Iêmen pedem nossas orações por causa do sequestro de nove estrangeiros, que serviam
voluntariamente num hospital ligado a uma ONG no Iêmen, incluindo três crianças. Foi confirmado ontem, 16 de
junho, que três deles foram assassinados. Há informações de que outros também foram mortos, mas esse dado não
foi confirmado. Das nove pessoas que foram sequestradas, sete são alemãs, uma inglesa e uma sul-coreana. As três
mortes confirmadas foram de duas moças alemãs, Anita (24) e Rita (25), e a mulher sul-coreana, Young-Sun (34).
O sequestro de estrangeiros é comum em regiões de Iêmen nos últimos anos, apesar de o comportamento usual
ser de libertar os prisioneiros ilesos. Esse último incidente ocorreu na província de Saada, já há muitos anos uma
região instável. A guerra entre os rebeldes e o governo foi encerrada com um acordo de paz em julho de 2008.
Normalmente o acordo é mantido pelos dois lados, mas a violência continuou em uma pequena escala. O governo do
país acusou os rebeldes de serem responsáveis pelos sequestros e assassinatos, enquanto outros analistas pensam
que a Al-Qaeda pode ser responsável. Nenhum grupo assumiu a culpa, e os rebeldes negaram qualquer
envolvimento.
Recentemente, houve muitos protestos nas províncias do Sul, alguns extremamente violentos, motivados por
um sentimento de que o governo federal em Sana não está dividindo corretamente os recursos do país. Em vista
desse desenvolvimento, muitos cristãos exilados que vivem no Iêmen estão revendo seus acordos de segurança.
Outra preocupação entre os cristãos é que o assassinato da mulher sul-coreana pode levar o governo coreano a
considerar o Iêmen um país fechado para sul-coreanos (isso incluiria viagens ao Afeganistão, Iraque e Somália). Isso
forçaria os coreanos que trabalham no Iêmen a saírem do país, o que teria um grande impacto nos ministérios
cristãos.
Os corpos das duas alemãs e da sul-coreana foram levados para a capital Sanaa. Oficiais dizem que estão
procurando os outros seis estrangeiros.

FELIZ ANIVERSÁRIO
João Pedro Pereira (Dia 29) –

“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 Juventude Judá.

Pedro Duarte (Dia 30) – “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 Classe
Discípulos de Jesus.

CONVOCAÇÃO
Dia 12/07 – às 19h
Ordenação Pastoral do Pr.
Reinaldo da Comunidade
Amai-vos de Campos.

MEMBRO: COMPAREÇA!

Segunda-feira: 1 CRÔNICAS 15, 16, 17
Terça-feira: 1 CRÔNICAS 18, 19, 20
Quarta-feira: 1 CRÔNICAS 21, 22, 23
Quinta-feira: 1 CRÔNICAS 24, 25, 26
Sexta-feira: 1 CRÔNICAS 27, 28, 29
Sábado: ROMANOS 09, 10, 11, 12
Domingo: ROMANOS 13, 14, 15, 16
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima sexta semana

FAÇA JÁ SUA
INSCRIÇÃO!
A Família Amai-vos
acaba de crescer. Inclua
em suas orações nossos
irmãos da Comunidade
Amai-vos de Campos
dos Goytacazes e
também o Pr. Reinaldo e
sua família!

Confira alguns estudos do Pr. Paulo
que você pode ter acesso no blog da
Comunidade Amai-vos:
* Arrependei-vos (parte 01)
* Arrependei-vos (parte 02)
* Arrependei-vos (parte 03)
* Pense bem!
* Fazendo o que é certo
* Confie mais no Senhor
* O meu justo viverá pela fé – parte 01
* O meu justo viverá pela fé – parte 02
* O meu justo viverá pela fé – parte 03
* Viver em Deus é uma grande aventura!
* O perdão de Deus – parte 01
* O perdão de Deus – parte 02
* Vitórias: alimento de Deus na hora da tribulação

Acesse:
ComunidadeAmaivos.wordpress.com/estudos

Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição e sentindo-se
miserável por ser capaz de realizar apenas metade do que ele havia designado a fazer.
Após perceber que por dois anos havia sido uma falha amarga, o pote falou
para o homem, um dia a beira do poço:
― Estou envergonhado e quero pedir-lhe desculpas.
― Por que? ― perguntou o homem
― De que você esta envergonhado?
― Nestes dois anos eu fui capaz de entregar apenas a metade de minha carga,
porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho da
casa de seu senhor. Por causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho e
não ganha o salário completo dos seus esforços. Disse o pote.
O homem ficou triste pela situação do velho pote, e com compaixão, falou:
― Quando retornarmos para a casa do meu senhor, quero que percebas as
flores ao longo do caminho.
De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou as
flores selvagens ao longo do caminho, e isto lhe deu certo ânimo.
Mas ao final da estrada, o pote rachado ainda se sentia mal porque tinha a
metade e de novo, pediu desculpas ao homem por sua falha. Disse, então, o homem ao
pote:
― Você notou que pelo caminho só havia flores do seu lado? Eu, ao conhecer o
seu defeito, tirei vantagem dele e lancei sementes de flores no seu caminho. E cada dia,
enquanto voltávamos do poço, você as regava. Por dois anos eu pude colher flores para
ornamentar a mesa do meu senhor. Sem você ser do jeito que é, ele não poderia ter esta
beleza para dar graça a sua casa.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (25)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA UNIDADE DA IGREJA (2)
4º Ponto ― O Espírito Santo nunca te deixa só:
“E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito
da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois
ele vive com vocês e estará em vocês" ― João 14:16,17
Quando nos convertemos recebemos o maior de todos os presentes do universo: o Espírito Santo,
que nos ajuda em tudo. Ao passar do tempo vamos perceber que a vida sem Ele é impossível e
começamos a imaginar como podíamos ter vivido tanto tempo sem Ele. O Espírito do Senhor nos guia,
orienta nas questões mais difíceis, trás paz nas tribulações, intercede por nos, é o melhor amigo que
alguém pode ter, pois Ele sempre nos mantém com os olhos fixos em Jesus.
5º Ponto ― O Espírito fala e confirma de Jesus em nossos corações:

Cada um de nós temos os nossos "defeitos", todos nós somos potes rachados.
Porém se permitirmos, podemos usar estes nossos defeitos para embelezar as nossas
vidas.
Nunca devemos ter medo dos nossos defeitos.
Se os reconhecermos, eles poderão causar beleza.
Das nossas fraquezas podemos tirar forças.
Lembre-se sempre:
NUNCA TE JULGUES INÚTIL, DEUS TE FEZ SEM CÓPIA!

O Espírito age dentro de nosso ser de uma maneira que sacia tudo dentro de nós, pois Ele nos criou
e sabe onde estão os defeitos que a vida nos causou. Daí Ele entra em nós e nos restaura, nos
transforma na pessoa que Deus planejou.
6º Ponto. O Espírito mostra ao mundo seu pecado:
Quando oramos por uma pessoa, a colocamos na alça de mira
do Espírito e é o Espírito que irá convencer aquela pessoa dos seus
erros e não nós ― por mais sábios que possamos acreditar que
somos ―. Quando o Espírito se aproxima, Sua bondade, Seu amor,
Sua santidade nos constrangerá a uma mudança de vida
maravilhosa.

PROFESSOR AMERICANO É ASSASSINADO POR EXTREMISTAS

PLANO DE LEITURA

Postada em overbo.com.br em sexta-feira, 3 de julho de 2009 7:06h ― Fonte: Portas Abertas

Segunda-feira: 2 CRÔNICAS 01, 02, 03
Terça-feira: 2 CRÔNICAS 04, 05, 06
Quarta-feira: 2 CRÔNICAS 07, 08, 09
Quinta-feira: 2 CRÔNICAS 10, 11, 12
Sexta-feira: 2 CRÔNICAS 13, 14, 15
Sábado: 2 CRÔNICAS 16, 17, 18
Domingo: 1 CORÍNTIOS 01, 02, 03

MAURITÂNIA - No dia 1 de julho foi realizado o funeral de um professor americano morto na
semana passada por propagar o cristianismo.
Cristopher Legget, 39, foi morto na terça-feira, 23 de junho, na frente da escola de idiomas e
computação em que trabalhava.
Em sua rede de notícias operante no norte da África, a Islamic Maghreb, a al-Qaeda assumiu a
responsabilidade pelo assassinato, acusando Legget de “atividades missionárias”. Um porta-voz da alQaeda na região emitiu uma declaração dizendo que o grupo matou Legged porque ele tentava
converter muçulmanos ao cristianismo.
Grupos de ajuda humanitária no Oriente Médio disseram que Legget “resistiu ao que parecia ser
uma tentativa de sequestro, e então foi baleado diversas vezes na cabeça pelos assaltantes”.
Os familiares do professor disseram que perdoam os assassinos, mas pediram que eles sejam presos
e condenados.
“Com amor, nós liberamos perdão para aqueles que tiraram a vida de nosso querido filho. Chris
tinha um profundo amor pela Mauritânia e seu povo, um amor que nós também sentimos. Apesar desse
acontecimento terrível, não desejamos mal para o povo mauritano. Nós perdoamos os responsáveis,
mas pedimos justiça contra aqueles que mataram o nosso filho.”
O Ministro da Justiça mauritano afirmou que a morte de Legget foi “uma grande perda para a
Mauritânia”. Legget, sua esposa e filhos moraram no país por sete anos, onde ele comandava uma
agência de ajuda humanitária, que oferecia treinamentos em informática, costura e alfabetização.
A Fundação Nacional pela Defesa da Democracia na Mauritânia (FNDD em inglês) pede que os
assassinos sejam julgados.
“Esse crime terrível, cometido em plena luz do dia, perto de um mercado em El Ksar, um dos mais
movimentados em Nouakchott, levanta a questão da instabilidade e terrorismo, usada frequentemente
pelas autoridades militares para justificar todo tipo de situações incomuns.”
Ontem, em seu funeral na Primeira Igreja Batista, o pai de Cristopher, Jay Legget disse: “A grande
esperança de nossa família é a de Chris não tenha morrido em vão, mas que através dessa morte física,
milhares continuem a ser desafiados a se juntar a ele para demonstrar o amor de Deus.”
“Sentimos as orações de muitas pessoas ao redor do mundo. É maravilhoso viver o fato de que, pela
graça e poder de Deus, um homem tocou a vida de milhares de pessoas.”
O pai de Legget terminou seu discurso com lágrimas nos olhos, recitando um hino: “A Deus seja a
glória, a Deus seja a glória, grandes coisas Ele tem feito e grandes coisas Ele fará”.

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima sétima semana

FAÇA JÁ SUA O POTE RACHADO
INSCRIÇÃO!
Um carregador de água na Índia levava

Dia 12/07, PRÓXIMO
DOMINGO – às 19h
Ordenação Pastoral do
Pr. Reinaldo da
Comunidade Amai-vos
de Campos.

dois potes grandes, ambos pendurados em cada
ponta de uma vara a qual ele carregava
atravessado em seu pescoço.
Um dos potes tinha uma rachadura.
Enquanto o outro era perfeito e sempre chegava
cheio de água no fim da longa jornada entre o
poço e a casa do chefe, o outro chegava apenas
com a metade da água.
Foi assim por dois anos, diariamente: o
carregador entregando um pote e meio de água
na casa do chefe.
Claro que o pote estava orgulhoso de
suas realizações...

BOLINHA DE PAPEL
Quando mais jovem, por causa de meu caráter impulsivo, tinha raiva e na
menor provocação, explodia magoando meus amigos.
Na maioria das vezes, depois de um desses incidentes me sentia envergonhado
e me esforçava por consolar a quem tinha magoado.
Um dia, meu professor me viu pedindo desculpas depois de uma explosão de
raiva, e me entregou uma folha de papel lisa e dizendo: Amasse-a!
Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (26)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA UNIDADE DA IGREJA (3)

― Agora ― voltou a dizer-me ―, deixe-a como estava antes.
É óbvio que não pude deixá-la como antes. Por mais que tentei, o papel ficou
cheio de dobras.
Então, disse-me o professor:
― O coração das pessoas é como esse papel... a impressão que neles deixamos
será tão difícil de apagar como esses amassados.
Assim aprendi a ser mais compreensivo e mais
paciente.
Quando sinto vontade de estourar, lembro
deste papel amassado.
A impressão que deixamos nas pessoas é
impossível de apagar.
Quando magoamos com nossas ações ou com nossas palavras, logo queremos
consertar o erro, mas muitas vezes é tarde demais.

“Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e
lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.” ― João 14:26
O Espírito fará lembrar o que Jesus disse! ― Preste bem atenção: o
Espírito Santo é Deus como Jesus é. Ele poderia ensinar algo de Si
mesmo, pois tem a mesma natureza, mas Ele simplesmente nos
fará lembrar o que Jesus já ensinou.
Tudo isso nos dá uma grande lição: o Espírito Santo está nos dizendo tudo que Jesus já ensinou. Não
precisamos acrescentar mais nada; Jesus já ensinou tudo que precisávamos saber. Agora é só ler o que
foi deixado, obedecer e desfrutarmos da gloriosa presença do Espírito, ouvir Sua voz e saber que tudo
que Ele irá nos lembrar já está escrito. É só confirmar na Palavra.
Se alguém nos ensinar alguma coisa ou se um pensamento vier em nossa mente que não se confirme na
Palavra, iremos concluir que não vem de Jesus e nem do Pai, porque Jesus disse: “Aquele que não me
ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas; são de
meu Pai que me enviou.” ― João 14:24
Vamos parar de pensar nas coisas que vem de homens que não tem o Espírito Santo! Vamos pensar
e meditar nas palavras ditas por homens de Deus que estão cheios do Espírito e confirmar na Palavra
de Deus, para regozijarmos no Senhor sem medo, com plena certeza da direção que estamos seguindo.

"―Fale quando tuas palavras sejam tão suaves como o silêncio".

“Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o ‘hoje’, ao declarar muito tempo
depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: ‘Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não
endureçam o coração’.” ― Hebreus 4:7

E esse alguém tinha toda razão.

“Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.” ― Apocalipse 3:6

Alguém disse, certa vez:

EVANGÉLICOS ESPANHÓIS QUEREM APROVEITAR KAKÁ PARA ESTIMULAR A FÉ
Postada em overbo.com.br em segunda-feira, 6 de julho de 2009 20:29h ― Fonte: AFP
MADRI, Espanha — Os evangélicos da Espanha aproveitarão nesta segunda-feira a apresentação do
português Cristiano Ronaldo no Real Madrid para divulgar sua fé em panfletos com a foto para outra
grande contratação do clube, o brasileiro Kaká.
“Kaká, um dos nossos”, afirma o panfleto com a foto do craque
brasileiro ajoelhado sobre a grama, olhando para o céu e com uma
camisa branca, na qual se lê “I belong to Jesus” (Eu pertenço a Jesus).

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Marta Machado (Dia 12) ― Mãe, que o
Senhor possa te dar sempre sabedoria, amor,
paciência, forças e tudo mais! Eu sempre estarei
de mãos dadas contigo seguindo os passos do
nosso Deus Poderoso. Te amo, e eu nunca
esquecerei o que tens feito por mim. Beijos da sua
bailarina e jogadora de vôlei, Nayane. / Marta,
que Deus te conceda todos os desejos do teu
coração... “Não fostes vós que me escolhestes a
mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e
vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso
fruto permaneça; a fim de que tudo quanto
Fiquem atentos!
pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda”
Faltando pouco mais de dois meses para a Festa dos ― João 15:16. Abraços de suas companheiras da
Tabernáculos, será publicado no boletim semanal a célula Pescadores de Alma.
Se você coleciona as edições do
Boletim Informativo Semanal, o blog
da Comunidade Amai-vos conta com
um acervo completo dos anos 2007 à
2009!

TABERNÁCULOS

O folheto será distribuído antes da apresentação do português.
Os evangélicos espanhóis pretendem com esta ação mostrar o
que entendem ser um modelo de vida cristão como é a pessoa de
Kaká, afirma o Centro Cristão de Reunião em um comunicado.
“Kaká simboliza e representa a imagem do que pretendemos seja um verdadeiro cristão, e esta é a
imagem que queremos transmitir a todos e especialmente aos jovens da Espanha”, completa.
O Centro Cristão de Reunião, que espera não ter problemas com os direito de imagem do jogador
por não fazer uso com fins lucrativos da mesma, assegura que a distribuição de panfletos é uma forma
gráfica de dizer que “os cristãos evangélicos são como Kaká e também pertencem a Jesus Cristo”.

PLANO DE LEITURA

INSCRITOS

Segunda-feira: 1 CORÍNTIOS 04, 05, 06
Terça-feira: 1 CORÍNTIOS 07, 08, 09
Quarta-feira: 2 CRÔNICAS 19, 20, 21
Quinta-feira: 2 CRÔNICAS 22, 23, 24
Sexta-feira: 2 CRÔNICAS 25, 26, 27
Sábado: 2 CRÔNICAS 28, 29, 30
Domingo: 2 CRÔNICAS 31, 32, 33

Fiquem atentos
aos anúncios
para divulgação
das datas para
palestras
de
pré-encontro!
O Encontro é
TREMENDO!

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima oitava semana

Vale lembrar

partir da semana que vem uma sequência de pequenos
estudos com definição da festa para que você conheça a
fundo a benção que é para o povo de Deus celebrar tal
acontecimento. Não perca um domingo sequer! Estes
estudos irão tirar todas as suas dúvidas a respeito desta
maravilhosa celebração de gratidão e adoração a Deus.
Fica aqui uma dica: Se você não esteve no culto do dia
19 de abril (pela manhã) onde o Pr. Charles ministrou a
respeito das Festas Bíblicas (em ocasião da Páscoa), você
pode conferir a mensagem em áudio de sua ministração
no blog da Comunidade Amai-vos:
ComunidadeAmaivos.wordpress.com/download/audios/

NOVIDADES BLOG DA AMAI-VOS
Diversos papéis de parede para sua área de trabalho!
Confira em ComunidadeAmavos.wordpress.com/download

UM COPO DE LEITE
Um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar
seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda de dez centavos e tinha fome.
Decidiu que pediria comida na próxima casa. Porém, seus nervos o traíram
quando uma encantadora mulher jovem lhe abriu a porta.
Em vez de comida pediu um copo de água. Ela pensou que o jovem parecia
faminto e assim lhe deu um grande copo de leite.
Ele bebeu devagar e depois lhe perguntou?
― Quanto lhe devo?
― Não me deves nada ― respondeu ela.
― Minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta
caridosa.
Ele disse:
― Pois te agradeço de todo coração.
Quando Howard Kelly saiu daquela casa, não só se sentiu mais forte
fisicamente, mas também sua fé em Deus e nos homens ficou mais forte.
Anos depois essa jovem mulher ficou gravemente doente.
Os médicos locais estavam confusos. Finalmente a enviaram a cidade grande,
onde chamaram um especialista para estudar sua rara enfermidade.
Chamaram ao Dr. Howard Kelly para examiná-la, quando escutou o nome do
povoado donde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos.
Imediatamente subiu do vestíbulo do hospital a seu quarto. Vestido com a sua
bata de doutor foi ver a paciente. A reconheceu imediatamente. Retornou ao quarto de
observação determinado a fazer o melhor para salvar aquela vida.
À partir daquele dia dedicou atenção especial aquela paciente. Depois de uma
demorada luta pela vida da enferma, ganhou a batalha.
O Dr. Kelly pediu a administração do hospital que lhe enviasse a fatura total dos
gastos para aprová-la. Ele a conferiu e depois escreveu algo e mandou entregá-la no
quarto da paciente.
Ela tinha medo de abri-la, porque sabia que levaria o resto da sua vida para
pagar todos os gastos. Mas finalmente abriu a fatura e algo lhe chamou a atenção, pois
estava escrito o seguinte:

“Pago totalmente faz muitos anos com um copo de leite.
Assinado, Dr. Howard Kelly.”

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (27)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA UNIDADE DA IGREJA (4)
“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.” ― Lucas 19:10
Para que haja uma unidade perfeita dentro da igreja
precisamos ter os mesmos sentimentos que Jesus tinha
pelas pessoas. Hoje eu vejo pessoas sem o mínimo de
temor apresentando opiniões e julgamento sobre outras
pessoas, pois julgam mal e tecem conclusões precipitadas,
movidas por sentimentos doentes.
Como Jesus agia diante do erro das pessoas?
“E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela...” ― Lucas 19:41
Jesus chora sobre a cidade e sente dor por causa das conseqüências que viram. Quando Jesus foi
crucificado Ele trazia, em Seu ser, o perdão que aquele povo desconhecia: um perdão divino.
“E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram
sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou;
salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele,
chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o Rei dos judeus, salva-te a ti
mesmo.” ― Lucas 23:34―37
Jesus, apesar de ser homem, não abriu mão da divindade em Suas ações.
A Igreja precisa ser levada à consciência de que se o Espírito Santo habita em nela. Nós, a Igreja,
podemos manifestar atos divinos dentro para com os da fé e também com os de fora, afinal, somos o
Corpo de Cristo, a divindade habita em nós e precisa ser revelada.
“Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro,
daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.” ― Romanos 7:4

► 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.
“E o Verbo [Jesus] se fez carne e habitou [tabernaculou] entre
O Natal de 25 de dezembro é bem um destes exemplos.
nós”
Tratava-se de uma festividade pagã, antiqüíssima, para
A ordem de Deus para celebrarmos a festa - compromisso dos comemorar a volta do sol, após o solstício de inverno. Nada
tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo.
Tabernáculos encontra-se em Levítico 23:34-43:

CELEBREMOS O TABERNÁCULO DE DEUS

“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"
1. DEUS HABITANDO COM SEU POVO ― 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. ►

2. CELEBRANDO O NASCIMENTO DO MESSIAS ― 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. Veja notáveis
paralelos com os significados de cada um desses eventos:
Jesus morreu na cruz, como nosso Cordeiro Pascal, no exato
dia da Páscoa; Jesus ascende ao Pai no dia das Primícias dos
Frutos; o Espírito Santo nos é enviado para nosso
revestimento, em Pentecostes. E o nascimento de Jesus, um
evento fundamental, se daria fora de uma destas Festas
bíblicas? Certamente que não. E qual seria a Festa mais
apropriada para Jesus nascer, para Deus habitar entre nós,
senão Tabernáculos? Há várias evidências de que a Festa de
Tabernáculos marca o nascimento de Jesus. Desde que o
ministério terrestre de Jesus durou três anos e meio, e Ele
morreu na Páscoa, que é em março/abril, o início de Sua
obra, aos 30 anos, aponta Seu nascimento para
setembro/outubro, onde temos a Festa de Tabernáculos, e
não para 25 de dezembro. Como os pastores poderiam estar
cuidando de seus animais no campo - referência que consta
da descrição da nascimento de Jesus, nos evangelhos - em fim
de dezembro, pleno inverno? Estes ficavam confinados em
seus apriscos, 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.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Samara Coelho (Dia 18) ― “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” (Salmos 86:11,12). Abraços de seus
pais.

Nilo Coelho (Dia 20) ― “Andando pelo
caminho das tuas ordenanças esperamos em ti,
3. FESTA DA CHUVA SERÔDIA ― Tabernáculos era uma das três Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo
ocasiões, como já vimos, em que se dava a peregrinação em do nosso coração” (Isaias 26:8). Feliz aniversário.
massa, de todo o país para Jerusalém (as outras duas eram Forte abraço da Classe Discípulos de Jesus.
Páscoa e Pentecostes). Nesta ocasião, não só Jerusalém mas
todas as áreas circunvizinhas, recebiam forte afluxo de
peregrinos. E Belém dista apenas oito quilômetros de
Jerusalém. Isto pode explicar porque Lucas nos relata, em seu
evangelho, 2:7, que os pais terrenos de Jesus não encontraram
acomodações em Belém, utilizando-se então de uma
manjedoura, para abrigo, na situação de Seu nascimento
iminente. Parece que realmente houve um dia santo marcando
o nascimento de Jesus. Jesus foi Deus habitando no meio de
Seu povo (Emanuel), com Seu nascimento perfeitamente
tipificado pela celebração de Tabernáculos. Entendendo sobre
as Festas do Senhor, ganhamos 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. ■

Marly Lacerda (Dia 23) ― “A luz nasce sobre
o justo e a alegria sobre os retos de coração.
Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo
nome” (Salmos 97:11,12). Abraços da Rede de
Mulheres.
Januária Garcia (Dia 24)

― “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). Abraços da Rede de Mulheres.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 2 CRÔNICAS 34, 35, 36
Terça-feira: 1 CORÍNTIOS 10, 11, 12
Quarta-feira: 1 CORÍNTIOS 13, 14
Quinta-feira: 1 CORÍNTIOS 15, 16
Sexta-feira: ESDRAS 01, 02, 03, 04
Sábado: ESDRAS 05, 06, 07
Domingo: ESDRAS 08, 09, 10
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Vigésima nona semana

O HOMEM E A ÁGUA
O rei queria casar sua filha com um homem sábio. Então ele fez um concurso em que o
candidato tinha que dar uma grande demonstração de sabedoria. Porém, aos candidatos foi dito
somente, que venceria o concurso, aquele que levasse à princesa um presente que refletisse um
desejo do próprio candidato. Foi dito também que o escolhido teria o seu desejo realizado pelo
próprio rei. Os fidalgos se prepararam, pois a bela princesa era muito cortejada.
No dia da festa realizada para a ocasião, viu-se muitos presentes e entre eles alguns
muito cobiçados. De todos, três chamaram mais atenção: O primeiro levou um pote de ouro e
disse que o seu desejo era ter 10 vezes o peso da princesa em ouro. O rei então perguntou o
porquê daquele desejo.
― Este é para que não falte riqueza para sua filha, majestade.
O segundo levou o mapa de suas terras e disse que seu desejo era ter todo o reino em
suas mãos. E o rei perguntou-lhe o porquê do desejo.
― Quero ter todas as terras para dar muitos poderes à princesa, majestade.
O terceiro entrou com um lindo e grande jarro bordado com fios de ouro, porém só
continha água. E todos riram.
― Ele disse que o seu desejo era ser igual à água.
O rei não entendeu, mas, perguntou o motivo do desejo. E o jovem continuou.
― Majestade, a água pode ser sólida, líquida, gasosa e se adapta a qualquer superfície.
Tem o maior poder de flexibilidade. E assim terei a condição ideal para me adaptar a qualquer
circunstância que a vida requerer, para atender aos desejos da princesa: No inverno, tomarei
posse de todas as terras como o gelo do continente. Teremos então muito poder. Na primavera,
serei líquido para garimpar nos córregos e rios as pepitas de ouro que guardam seus leitos.
Teremos então muita riqueza. No verão, serei as nuvens que regarão as plantações, para
alimentar os rebanhos e o nosso povo. Assim não faltará alimento no reino.
Todos ficaram em silêncio quando o rei perguntou.
― E no outono?
― No outono promoverei festas ao meu povo,
mostrando-lhes com minha presença constante, que faço
parte de suas vidas. É como a água, presente em todos os
lugares e corpos. Nesta forma, teremos o reinado de maior
comunhão com o povo e por isso, o mais próspero.
― Mas esse desejo eu não posso lhe conceder.
― Isto não é preciso meu rei, basta me conceder o
que puder e desejar, que eu deverei me adaptar.
Todos então se curvaram diante daquele jovem, quando o rei o escolheu para desposar
a princesa, reconhecendo, que embora tivesse pouco para dar naquele momento, teria muito a
contribuir para o reino ao longo de sua vida.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (28)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA VIDA DA IGREJA
Ele é o Espírito da verdade!
“E eu rogarei ao Pai, e rele vos dará outro Consolador, para
que fique convosco para sempre, 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.” ― João 14:16,17
O Espírito Santo guia Sua Igreja no caminho da verdade, pois a verdade é a forma de viver da Igreja.
A verdade liberta, a verdade cura, a verdade restaura os relacionamentos, a verdade sustenta a unção
dentro da igreja. Para atingirmos o avivamento que esperamos, precisamos parar com as guerras
dentro da Igreja e vivermos dentro da verdade e deixar o Espírito nos libertar de nossas mazelas através
da palavra de Deus.
Ele é o Espírito da graça!
“De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver
por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Este
versículo nos leva muito mais além, pois ele fala do sangue de Jesus e do Espírito da graça. O sangue de
Jesus nos abriu a porta para que o Espírito da graça fosse enviado para nos.” ― Hebreus 10:29
Precisamos basear-nos nestes elementos, pois sem o sangue de Jesus é impossível alguém ser salvo
e só pelo espírito da graça alcançamos a salvação que nos foi dada, pois só pelo Espírito da graça nossa
fé é fortalecida e conseguimos perdoar; e se perdoar, amar e se deixar ser amado.
O Espírito da graça torna nossa vida feliz, agradável e melhor. É Ele que nos faz achegar mais perto
do Senhor, que nos motiva a caminhar, nos fortalece nas guerras e tribulações da vida.

SÉRIE TABERNÁCULOS - A BÍBLIA MOSTRA QUANDO NASCEU JESUS?
Jesus Cristo nasceu na Festa dos Tabernáculos, a qual acontecia a cada ano, no final do 7º mês (Iterem) do
calendário judaico, que corresponde [aproximadamente, pois o calendário deles é lunar, o nosso é solar] ao mês de
setembro do nosso calendário.
A festa dos Tabernáculos (ou das Cabanas) significava “Deus habitando com o Seu povo”. Foi instituída por Deus
como memorial, para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto, dias em que o Senhor
habitou no Tabernáculo no meio de Seu povo (Lv 23:39- 44; Ne 8:13-18 ). Em João 1:14 ("E o Verbo se fez carne, e habitou
entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.") vemos que o Verbo
(Cristo) habitou entre nós.
Esta palavra no grego é skenoo = tabernáculo. Devemos ler "E o Verbo se fez carne, e TABERNACULOU entre nós,
e...". A festa dos Tabernáculos cumpriu-se em Jesus Cristo, o Emanuel (Is. 7:14) que significa "Deus conosco". Em Cristo se
cumpriu não apenas a festa dos Tabernáculos, mas também a festa da Páscoa, na Sua morte (Mt. 26:2; 1Co. 5:7), e a festa
do Pentecostes, quando Cristo imergiu dentro do Espírito Santo a todos os que haveriam de ser salvos na dispensação da
igreja (At. 2:1).
Vejamos nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento de Jesus:
* Os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno ministrava por 1 semana, 2 vezes ao ano. Durante os sábados
especiais, todos os turnos ministravam juntamente (1Cr. 24:1-19).
* O oitavo turno pertencia a Abias (1Cr. 24:10)
* O primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano judaico – mês de Abibe (Êx. 12:1-2; 13:4; Dt. 16:1).
Temos a seguinte correspondência:
Mês (número)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mês (nome, em Hebraico)
Abibe ou Nisã = março
Zive = abril
Sivã = maio
Tamuz = junho
Abe = julho
Elul: agosto
Etenim ou Tisri = setembro
Bul = outubro
Chisleu = novembro
Tebete = dezembro
Sebate = janeiro
Adar = fevereiro

Turnos
1e2
3e4
5e6
7 e 8 (Abias)
9 e 10
11 e 12
13 e 14
15 e 16
17 e 18
19 e 20
21 e 22
23 e 24

Referências
Êx 13:4; Et 3:7
1Re 6:13
Et 8:9
Jr 39:2; Zc 8:19
Nm 33:38
Ne 6:15
1Rs 8:2
1Rs 6:38
Ed 10:9; Zc 7:
Et 2:16
Zc 1:7
Et 3:7

Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote e ministrava no templo durante o "turno de Abias" ― Tamuz, isto é,
junho (Lc 1:5,8,9) ―. Terminado o seu turno voltou para casa e (conforme a promessa que Deus lhe fez sua esposa Isabel,
que era estéril, concebeu João Batista (Lc 1:23-24) no final do mês Tamus (junho) ou início do mês Abe (julho). Jesus foi
concebido 6 meses depois (Lc 1:24-38), no fim de Tebete (dezembro) ou início de Sebate (janeiro). Nove meses depois, no
final de Etenim (setembro), mês em que os judeus comemoravam a Festa dos Tabernáculos, Deus veio habitar, veio
tabernacular conosco. Nasceu Jesus, o Emanuel ("Deus conosco").

SETE CRISTÃOS SÃO DECAPITADOS POR EXTREMISTAS NA SOMÁLIA
Postada em overbo.com.br: segunda-feira, 20 de julho de 2009
11:09h / Fonte: Portas Abertas (Com informações da Reuters)

Insurgentes do grupo extremista somali AlShabaab, decapitaram sete somalis por serem
“cristãos” e “espiões”.
Essa notícia foi publicada pela Reuters em 10 de
julho. A reportagem afirma que o incidente aconteceu
na cidade de Baidoa, na manhã do dia 10.
Segundo a reportagem, embora o al-Shabaab já
tenha realizado punições igualmente severas nas
regiões sob seu controle, esse foi o maior número de
execuções feitas ao mesmo tempo.
A Somália é 99,95% islâmica. Há pouquíssimos
cristãos no país, forçados a viver escondidos. Alguns
cristãos se refugiaram em países vizinhos.
Alguns dias antes das decapitações, em 25 de
junho, o al-Shabaab amputou uma mão e uma perna de
quatro adolescentes em Mogadíscio, acusados de
roubo. Com essas ações, o al-Shabaab tem ampliado seu
reino de terror na Somália.
Na sexta-feira 10 de julho, a comissária das Nações
Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, disse que
essas ações do al-Shabaab são crimes de guerra, assim
como as sentenças de morte deliberadas por seus
tribunais. Segundo Pillay, os civis, em especial as
mulheres e crianças, arcam com a violência no país.
Pillay ainda diz que testemunhas informaram a
.

ONU de que grupos do al-Shabaab “têm feito execuções
extrajudiciais, plantado minas, bombas e outros
explosivos em áreas civis, e usado os civis como escudos
humanos”.
Despreocupado com as críticas, os ataques do alShabaab às forças do governo continuam. Segundo a
Reuters, a força de paz da União Africana
(AMISON) alertou o grupo a retroceder em Mogadíscio,
caso contrário sofreria retaliação.
Entretanto, a AMISON tem recursos limitados.
Confinada a suas bases, eles não podem atacar, apenas
agir em defesa.
Na última cúpula da União Africana, os líderes
reuniram não concederam mais poder à AMISOM. Eles
negaram um pedido do presidente somali Sheikh Sharif
Ahmed de que a AMISON o ajudasse a controlar os
rebeldes.
Em 12 de julho, o governo somali, com a ajuda da
AMISOM, matou 40 combatentes da al-Shabaab que
tentavam invadir o palácio presidencial.
Pedidos de oração
1. Interceda pela família dos cristãos que foram
mortos. Ore para que seu testemunho de fé encoraje
outros a conhecer em Cristo.
2. Peça a Deus para conceder sua graça, pois os
rebeldes usam essas ações para incutir medo nas
pessoas. Que o Senhor use tais eventos para expandir
seu Reino na Somália.

FELIZ ANIVERSÁRIO

PLANO DE LEITURA

Hugo Carvalho (dia 25) ― “Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus Segunda-feira: NEEMIAS 01, 02, 03
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 de seus amigos do Ministério
de Louvor!

Terça-feira: NEEMIAS 04, 05, 06
Quarta-feira: NEEMIAS 07, 08, 09, 10
Quinta-feira: NEEMIAS 11, 12, 13
Sexta-feira: 2 CORÍNTIOS 01, 02, 03
Rosemary Tavares (dia 31) ― “Tenho grande alegria em fazer a tua Sábado: 2 CORÍNTIOS 01, 02, 03
vontade, ó meu Deus; a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as Domingo: 2 CORÍNTIOS 04, 05, 06
novas de justiça na grande assembléia; como sabes, Senhor, não fecho os meus
lábios. (Salmo 40:8,9). Um forte abraço da Rede de Mulheres!

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Trigésima semana

O HOMEM E A ÁGUA
O rei queria casar sua filha com um homem sábio. Então ele fez um concurso em que o
candidato tinha que dar uma grande demonstração de sabedoria. Porém, aos candidatos foi dito
somente, que venceria o concurso, aquele que levasse à princesa um presente que refletisse um
desejo do próprio candidato. Foi dito também que o escolhido teria o seu desejo realizado pelo
próprio rei. Os fidalgos se prepararam, pois a bela princesa era muito cortejada.
No dia da festa realizada para a ocasião, viu-se muitos presentes e entre eles alguns
muito cobiçados. De todos, três chamaram mais atenção: O primeiro levou um pote de ouro e
disse que o seu desejo era ter 10 vezes o peso da princesa em ouro. O rei então perguntou o
porquê daquele desejo.
― Este é para que não falte riqueza para sua filha, majestade.
O segundo levou o mapa de suas terras e disse que seu desejo era ter todo o reino em
suas mãos. E o rei perguntou-lhe o porquê do desejo.
― Quero ter todas as terras para dar muitos poderes à princesa, majestade.
O terceiro entrou com um lindo e grande jarro bordado com fios de ouro, porém só
continha água. E todos riram.
― Ele disse que o seu desejo era ser igual à água.
O rei não entendeu, mas, perguntou o motivo do desejo. E o jovem continuou.
― Majestade, a água pode ser sólida, líquida, gasosa e se adapta a qualquer superfície.
Tem o maior poder de flexibilidade. E assim terei a condição ideal para me adaptar a qualquer
circunstância que a vida requerer, para atender aos desejos da princesa: No inverno, tomarei
posse de todas as terras como o gelo do continente. Teremos então muito poder. Na primavera,
serei líquido para garimpar nos córregos e rios as pepitas de ouro que guardam seus leitos.
Teremos então muita riqueza. No verão, serei as nuvens que regarão as plantações, para
alimentar os rebanhos e o nosso povo. Assim não faltará alimento no reino.
Todos ficaram em silêncio quando o rei perguntou.
― E no outono?
― No outono promoverei festas ao meu povo,
mostrando-lhes com minha presença constante, que faço
parte de suas vidas. É como a água, presente em todos os
lugares e corpos. Nesta forma, teremos o reinado de maior
comunhão com o povo e por isso, o mais próspero.
― Mas esse desejo eu não posso lhe conceder.
― Isto não é preciso meu rei, basta me conceder o
que puder e desejar, que eu deverei me adaptar.
Todos então se curvaram diante daquele jovem, quando o rei o escolheu para desposar
a princesa, reconhecendo, que embora tivesse pouco para dar naquele momento, teria muito a
contribuir para o reino ao longo de sua vida.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (28)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA VIDA DA IGREJA
Ele é o Espírito da verdade!
“E eu rogarei ao Pai, e rele vos dará outro Consolador, para
que fique convosco para sempre, 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.” ― João 14:16,17
O Espírito Santo guia Sua Igreja no caminho da verdade, pois a verdade é a forma de viver da Igreja.
A verdade liberta, a verdade cura, a verdade restaura os relacionamentos, a verdade sustenta a unção
dentro da igreja. Para atingirmos o avivamento que esperamos, precisamos parar com as guerras
dentro da Igreja e vivermos dentro da verdade e deixar o Espírito nos libertar de nossas mazelas através
da palavra de Deus.
Ele é o Espírito da graça!
“De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver
por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Este
versículo nos leva muito mais além, pois ele fala do sangue de Jesus e do Espírito da graça. O sangue de
Jesus nos abriu a porta para que o Espírito da graça fosse enviado para nos.” ― Hebreus 10:29
Precisamos basear-nos nestes elementos, pois sem o sangue de Jesus é impossível alguém ser salvo
e só pelo espírito da graça alcançamos a salvação que nos foi dada, pois só pelo Espírito da graça nossa
fé é fortalecida e conseguimos perdoar; e se perdoar, amar e se deixar ser amado.
O Espírito da graça torna nossa vida feliz, agradável e melhor. É Ele que nos faz achegar mais perto
do Senhor, que nos motiva a caminhar, nos fortalece nas guerras e tribulações da vida.

SÉRIE TABERNÁCULOS - A BÍBLIA MOSTRA QUANDO NASCEU JESUS?
Jesus Cristo nasceu na Festa dos Tabernáculos, a qual acontecia a cada ano, no final do 7º mês (Iterem) do
calendário judaico, que corresponde [aproximadamente, pois o calendário deles é lunar, o nosso é solar] ao mês de
setembro do nosso calendário.
A festa dos Tabernáculos (ou das Cabanas) significava “Deus habitando com o Seu povo”. Foi instituída por Deus
como memorial, para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto, dias em que o Senhor
habitou no Tabernáculo no meio de Seu povo (Lv 23:39- 44; Ne 8:13-18 ). Em João 1:14 ("E o Verbo se fez carne, e habitou
entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.") vemos que o Verbo
(Cristo) habitou entre nós.
Esta palavra no grego é skenoo = tabernáculo. Devemos ler "E o Verbo se fez carne, e TABERNACULOU entre nós,
e...". A festa dos Tabernáculos cumpriu-se em Jesus Cristo, o Emanuel (Is. 7:14) que significa "Deus conosco". Em Cristo se
cumpriu não apenas a festa dos Tabernáculos, mas também a festa da Páscoa, na Sua morte (Mt. 26:2; 1Co. 5:7), e a festa
do Pentecostes, quando Cristo imergiu dentro do Espírito Santo a todos os que haveriam de ser salvos na dispensação da
igreja (At. 2:1).
Vejamos nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento de Jesus:
* Os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno ministrava por 1 semana, 2 vezes ao ano. Durante os sábados
especiais, todos os turnos ministravam juntamente (1Cr. 24:1-19).
* O oitavo turno pertencia a Abias (1Cr. 24:10)
* O primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano judaico – mês de Abibe (Êx. 12:1-2; 13:4; Dt. 16:1).
Temos a seguinte correspondência:
Mês (número)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mês (nome, em Hebraico)
Abibe ou Nisã = março
Zive = abril
Sivã = maio
Tamuz = junho
Abe = julho
Elul: agosto
Etenim ou Tisri = setembro
Bul = outubro
Chisleu = novembro
Tebete = dezembro
Sebate = janeiro
Adar = fevereiro

Turnos
1e2
3e4
5e6
7 e 8 (Abias)
9 e 10
11 e 12
13 e 14
15 e 16
17 e 18
19 e 20
21 e 22
23 e 24

Referências
Êx 13:4; Et 3:7
1Re 6:13
Et 8:9
Jr 39:2; Zc 8:19
Nm 33:38
Ne 6:15
1Rs 8:2
1Rs 6:38
Ed 10:9; Zc 7:
Et 2:16
Zc 1:7
Et 3:7

Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote e ministrava no templo durante o "turno de Abias" ― Tamuz, isto é,
junho (Lc 1:5,8,9) ―. Terminado o seu turno voltou para casa e (conforme a promessa que Deus lhe fez sua esposa Isabel,
que era estéril, concebeu João Batista (Lc 1:23-24) no final do mês Tamus (junho) ou início do mês Abe (julho). Jesus foi
concebido 6 meses depois (Lc 1:24-38), no fim de Tebete (dezembro) ou início de Sebate (janeiro). Nove meses depois, no
final de Etenim (setembro), mês em que os judeus comemoravam a Festa dos Tabernáculos, Deus veio habitar, veio
tabernacular conosco. Nasceu Jesus, o Emanuel ("Deus conosco").

SETE CRISTÃOS SÃO DECAPITADOS POR EXTREMISTAS NA SOMÁLIA
Postada em overbo.com.br: segunda-feira, 20 de julho de 2009
11:09h / Fonte: Portas Abertas (Com informações da Reuters)

Insurgentes do grupo extremista somali AlShabaab, decapitaram sete somalis por serem
“cristãos” e “espiões”.
Essa notícia foi publicada pela Reuters em 10 de
julho. A reportagem afirma que o incidente aconteceu
na cidade de Baidoa, na manhã do dia 10.
Segundo a reportagem, embora o al-Shabaab já
tenha realizado punições igualmente severas nas
regiões sob seu controle, esse foi o maior número de
execuções feitas ao mesmo tempo.
A Somália é 99,95% islâmica. Há pouquíssimos
cristãos no país, forçados a viver escondidos. Alguns
cristãos se refugiaram em países vizinhos.
Alguns dias antes das decapitações, em 25 de
junho, o al-Shabaab amputou uma mão e uma perna de
quatro adolescentes em Mogadíscio, acusados de
roubo. Com essas ações, o al-Shabaab tem ampliado seu
reino de terror na Somália.
Na sexta-feira 10 de julho, a comissária das Nações
Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, disse que
essas ações do al-Shabaab são crimes de guerra, assim
como as sentenças de morte deliberadas por seus
tribunais. Segundo Pillay, os civis, em especial as
mulheres e crianças, arcam com a violência no país.
Pillay ainda diz que testemunhas informaram a
.

ONU de que grupos do al-Shabaab “têm feito execuções
extrajudiciais, plantado minas, bombas e outros
explosivos em áreas civis, e usado os civis como escudos
humanos”.
Despreocupado com as críticas, os ataques do alShabaab às forças do governo continuam. Segundo a
Reuters, a força de paz da União Africana
(AMISON) alertou o grupo a retroceder em Mogadíscio,
caso contrário sofreria retaliação.
Entretanto, a AMISON tem recursos limitados.
Confinada a suas bases, eles não podem atacar, apenas
agir em defesa.
Na última cúpula da União Africana, os líderes
reuniram não concederam mais poder à AMISOM. Eles
negaram um pedido do presidente somali Sheikh Sharif
Ahmed de que a AMISON o ajudasse a controlar os
rebeldes.
Em 12 de julho, o governo somali, com a ajuda da
AMISOM, matou 40 combatentes da al-Shabaab que
tentavam invadir o palácio presidencial.
Pedidos de oração
1. Interceda pela família dos cristãos que foram
mortos. Ore para que seu testemunho de fé encoraje
outros a conhecer em Cristo.
2. Peça a Deus para conceder sua graça, pois os
rebeldes usam essas ações para incutir medo nas
pessoas. Que o Senhor use tais eventos para expandir
seu Reino na Somália.

FELIZ ANIVERSÁRIO

PLANO DE LEITURA

Hugo Carvalho (dia 25) ― “Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus Segunda-feira: NEEMIAS 01, 02, 03
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 de seus amigos do Ministério
de Louvor!

Terça-feira: NEEMIAS 04, 05, 06
Quarta-feira: NEEMIAS 07, 08, 09, 10
Quinta-feira: NEEMIAS 11, 12, 13
Sexta-feira: 2 CORÍNTIOS 01, 02, 03
Rosemary Tavares (dia 31) ― “Tenho grande alegria em fazer a tua Sábado: 2 CORÍNTIOS 01, 02, 03
vontade, ó meu Deus; a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as Domingo: 2 CORÍNTIOS 04, 05, 06
novas de justiça na grande assembléia; como sabes, Senhor, não fecho os meus
lábios. (Salmo 40:8,9). Um forte abraço da Rede de Mulheres!

Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Trigésima semana

PARA QUE GRITAR?
Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos:
"Por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas?"
"Gritamos porque perdemos a calma", disse um deles.
"Mas, por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado?", questionou
novamente o pensador.
"Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça", retrucou
outro discípulo.
E o mestre volta a perguntar:
"Então não é possível falar-lhe em voz baixa?"
Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador.
Então ele esclareceu:
"Vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido?
O fato é que, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se
afastam muito.
Para cobrir esta distância precisam gritar para poderem escutar-se
mutuamente.
Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir
um ao outro, através da grande distância.
Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas?
Elas não gritam. Falam suavemente. E por quê?
Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena.
Às vezes estão tão próximos seus corações, que nem falam, somente
sussurram.
E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas
se olham, e basta. Seus corações se entendem.
É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas”.
Por fim, o pensador conclui, dizendo:
"Quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem, não
digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância
será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta".

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (29)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA VIDA DA IGREJA (2)
Ele é o Espírito da vida
“Portanto, agora nenhuma condenação há para os que
estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em
Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte.” ―
Romanos 8:1,2
Aqui o Espírito Santo é identificado como o agente de Deus para gerar a vida. Esta vida
não é somente a vida natural de corpo que um dia vai morre e virar pó, mas a vida
conquistada por Jesus na cruz. Essa vida nos é comunicada pelo Espírito Santo que habita em
nós.
Não podemos deixar o diabo nos atormentar com angústias, depressões e abatimentos
espirituais, pois o mesmo Espírito que esteve com Jesus em Suas aflições está hoje conosco,
nos ajuda em tudo e dá testemunho de tudo que Jesus já fez por nós.
Ele é o Espírito da promessa
“No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor
da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória.” ―
Efésios 1:13,14.
Precisamos imaginar que somos uma carta endereçada para o céu e o Espírito Santo é a
certeza de que vamos chegar seguros. O Espírito Santo sempre estará nos lembrando quem
somos em Jesus e das promessas para aqueles que confiam Nele.

FESTA DOS TABERNÁCULOS
Dentre as três grandes festas comandadas por Deus, a Festa dos Tabernáculos é a de maior significado profético
para nós cristãos. É comemorado no décimo-quinto dia do mês de Tishri, duas semanas após Rosh Hashana e,
usualmente, cai no final de Setembro ou princípio de Outubro.
"Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos quinze dias deste mês sétimo será a Festa
dos Tabernáculos ao Senhor, por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação: nenhuma obra servil fareis.
Sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor; no dia oitavo tereis santa convocação, e oferecereis ofertas
queimadas ao Senhor: é reunião solene, nenhuma obra servil fareis.
São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta
queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio; além dos sábados
do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao
Senhor.
Porém aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do
Senhor por sete dias; ao primeiro dia, e também ao oitavo. Haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para
vós outros frutoS de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiros de ribeiras; e,
por sete dias, vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por sete dias cada
ano; é estatuto perpétuo pelas vossas gerações; no mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis em tendas de
ramos; todos os naturais em Israel habitarão em tendas; para que saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em
tendas, quando os tirei da terra do Egito: Eu sou o Senhor vosso Deus." Levítico 23.33,43.
A Festa dos Tabernáculos ou Festa da Colheita era originalmente uma festa agrícola, assim como a Páscoa e
Pentecoste. Apesar disso Deus lhe atribui um significado histórico: a lembrança da peregrinação pelo deserto e o
sustento pelo Senhor. A fragilidade das tendas que o povo construía era uma lembrança da fragilidade do povo
quando peregrinava os 40 anos no deserto a caminho da Terra Prometida.
A palavra "tabernáculo" origina-se da palavra latina "tabernaculum" que significa "uma cabana, um abrigo
temporário". No original hebraico a palavra equivalente é sukka, cujo plural é sukkot.
A Festa dos Tabernáculos durava uma semana e durante este período habitavam em tendas construídas com
ramos.
Posteriormente, na história judaica, a Páscoa, Pentecoste e a Festa dos Tabernáculos são chamadas no
calendário judaico de Festas de Peregrinos, porque nestas três festas era exigido que todo homem judeu fizesse
uma peregrinação até o Templo, em Jerusalém. Nestas ocasiões o povo trazia os primeiros frutos da colheita da
estação ao Templo, onde uma parte era apresentada como oferta a Deus e o restante usado pelas famílias dos
sacerdotes. Sómente após essa obrigação ser cumprida era permitido usar a colheita da estação como alimento.
A ordenança de Deus para que o povo habitasse em tendas traz conotações de caráter moral, social, histórico e
espiritual. O rabino Henri Sobel fala da sukka como um símbolo de proteção divina. Em momentos de aflição
pedimos ao Todo-Poderoso que nos "abrigue em sua tenda" ( Salmos 27.5 ). A Sukka é um chamado contra a
vaidade e um apelo à humildade. Mesmo o mais poderoso dos homens deve viver durante sete dias numa habitação
primitiva e modesta, conscientizando-se da impermanência das posses materiais. Mais ainda, deve compartilhar
essa moradia com todos os desprivilegiados a seu redor: "seus servos, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estiverem
dentro dos seus portões". (Deuteronômio 16.14).

MAIS UM ACAMPAMENTO DE
JOVENS É INVADIDO NA CHINA

SERVIÇO ENVIA PRECES AO MURO DAS
LAMENTAÇÕES PELO TWITTER

Postada em overbo.com.br em : quinta-feira, 30 de
julho de 2009 12:49h | Fonte: Portas Abertas

Postada em overbo.com.br em : quinta-feira, 24 de julho de
2009 21:21h - Fonte: Folha Online / BBC Brasil

Um acampamento de jovens cristão foi
invadido ba cidade de Nanyang, Henan, no dia 23
de julho. Mais de 20 alunos participavam do
acampamento de verão quando ele foi invadido
por um grupo de oficiais do Escritório de
Segurança Pública (PSB em inglês) e do Escritório
de Assuntos Religiosos (RAB em inglês).
A invasão aconteceu ao meio-dia e todos os
estudantes foram levados para interrogatório. Os
alunos, todos menores de 18 anos, foram
liberados e enviados de volta para suas casas.
Duas monitoras, Cheng Ping, 40, e Miao Miao,
30, foram transferidas para o centro de detenção
Yongan Lu.
Elas
foram
condenadas
à
prisão
administrativa. Os detalhes das sentenças são
desconhecidos, porque os líderes da igreja que
organizou o acampamento foram ameaçados
pelos oficiais, para não falarem do caso ao
público.
Outro incidente similar aconteceu em Hubin,
província de Shandong. Dois organizadores ainda
estão presos.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 2 CORÍNTIOS 07, 08, 09
Terça-feira: 2 CORÍNTIOS 10, 11, 12, 13
Quarta-feira: ESTER 01, 02, 03
Quinta-feira: ESTER 04, 05, 06
Sexta-feira: ESTER 07, 08, 09, 10
Sábado: JÓ 01, 02, 03
Domingo: JÓ 04, 05, 06
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Trigésima primeira semana

A antiga tradição judaica de depositar pequenos
bilhetes com orações nas frestas do Muro das
Lamentações, em Jerusalém, pode ser praticada agora
com a ajuda da internet e do site Twitter. Um serviço,
inaugurado há pouco mais de três semanas, convida
os usuários a enviarem suas preces para uma conta do
site Twitter chamada The Kotel (”O Kotel”, como o
Muro das Lamentações é conhecido entre os judeus).
Depois disso, os organizadores prometem imprimir os
pedidos em pequenas notas, que serão colocadas
manualmente em frestas do Muro, considerado um
local sagrado pelos judeus. O serviço é gratuito e pode
ser utilizado por adeptos de qualquer religião.
Segundo seu fundador, Alon Nil, as notas com as
orações dos internautas serão depositadas por
voluntários no Muro. Caso o fiel decida fazer um
pedido que exceda os 140 caracteres permitidos no
Twitter, as orações também podem ser enviadas por
e-mail.
Mensagens ― O sucesso do serviço –que tem
mais de 1,2 mil seguidores no Twitter surpreendeu
seu fundador, Alon Nil, que tem encontrado
dificuldades em responder à demanda de pedidos. Na
noite da última quinta-feira, ele escreveu que tinha
mais de mil mensagens não lidas no Twitter e pediu
paciência aos usuários. “Por favor, lembrem-se que
sou apenas um homem operando as atividades online. Farei tudo que puder para não perder nenhuma
oração. Paciência”, escreveu Nil.
Apesar do sucesso, a página de internet do serviço
alerta os usuários de que não há garantias de que
suas orações serão atendidas.

A ESTÓRIA DO LÁPIS
O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura,
perguntou:
― Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por
acaso, é uma história sobre mim?
A avó parou a carta, sorriu, e comentou com o neto:
― Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais
importante do que as palavras, é o lápis que estou usando. Gostaria que
você fosse como ele, quando crescesse.
O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial.
― Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida!
― Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há cinco
qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma
pessoa em paz com o mundo.
"Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve
esquecer nunca que existe uma Mão que guia seus passos. Esta mão nós
chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo em direção à Sua
vontade".
"Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que estou
escrevendo, e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco,
mas no final, ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas
dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor."
"Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma
borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir
uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mau, mas algo
importante para nos manter no caminho da justiça".
"Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a
madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto,
sempre cuide daquilo que acontece dentro de você."
"Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma
marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá
deixar traços, e procure ser consciente de cada ação".
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A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA VIDA DA IGREJA (3)
Ele é o Espírito de adoção:
“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não
recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o
espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai! O Espírito mesmo testifica com o nosso
espírito que somos filhos de Deus; e, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e coherdeiros de Cristo; se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos
glorificados.” ― Romanos 8:15―17
Este texto é belíssimo e esclarecedor, pois se todo verdadeiro cristão entender estes
versículos não terá crises e nem se sentirá fraco espiritualmente, mas se sentirá um
verdadeiro guerreiro de Deus. Quando compreendo:
1. Que o Espírito Santo está em mim;
2. Que Ele é a prova viva de que sou filho de Deus;
3. Que Ele testifica dentro de mim que estou aos cuidados de meu Pai;
4. Que sou co-herdeiro de Cristo...
...passo a entender que não existe problema que
não tenha solução.
O que me resta é crer que a força de meu Pai
― que está em mim através do Espírito Santo ―
vai me levar a grandes vitórias, pois meu Pai
nunca perdeu uma batalha.
Assuma agora a posição que o Senhor tem para você, que através da morte de Jesus na
cruz Ele nos deu o maravilhoso Espírito de adoção o Espírito Santo. Se erga, põe-te de pé e
deixe o Espírito Santo agir em sua vida.

SÉRIE TABERNÁCULOS: A REVELAÇÃO DE JESUS EM SUCOT!
“Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu
interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de
receber os que nele cressem; pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não
tinha sido glorificado.” (João 7.37-39).
Sucot, como já sabemos, é o nome hebraico para a Festa dos Tabernáculos, sua
tradução literal seria “cabanas”, que numa linguagem mais erudita, seria tabernáculos,
morada provisória. Essa festa, umas das três mais importantes da Bíblia, estabelecida por
Deus, na Sua Palavra, revela Jesus e o Espírito Santo, assim como Páscoa e Shavuot
(Pentecostes). A referência direta à Festa de Tabernáculos no Novo Testamento está em João
no capítulo 7.
1 - A Festa da Afirmação ― Os irmãos carnais de Jesus “não criam nele” como diz João
7.5. Alguns poderiam dizer que Jesus não tinha irmãos de sangue, pois Maria não teve mais
filhos com José, o que é um engano de Roma, à luz da Palavra conforme Mateus 13.55: “Não
é este o filho do carpinteiro? e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José,
Simão, e Judas?” Esses irmãos foram os mesmo que ironizavam sobre a participação de Jesus
na festa. Havia outro grupo que hostilizava Jesus, e até estavam interessados em matá-lO.
Não obstante toda essa turbulência de alma, rejeição e perseguição, Jesus vai a Jerusalém
para celebrar a Festa dos Tabernáculos numa afirmação do seu valor e sua escolha pelas
coisas de Deus.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: JÓ 07, 08, 09
Terça-feira: JÓ 10, 11, 12
Quarta-feira: JÓ 13, 14, 15
Quinta-feira: JÓ 16, 17, 18
Sexta-feira: JÓ 19, 20, 21
Sábado: GÁLATAS 01, 02, 03
Domingo: GÁLATAS 04, 05, 06
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Trigésima segunda semana

FELIZ ANIVERSÁRIO
Iago Barbosa (Dia 10)

― “Louvarei ao SENHOR em todo o
tempo; o seu louvor estará continuamente na minha boca. A
minha alma se gloriará no SENHOR; os mansos o ouvirão e se
alegrarão. Engrandecei ao SENHOR comigo; e juntos exaltemos o
seu nome. Busquei ao SENHOR, e ele me respondeu; livrou-me
de todos os meus temores. ”De tua mãe, irmão Joao Vitor e
Célula Pescadores de Alma. / “Educa a criança no caminho
em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará
dele” ― Pv.22:6 – De Cida, Paloma e Paola.

EXECUÇÃO PÚBLICA DE CRISTÃOS É MAIS COMUM DO QUE SE PENSA
Postada em overbo.com.br: domingo, 2 de agosto de 2009 12:02h | Fonte: Portas Abertas
COREIA DO NORTE - Um relatório divulgado nesta sexta-feira por ativistas sul-coreanos de direitos humanos
denuncia o suposto aumento no número de execuções de cristãos na Coréia da Norte, algumas até públicas. No
documento, elaborado pela ONG Comissão Investigativa de Crimes contra a Humanidade, os ativistas afirmam que
uma mulher foi executada publicamente no mês passado, em um vilarejo no norte, próximo à fronteira com a
China. Ela teria sido acusada de distribuir bíblias e de espionar para a Coréia do Sul e para os Estados Unidos, além
de supostamente articular o movimento dissidente. Os pais, o marido e os filhos da moça foram todos enviados
para um campo de trabalho forçado. É difícil confirmar estes relatos já que o país é muito fechado, mas é a Coréia
do Norte é conhecida por sua intolerância à religião. No país comunista, qualquer religião é vista como grave
ameaça ao Estado. Para o governo norte-coreano, qualquer forma alternativa de organização social é considerada
como adversário da ideologia dominante, ela mesmo quase religiosa. Só o fundador do país, Kim Il-sung, e seu filho,
Kim Jong-il, podem ser celebrados em cerimônias públicas. O governo dos Estados Unidos afirma que a posse de
uma bíblia na Coréia do Norte pode levar a tortura e desaparecimento.

CRISTÃOS SÃO QUEIMADOS VIVOS EM NOVA ONDA DE VIOLÊNCIA NO PAQUISTÃO
Postada em overbo.com.br: terça-feira, 4 de agosto de 2009 11:34h | Fonte: Portas Abertas
As forças especiais do Paquistão assumiram o controle na cidade de Gojra
(Punjab), após o episódio sangrento em que ao menos oito pessoas – incluindo
mulheres e uma criança – foram queimadas vivas e outras 20 ficaram feridas. Pelo
menos 50 casas foram incendiadas e destruídas, e milhares de fieis fugiram para
escapar da execução. Os parentes das vítimas se recusam a cuidar dos corpos e não
realizarão funerais até que os culpados sejam presos. Alguns dos mortos já foram
identificados: Hamed Masih, 50, Asia Bibi, 20, Asifa Bibi, 19, Imam Bibi, 22, Musa, 7,
Akhlas Masih, 40, e Parveen, 50.
Cerca de 3 mil muçulmanos, depois de serem incitados pelas autoridades religiosas locais, foram até o vilarejo
cristão de Gojra. Grupos de jovens muçulmanos com os rostos cobertos começaram a atirar. Os aldeões fugiram,
mas alguns foram pegos e mortos pelos tiros. Para queimar as casas, os militantes usaram um combustível
específico, que é difícil de apagar. Segundo testemunhas, o mesmo combustível foi utilizado no vilarejo de Shanti
Nagar, incendiado em fevereiro de 1997, na destruição de Sangla Hill (2005) e no incêndio de 50 casas e duas igrejas
em 30 de julho. Tudo começou quando Talib Masih foi acusado de ter queimado páginas do Corão durante uma
cerimônia de casamento no dia 29 de julho. No dia 30 de julho, milhares de militantes islâmicos atacaram e
incendiaram casas de cristãos em Koriyan e duas igrejas protestantes.
O ministro pelas minorias, Beat Shahbaz, acusou a polícia de negligência. Os cristãos locais dizem que pediram a
proteção dos oficiais há dias porque a situação estava tensa, mas foram ignorados. Alguns cristãos argumentam
que, apesar de a polícia estar presente durante o ataque em Gojra, os criminosos não foram presos. Outras
testemunhas afirmaram que depois de um tempo, a polícia tentou detê-los, mas os jovens também feriram alguns
policiais. Ontem, conforme a notícia dos ataques se espalhava, em Lahore houve uma manifestação para pedir
garantias de liberdade aos cristãos.

LENDA ORIENTAL
Conta uma popular lenda do Oriente Próximo, que um jovem chegou à
beira de um oásis junto a um povoado e aproximando-se de um velho
perguntou-lhe:
― "Que tipo de pessoa vive neste lugar?
― "Que tipo de pessoa vivia no lugar de onde você vem?" ―
perguntou por sua vez o ancião.
― "Oh, um grupo de egoístas e malvados. ― replicou o rapaz ― Estou
satisfeito de haver saído de lá."
A isso o velho replicou:
― "A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui."
No mesmo dia, outro jovem se acercou do oásis para beber água e
vendo o ancião perguntou-lhe:
― "Que tipo de pessoa vive por aqui?"
O velho respondeu com a mesma pergunta:
― Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem?
O rapaz respondeu:
― "Um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras.
Fiquei muito triste por ter de deixá-las".
― "O mesmo encontrará por aqui"- respondeu o ancião.
Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao
velho:
― "Como é possível dar respostas tão diferente à mesma pergunta?
Ao que o velho respondeu:
― "Cada um carrega no seu coração o meio ambiente em que vive.
Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não
poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali,
também os encontrará aqui”.
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A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA VIDA DA IGREJA (4)
Ele é o Espírito de adoção:
“Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação” ―
2TIMÓTEO 1.7
O Espírito Santo está em nós para manifestar o poder de Deus
na cura, na libertação dos cativos, na propagação da salvação
que está em Cristo Jesus. Mas não só isso. Ele também
manifesta em nós o Seu amor, para que o mundo veja Deus
em nós, pois manifestação do seu amor é diferente do amor
do mundo. É assim que a Palavra identifica o amor de Deus:
“O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se vangloria não se ensoberbece não
se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal; não
se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade; tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo
suporta. O amor jamais acaba” ― 1 Cor 13:4―8
No amor do mundo não encontramos essas qualidades ― O Espírito de moderação é um fruto que nos
leva a respeitar o espaço dos outros, não agir com excessos, não ultrapassar o espaço de nosso irmão,
entender o outro e procurar compreender os limites do outro, ter a paciência de esperar o tempo que
for necessário para ver o outro crescer.
Hoje estamos diante de um povo que quer que as pessoas sejam do seu jeito, se esquecem suas
próprias limitações e que cada individuo vai onde Deus poderá levá-lo, pois o próprio Deus sabe até
onde podemos ir e tem toda a paciência do mundo para com todos nós.
Se todos nós pudéssemos parar diante de um espelho e ele refletisse a perfeição que Deus quer
de nós, veríamos a imagem exata de Jesus, entenderíamos que o único caminho a seguir seria fazer o
que Jesus fez: Disse Jesus: vim ao mundo para salvar e não julgar! Pare de julgar e pregue a Palavra da
Salvação, pois do jeito que julgares será julgado.

Atenção
No próximo domingo [dia 23/08], às
9h da manhã, haverá Assembléia
Extraordinária para tratar do
assunto “Janelas e Acústica do
segundo piso do templo”.
Membro, sua presença é muito
importante!
FELIZ ANIVERSÁRIO
Nivaldo Bezerra (Dia 18) ― “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). Um forte abraço da classe Discípulos de Jesus.

Natália Lopes (Dia 19) ―

“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). Abraços de seus companheiros do Ministério de Louvor.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: JÓ 22, 23, 24
Terça-feira: JÓ 25, 26, 27
Quarta-feira: JÓ 28, 29, 30
Quinta-feira: JÓ 31, 32, 33
Sexta-feira: JÓ 34, 35, 36
Sábado: JÓ 37, 38, 39
Domingo: JÓ 40, 41, 42
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Trigésima terceira semana

“SEXO” É 4º TERMO MAIS BUSCADO POR CRIANÇAS NA INTERNET, INDICA ESTUDO
Postada em overbo.com.br: quinta-feira, 13 de agosto de 2009 10:09h | Fonte: Folha Online
Crianças estão usando a internet para ver vídeos no YouTube, se conectarem
com amigos em redes sociais e fazer buscas com as palavras sexo e pornografia,
afirmou uma pesquisa divulgada nesta semana. A companhia de segurança de
computadores Symantec Corp identificou os 100 principais termos de buscas
realizadas entre fevereiro e julho por meio do serviço de segurança familiar
OnlineFamily.Norton, que monitora o uso da internet por crianças e adolescentes. A
empresa descobriu que o termo mais popular de busca nessa faixa de público foi
YouTube, site de vídeos do Google. A estrela da internet Fred Figglehorn, personagem
de ficção cujos vídeos no YouTube são populares entre crianças, aparece na nona
posição entre as principais pesquisas on-line.
O Google é o segundo termo mais popular, e o Yahoo aparece na sétima posição. Enquanto isso, o site de redes
sociais Facebook ficou em terceiro e o MySpace, em quinto. Mas as palavras “sex” e “porn” também entraram na
lista dos 10 termos mais pesquisados, aparecendo nas quarta e sexta posições, respectivamente. Outros termos
populares incluem Michael Jackson, eBay, Wikipedia, a atriz Miley Cyrus, que interpreta a personagem Hannah
Montana em um seriado da Disney, Taylor Swift, Webkinz, Club Penguin, e a música “Boom Boom Pow”, da banda
Black Eyed Peas. A representante da Symantec para segurança na internet, Marian Merritt, afirmou que a lista
mostra que os pais precisam ter consciência sobre o que seus filhos estão fazendo on-line. “Também ajuda a
identificar momentos em que os pais devem falar com seus filhos sobre comportamento apropriado na internet e
outras questões relacionadas à vida on-line de suas crianças”, afirma ela em comunicado da empresa.
A lista foi produzida depois que a Symantec avaliou 3,5 milhões de pesquisas feitas pela ferramenta
OnlineFamily.Norton, que permite que os pais vejam o que crianças estão pesquisando e com quem estão falando
em mensagens instantâneas e que redes sociais estão usando.

O TAXISTA
Há vinte anos, eu ganhava a vida como motorista de táxi. Encontrei pessoas cujas vidas surpreenderam-me,
enobreceram-me, fizeram-me rir e chorar. Nenhuma tocou-me mais do que a de uma velhinha que eu peguei tarde
da noite.
Era agosto. Eu havia recebido uma chamada de um pequeno prédio de tijolinhos de quatro andares, em
uma rua tranqüila de um subúrbio da cidade. Quando eu cheguei às 02.30 horas da madrugada, o prédio estava
escuro, com exceção de uma única lâmpada acesa numa janela do térreo. Assim fui até a porta e bati. "Um
minuto", respondeu uma voz débil e idosa. Uma octogenária pequenina apareceu. Ao seu lado havia uma pequena
valise de nylon.
Toda sua mobília estava coberta por lençóis. Não havia relógios, roupas ou utensílios sobre os móveis. Eu
peguei a mala e caminhei vagarosamente para o meio-fio, ela ficou agradecendo minha ajuda.
Quando embarcamos, ela deu-me o endereço e pediu:
― O Sr. poderia ir pelo centro da cidade?
― Não é o trajeto mais curto ― alertei-a prontamente.
― Eu não me importo. Não estou com pressa, pois meu destino é um asilo de velhos. Eu olhei pelo
retrovisor. Os olhos da velhinha estavam marejados, brilhando.
― Eu não tenho mais família ― continuou ― O médico diz que tenho pouco tempo.
Eu disfarçadamente desliguei o taxímetro e perguntei:
― Qual o caminho que a Sra. deseja que eu tome?
Nas duas horas seguintes circulamos pela cidade.
Ela mostrou-me o edifício que havia, em certa ocasião, trabalhado como ascensorista.
Nós passamos pelas cercanias em que ela e o esposo tinham vivido como recém casados em outros tempos,
hoje um depósito de móveis, que havia sido um grande salão de dança que ela freqüentara quando mocinha.
De vez em quando, pedia-me para dirigir vagarosamente em frente a um edifício ou esquina. Ficava então
com os olhos fixos na escuridão, sem dizer nada. Quando o primeiro raio de sol surgiu no horizonte, ela disse de
repente:
― Eu estou cansada. Vamos agora!
Viajamos, então, em silêncio, para o endereço que ela havia me dado. Chegamos a uma casa de repouso.
Dois atendentes caminharam até o taxi, assim que ele parou. Eu abri a mala do carro e levei a pequena valise para
a porta. A senhora já estava sentada em uma cadeira de rodas.
― Quanto lhe devo? ― ela perguntou, pegando a bolsa.
― Nada ― respondi.
― Você tem que ganhar a vida, meu jovem.
― Há outros passageiros ― respondi.
Quase sem pensar, eu curvei-me e dei-lhe um abraço. Ela me envolveu comovidamente.
― Você deu a esta velhinha bons momentos de alegria.
― Obrigado.
Apertei sua mão e caminhei no lusco-fusco da alvorada. Atrás de mim uma porta foi fechada. Ao relembrar,
não creio que eu jamais tenha feito algo mais importante na minha vida. Nós estamos condicionados a pensar que
nossas vidas giram em torno de grandes momentos. Todavia, os grandes momentos freqüentemente nos pegam
desprevenidos e ficam maravilhosamente guardados em recantos que os outros podem considerar sem
importância.
"AS PESSOAS PODEM NÃO SE LEMBRAR EXATAMENTE O QUE VOCÊ FEZ, OU O QUE VOCÊ DISSE, MAS ELAS
SEMPRE SE LEMBRARÃO DE COMO VOCÊ AS FEZ SENTIR".
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A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA VIDA DA IGREJA (5)
“...que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de
seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com poder foi
declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os
mortos Jesus Cristo nosso Senhor.” ― Romanos 1:2―4
O Espírito de santidade é manifesto em
nós porque Jesus morreu numa cruz,
ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, venceu
a morte, derrotou o diabo, o inferno inteiro e
todos os demônios e pagou divida de pecado
de todos que crêem.
Sua obra, porém, continuou. Ele nos promete o Consolador que, além de nos
consolar, nos santificaria para nos apresentar um dia perante o Pai como um povo
santo, puro de consciência, limpo, um povo cheio do Espírito Santo, pensando e
agindo como o próprio Jesus.
A santificação é um atributo divino, então, para qualquer ser se relacionar com
o Pai, necessita ser santo, pois sem santidade ninguém verá a Deus. E todos os
homens estão condenados pelo pecado! Mas agora, pelo sangue de Jesus, todos
temos acesso a Deus, pois o véu se rasgou e o sangue de seu filho Jesus seria o único
responsável por isso, mas se ficarmos sós, não poderemos continuar santos. Só com
a ajuda do Espírito Santo para nos conservar em santidade.

MISSÕES NO BLOG DA AMAI-VOS!
Agosto de 2009 foi o primeiro triste aniversário dos ataques ocorridos em Orissa (Índia) onde várias
atrocidades foram cometidas contra os cristãos missionários e os indianos cristãos convertidos. Centenas de
Templos Cristãos incendiados, dezenas de pastores assassinados, alguns queimados vivos 50 mil cristãos expulsos de
suas casas pelos fundamentalistas hindus.
Em lembrança à este acontecimento, inauguramos finalmente a área de Missões no blog da Comunidade
Amai-vos. Em respeito a cada missionário que tem gastado sua vida por amor ao Reino, à obra de Deus, ao resgate
das vidas acorrentadas pelo adversário de nossas almas decidimos não esquecer o que aconteceu; decidimos
manter o quão possível for esses fatos em nossa memória, para que sempre lembremos de orar por nossos irmãos
que têm dedicado suas vidas ao chamado missionário não só na Índia, mas em cada canto desse mundo.
Para abrir este espaço, publicamos um dos e-mails recebidos do irmão Robson Oliveira, enviado no último dia
19, onde nos descreve um pouco do que tem sido pregar a Palavra de Deus e o Evangelho da Salvação em Jesus nas
terras indianas.

Que noite nostálgica! No silêncio, muitas perguntas...
(...) Chegamos. A noite estava muito quente e suávamos muito. De repente vimos tantas crianças que era difícil
acreditar que pertenciam apenas aquela pequena aldeia. As pessoas pareciam ter vergonha de nós, não se aproximavam.
Eram 18h30 e muitos estavam estirados em camas feitas de cordas, esteiras, outros dormindo em chão batido. Todos estes
estavam doentes; soubemos disto quando fomos orar por alguns. Eram em extremo pobres, magérrimos, doentes, seminus,
todos analfabetos, pareciam ter saído dum campo de concentração. Ao darmos inicio ao filme ninguém sentou-se nas lonas
que estiramos em frente ao telão. Apesar dos nossos apelos poucos vieram à frente, preferindo ficar assentados mais ao
longe. Eram uns 300. O silêncio era total, e muito lentamente notei alguns tímidos sorrisos. Perto do final pareciam
descontraídos e comentavam alguns episódios do filme [O filme “Jesus”, usado como ferramenta de evangelização].
Perguntei aos obreiros:
― Quantas oportunidades este povo teve de ouvir estas Boas Novas?
Ramesch foi enfático:
― Nunca antes ouviram falar de Jesus.
Perguntei novamente:
― Na sua avaliação, quantas vezes mais eles terão esta oportunidade de ouvir através de outros?
― Por certo, irmão Robson, esta foi a primeira e será a última.
Sentei-me ao longe, tirei algumas fotos. Senti um pouco confuso, triste, frustrado por não poder dar seguimento
aquele trabalho. Pois, tínhamos diante de nós outras 12 aldeias que esperavam ansiosamente pela nossa chegada. Chamei
num canto o meu amigo e disse-lhe:
―“Concordo com o que você disse, então temos que pregar abertamente, desafiá-los a aceitar a Cristo e crermos
que o Espírito Santo cuidará deles”.
Concluí repetindo o que está escrito em Rm. 10:9,10,13: “Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em
teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentro os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça e com a
boca se confessa a respeito da salvação. Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”. (...)
Nas palavras finais, Ramesch os desafiou a aceitar, ou não, a mensagem da Cruz foi exposta diante deles e, pela
graça de Deus, minha dúvida é saber se alguém não O aceitou em seus corações. Apesar de tanta pobreza, a generosidade
que algumas destas famílias nos evidenciaram, foi em extremo abundante. Nos oferecerem o que tinham de melhor para
comer; muito provavelmente, aquela era uma oferta da viúva pobre. Com isto Deus foi glorificado em louvor e ações de

graças. No domingo que se seguiu alguns desta aldeias, levaram duas horas para o encontro de todos os domingos na Igreja
de Bodtgaya. Dali, fomos em outras doze aldeias, num arrastão de doze dias seguidos. Vi brigas de três líderes que
disputavam no “berro”, onde o filme “Jesus” seria passado, cada um brigando por seu povo. Vi grupo de mulheres chorando
quando Jesus foi levado para Cruz; outros expressavam um largo sorrido ao vê-lo ressurreto. Pessoas caminhavam até 10 km
para conhecer a história de Jesus; muitos nos convidaram para também irem em suas aldeias, mas, continuarão lá,
esperando pela revelação dos filhos de Deus. Nestes últimos treze dias consecutivos, tivemos uma média de seiscentas
pessoas em cada apresentação, expulsamos muitos demônios e muitos foram curados de várias enfermidades.
É tempo de chuvas, saíamos com chuva intensa, mas, onde “montávamos o nosso acampamento”, em todo
derredor chovia, mas nós conseguíamos ver as estrelas. Neste tempo as estradas são usadas apenas por trator, carros de
bois ou cavalos. Para chegar a estes povoados atravessamos riachos e lagos de lama; por algumas vezes gastamos até duas
horas para rodar 20 km. Mas, nada neste mundo é tão compensador quando em plena noite, (22h00 – 23h00s) famílias
competiam, argumentando-se entre eles ou nos deixando livre para decidir para qual casa iríamos comer nossa última
refeição. Em todas as aldeias se levantou famílias que não nos deixaram ir sem antes nos abençoar com sua apimentada
comida. Eram sempre muito especiais nossas últimas orações por estas famílias e por vários que se agregavam a nós na
nossa despedida. Os cento e vinte irmãos da Igreja em Bodtgaya, onde Ramesch é pastor, vêm destas e de outras aldeias,
por onde também passamos. Pela graça de Deus, na liderança do Charles Finney, estão congregados outros cento e trinta
irmãos, da região de Gaya, os quais também se reúnem nas casas, nestas aldeias. Debaixo da sua liderança tem outros dez
evangelistas, que vivem de tempo integral, os quais estão abrindo novas igrejas por onde temos ido. O alvo é que cada um
destes dez iniciem cinco novas igrejas nos lares nestes próximos dezesseis meses. (...)
Pela graça de Deus, a casa Resgate de Bothgaya também é uma realidade, onde temos uma casa e um casal de
indianos com quatro órfãos vindos destes contactos. Nosso alvo é cuidarmos de trinta.
Juntos na extensão do Reino de Deus!
Robson Oliveira - Bradesco Ag. 2212-8 / c/c. 3404-5 (Mensagem completa em ComunidadeAmaivos.wordpress.com
robsonasia@hotmail.com - em 19/ago/2009

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: JÓ 22, 23, 24
Terça-feira: JÓ 25, 26, 27
Quarta-feira: JÓ 28, 29, 30
Quinta-feira: JÓ 31, 32, 33
Sexta-feira: JÓ 34, 35, 36
Sábado: JÓ 37, 38, 39
Domingo: JÓ 40, 41, 42
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Trigésima terceira semana

FELIZ ANIVERSÁRIO
Edmilson Moura (Dia 23) ― “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). Um forte abraço da classe Discípulos de Jesus.
Antônio Barbosa (Dia 25) ― Porque eu sou o SENHOR teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas
ondas. O SENHOR dos Exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha
mão; para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. (Isaias 51:15,16). Deus o abençoe
sempre! Te amamos muito. De Victor, Iago e Bete, e da Célula Pescadores de Almas.
Rafael Silveira (Dia 26) ― “O SENHOR te abençoe e te guarde; o SENHOR faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda
graça; o SENHOR volte para ti o seu rosto e te dê paz. (Nm.6:24—26). Abraços da Juventude Judá.

O TIJOLO
Um jovem e bem sucedido executivo dirigia na vizinhança, correndo em seu novo
Jaguar.
Observando crianças se lançando entre os carros estacionados, diminuiu um pouco
a velocidade, quando achou ter visto algo.
Enquanto passava, nenhuma criança apareceu.
De repente um tijolo espatifou-se na porta lateral do Jaguar.
Freou bruscamente e deu ré até o lugar de onde teria vindo o tijolo.
Saltou do carro e pegou bruscamente uma criança empurrando-a contra um veículo
estacionado e gritou:
― Por que você fez isto? Quem é você? Que besteira você pensa que está fazendo?
Este é um carro novo e caro, aquele tijolo que você jogou vai me custar muito dinheiro.
Por que você fez isto?
― Por favor, senhor me desculpe, eu não sabia
mais o que fazer! ― Implorou o pequeno menino ―
Ninguém estava disposto a parar e me atender
neste local.
Lágrimas corriam do rosto do garoto, enquanto
apontava na direção dos carros estacionados.
― É o meu irmão. Ele desceu sem freio e caiu
de sua cadeira de rodas e eu não consigo levantá-lo.
Soluçando, o menino perguntou ao executivo:
― O senhor poderia me ajudar a recolocá-lo em sua cadeira de rodas? Ele está
machucado e é muito pesado para mim.
Movido internamente muito além das palavras, o jovem motorista engolindo "nó
imenso" dirigiu-se ao jovenzinho, colocando-o em sua cadeira de rodas. Tirou seu lenço,
limpou as feridas e arranhões, verificando se tudo estava bem.
― Obrigado e que meu Deus possa abençoá-lo. ― A grata criança disse a ele.
O homem então viu o menino se distanciar empurrando o irmão em direção à sua
casa.
Foi um longo caminho de volta para o Jaguar. Um longo e lento caminho de volta.
Ele nunca consertou a porta amassada. Deixou amassada para lembrá-lo de não ir
tão rápido pela vida, que alguém tivesse que atirar um tijolo para obter a sua atenção.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (33)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NA VIDA DA IGREJA (6)
“Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do
vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrandome de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai
da glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele;
sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saiba qual seja a esperança da
sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos” ― Efésios
1:15―18
O Espírito de sabedoria e revelação são manifestações do Espírito Santo
importantíssimas sobre a Igreja. Acontecem quando deixamos o Espírito do Senhor
no governo, e é por isso que precisamos ter muito cuidado para não agirmos sobre a
influência do diabo ou de nosso próprio espírito.
Existem lideres e pessoas que se
apoderam dos dons espirituais de uma
maneira perigosa, acham que são os únicos
que podem ser usados por Deus e querem
usar dos dons para manipular as pessoas.
Quando o Espírito do Senhor está sobre uma pessoa Ele não age de forma sobre
natural, mas como age também em seu comportamento. Uma pessoa cheia do
Espírito Santo deve primeiro manifestar o fruto do Espírito e depois os dons, pois os
dons são para edificar a Igreja e não para promoção pessoal de alguém.

EUA inserem Índia em lista de países de grave intolerância religiosa
ÍNDIA - A Comissão Norte-americana de Liberdade Religiosa denuncia o imobilismo do
Governo da Índia diante das graves discriminações de que são vítimas as minorias religiosas.
Não se fez esperar a reação de Nova Délhi: “Ingerência indevida!”
Para a Igreja indiana é sinal da preocupação da
comunidade internacional para com o aumento da
intolerância religiosa no país.
A comissão inseriu a Índia na chamada “Watch List”, a
“lista de atenção que inclui os países nos quais as minorias
religiosas sofrem graves discriminações. A comissão pede ao
Governo do Presidente Barak Obama que faça pressões
sobre o Governo de Nova Délhi, que “merece” – alega – ser
inserido na lista, em razão da “resposta inadequada” às
violências fundamentalistas contra os muçulmanos de
Gujarat, em 2002, e contra os cristãos de Orissa, em 20082009.
Veemente a reação da Índia, que se vê equiparada a países como o Paquistão,
Afeganistão, Egito, Indonésia, Somália e Cuba. O porta-voz do Ministério das Relações
Exteriores da Índia, Vishnu Prakash, definiu a colocação de seu país na “Watch List” como
uma “solicitação aberrante” e uma “ingerência indevida” na política do país.
O porta-voz da Conferência Episcopal da Índia, Pe. Babu Joseph, explica que a decisão
da comissão “é uma clara indicação da crescente preocupação da comunidade internacional
pelas repetidas falências da Índia, para conter a intolerância religiosa no país”.
As relações entre a Índia e os EUA, em matéria de liberdade religiosa estão agitadas
desde há muito. A Relação Anual sobre a Liberdade Religiosa elaborada pela Comissão de
Liberdade Religiosa apresentado em Washington, em maio passado, falava de “sinais
positivos” por parte da Índia. Em julho, porém, a comissão solicitara autorização para realizar
uma visita a Orissa, para verificar a situação dos refugiados cristãos na região e suas
condições após a série de ataques de que foram vítimas, perpetrados por fundamentalistas
hunduístas. As autoridades indianas negaram o visto de ingresso, suscitando polêmicas.
Agora, a Índia foi inserida na “Watch List”.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: EFÉSIOS 01, 02, 03
Terça-feira: EFÉSIOS 04, 05, 06
Quarta-feira: SALMOS 01, 02, 03
Quinta-feira: SALMOS 04, 05, 06
Sexta-feira: SALMOS 07, 08, 09
Sábado: SALMOS 10, 11, 12
Domingo: SALMOS 13, 14, 15
Tempo necessário: 1 ano
Período atual:
quarta semana

Trigésima

FELIZ ANIVERSÁRIO
Natália dos Santos Garcia
(Dia 29) ― “Proclamarei o
decreto do Senhor: Ele me disse:
“Tu és meu filho; eu hoje te
gerei. Pede-me, e te darei as
nações como herança e os
confins da terra como tua
propriedade. (Sl.2:7,8). Que
Deus abençoe sempre a sua
vida, pois Ele nos abençoou
muito com sua amizade. Que
neste aniversário muitas bênçãos
de Deus recaiam sobre sua vida
de maneira sobrenatural. Te
amamos muito. De seus amigos
Elma e Neto.

TERCEIRO FINAL DE SEMANA
(18 A 20/09)
SUA INSCRIÇÃO PAR AO ENCONTRO COM
DEUS DEVE SER FEITA COM O PRESBÍTERO
EDUARDO OU COM NETO.
PEÇA SUA FICHA DE INSCRIÇÃO E NÃO DEIXE
DE FAZER O ENCONTRO COM DEUS.
INFORME-SE COMO FAZER AS AULAS ‘PRÉENCONTRO’ COM O PASTOR PAULO, CASO
TENHA PERDIDO A OPORTUNIDADE DE
PARTICIPAR DELAS
O ENCONTRO É TREMENDO!

ESTRELAS E COMETAS
Existem pessoas Estrelas e pessoas Cometas.
Os Cometas passam. Apenas são lembrados pelas datas que passam e retornam.
As Estrelas permanecem. Assim como o Sol. Passam anos, milhões de anos, e as
Estrelas permanecem.
Há muita gente Cometa. Gente que passa pela nossa vida apenas por instantes.
Gente que não prende ninguém e a ninguém se prende.
Gente sem amigos, gente que passa pela vida sem iluminar, sem aquecer, sem
marcar presença.
Importante é ser Estrela. Estar junto. Ser luz, calor, ser vida.
Amigo é Estrela. Podem passar anos, podem surgir distâncias, mas a marca fica no
coração. O coração não quer enamorar-se de Cometas, aqueles que apenas atraem
olhares passageiros.
Ser cometa é ser companheiro por instantes, explorar os sentimentos humanos, ser
aproveitador das pessoas e das situações.
Solidão é resultado de uma vida cometa. Ninguém fica, todos passam. Há
necessidade de se criar um mundo de Estrelas.
Para podermos contar com elas, senti-las como luz e calor.
Assim são os amigos, Estrelas na vida da gente. São aragem nos momentos de
tensão e luz nos momentos de desânimo.
Ser Estrela nesse mundo passageiro, nesse mundo cheio de pessoas Cometas, é um
desafio.
Mas acima de tudo, uma recompensa. Recompensa de ter sido luz para muitos
amigos, calor para muitos corações e acima de tudo, saber que nascemos e vivemos, e
não somente existimos.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (34)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
“Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo,
não muito depois destes dias.” ― Atos 1:5
Uma das doutrinas principais das Escrituras é o batismo no Espírito Santo (“batismo NO”, ao
invés de “batismo COM” o Espírito Santo). A respeito do batismo no Espírito Santo, a Palavra de
Deus ensina o seguinte:
O prometido dom do Pai é o batismo no Espírito Santo:
O cumprimento desta promessa, no entanto, é descrito como ser cheios do Espírito Santo.
Assim, batizado no Espírito e cheio do Espírito, às vezes, são usados como equivalentes nas
Escrituras. A partícula grega que aparece nos pertinentes textos do Novo Testamento leva para a
tradução COM ou NO Espírito Santo, em se tratando do batismo pentecostal. Este batismo COM
ou NO Espírito Santo, não deve ser identificado com o recebimento do Espírito Santo na ocasião
da regeneração. São duas obras distintas do Espírito, muitas vezes separadas por um período de
tempo.
Por isso, muitos preferem a tradução “sereis batizados no Espírito Santo”. Da mesma forma,
batizados com água pode ser traduzido batizados em água. O próprio Jesus é aquele que batiza no
Espírito Santo os que nEle crêem.
Quem pode receber o batismo no Espírito Santo e qual se propósito:
(1) O batismo no Espírito é para todos que professam sua fé em Cristo; que nasceram de novo,
e, assim, receberam o Espírito Santo para neles habitar.
(2) Um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi batizar seu povo no Espírito.
Ele ordenou aos discípulos não começarem a testemunhar até que fossem batizados no
Espírito Santo e revestidos do poder do alto.

IGREJA RECEBE ORDEM DE INTERROMPER CONSTRUÇÃO
Postada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 18:31h em OVERBO.com.br
ETIÓPIA - As autoridades do município de Werabe ordenaram a demolição da igreja Kale Hiwot, ainda em
obras, em três de março. A explicação dada para a ordem foi que a igreja estava sendo construída em uma
área residencial.
“Quase todos os outros prédios religiosos [naquela região] são edificados em meio às bairros
residenciais. Tanto mesquitas como outras igrejas podem ser encontradas nas zonas residenciais. Como
podem tentar aplicar essa lei só a nós [cristãos protestantes]?”, indagou um líder da igreja, exasperado.
“Sempre é uma luta quando solicitamos a ação das autoridades para qualquer necessidade. Elas raramente
cooperam.”
Em busca de um lugar de culto, esses protestantes encontraram muitos obstáculos. Inicialmente eles
pediram um terreno ao governo, mas desistiram. Resolveram então comprar um pequeno lote de um
cidadão.
A prefeitura não objetou durante a transação. A posse da terra foi legalmente transferida à igreja Kale
Hiwot e então a construção do saguão e das dependências da igreja começou. Agora a prefeitura exige que o
lote seja devolvido ao proprietário original.
Em reação à ordem, os líderes da Kale Hiwot fizeram um apelo. O caso foi rejeitado. Em seguida, a igreja
apelou ao Comitê do SNNP do Estado de Awasa. Ela ainda espera a resposta.
Se a igreja não vencer o apelo, ela não terá outra escolha, senão demolir a construção dentro do prazo
determinado pela decisão.
Apesar do apelo às autoridades superiores, os oficiais de Werabe continuam pressionando a liderança da
igreja a demolir a construção imediatamente, ameaçando-a de punições.
Os líderes creem que a presença da igreja na região é uma ofensa à comunidade e aos muçulmanos de lá.
As igrejas protestantes comumente têm de batalhar para obter um terreno onde construir seu templo e
cemitério.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: SALMOS 16, 17, 18
Terça-feira: SALMOS 19, 20, 21
Quarta-feira: SALMOS 22, 23, 24
Quinta-feira: SALMOS 25, 26, 27
Sexta-feira: SALMOS 28, 29, 30
Sábado: SALMOS 31, 32, 33
Domingo: SALMOS 34, 35, 36
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Trigésima quinta semana

PRÓXIMA
VIGÍLIA
Dia 11 de
setembro
às 22h

(Próxima
sexta-feira)
FELIZ ANIVERSÁRIO
Aline Figueiredo (Dia 01) ―
“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 das suas amigas da
Célula Filhas do Altíssimo.

TERCEIRO FINAL DE SEMANA
(18 A 20/09)
SUA INSCRIÇÃO PAR AO ENCONTRO COM
DEUS DEVE SER FEITA COM O PRESBÍTERO
EDUARDO OU COM NETO.
PEÇA SUA FICHA DE INSCRIÇÃO E NÃO DEIXE
DE FAZER O ENCONTRO COM DEUS.
INFORME-SE COMO FAZER AS AULAS ‘PRÉENCONTRO’ COM O PASTOR PAULO, CASO
TENHA PERDIDO A OPORTUNIDADE DE
PARTICIPAR DELAS
O ENCONTRO É TREMENDO!

A MARIPOSA E A ESTRELA
Um conto diz que uma jovem mariposa de corpo frágil e alma sensível voava ao sabor do vento
certa tarde, quando viu uma estrela muito brilhante e se apaixonou.
Voltou imediatamente para casa, louca para contar à mãe que havia descoberto o que era o amor,
mas a mãe lhe disse friamente:
que bobagem! As estrelas não foram feitas para que as mariposas possam voar em torno delas.
Procure um poste ou um abajur e se apaixone por algo assim; para isso nós fomos criadas.
Decepcionada, a mariposa resolveu simplesmente ignorar o comentário da mãe e permitiu-se ficar
de novo alegre com a sua descoberta e pensava: que maravilha poder sonhar!
Na noite seguinte, a estrela continuava no mesmo lugar, e ela decidiu que iria subir até o céu, voar
em torno daquela luz radiante e demonstrar seu amor. Foi muito difícil ir além da altura com a qual
estava acostumada, mas conseguiu subir alguns metros acima do seu vôo normal. Entendeu que, se cada
dia progredisse um pouquinho, iria terminar chegando à estrela, então armou-se de paciência e começou
a tentar vencer a distância que a separava de seu amor.
Esperava com ansiedade que a noite descesse e, quando via os primeiros raios da estrela, batia
ansiosamente suas asas em direção ao firmamento.
Sua mãe ficava cada vez mais furiosa e dizia: estou muito decepcionada com a minha filha. Todas as
suas irmãs e primas já têm lindas queimaduras nas asas, provocadas por lâmpadas! Você devia deixar de
lado esses sonhos inúteis e arranjar um amor que possa atingir.
A jovem mariposa, irritada porque ninguém respeitava o que sentia, resolveu sair de casa. Mas, no
fundo, como, aliás, sempre acontece, ficou marcada pelas palavras da mãe e achou que ela tinha razão.
Por algum tempo, tentou esquecer a estrela, mas seu coração não conseguia esquecer a estrela e,
depois de ver que a vida sem o seu verdadeiro amor não tinha sentido, resolveu retomar sua caminhada
em direção ao céu.
Noite após noite, tentava voar o mais alto possível, mas, quando a manhã chegava, estava com o
corpo gelado e a alma mergulhada na tristeza. Entretanto, à medida que ia ficando mais velha, passou a
prestar atenção a tudo que via à sua volta.
Lá do alto podia enxergar as cidades cheias de luzes, onde provavelmente suas primas e irmãs já
tinham encontrado um amor, mas, ao ver as montanhas, os oceanos e as nuvens que mudavam de forma
a cada minuto, a mariposa começou a amar cada vez mais sua estrela, porque era ela quem a empurrava
para ver um mundo tão rico e tão lindo.
Muito tempo depois resolveu voltar à sua casa e aí soube pelos vizinhos que sua mãe, suas irmãs e
primas tinham morrido queimadas nas lâmpadas e nas chamas das velas, destruídas pelo amor que
julgavam fácil.
A mariposa, embora jamais tenha conseguido chegar à sua estrela,
viveu muitos anos ainda, descobrindo que, às vezes, os amores difíceis e
impossíveis trazem muito mais alegrias e benefícios que aqueles amores
fáceis e que estão ao alcance de nossas mãos.
Com este conto aprendemos duas coisas: valorizar o amor e lutar pelos
nossos sonhos, porque sabemos que é a realização deles que nos faz feliz e
lembremos: O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar, e
correr o risco de viver seus sonhos.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (35)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
(3) O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e à parte da regeneração, também por
Ele efetuada.
Assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra
regeneradora do mesmo Espírito, assim também o batismo no Espírito complementa a obra
regeneradora e santificadora do Espírito.
No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, Ele assoprou sobre seus discípulos e disse:
“Recebei o Espírito Santo”, indicando que a regeneração e a nova vida. estavam-lhes sendo
concedidas. Depois, Ele lhes disse que também deviam ser “revestidos de poder” pelo Espírito
Santo.
Portanto, este batismo é uma experiência subseqüente à regeneração.
(4) Ser batizado no Espírito significa experimentar a plenitude do Espírito.
Este batismo teria lugar somente a partir do dia de Pentecoste.
(5) O livro de Atos descreve o falar noutras línguas como o sinal inicial do batismo no Espírito
Santo.
(6) O batismo no Espírito Santo outorgará ao crente ousadia e poder celestial para este
realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. Esse
poder não se trata de uma força impessoal, mas de uma manifestação do Espírito Santo, na qual a
presença, a glória e a operação de Jesus estão presentes com seu povo.

IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA DOS EUA APROVA A
ORDENAÇÃO DE PASTORES E BISPOS HOMOSSEXUAIS
Postada em: quinta-feira, 10 de setembro de 2009, 00:11h em OVERBO.com.br
(Por Thaddeus M. Baklinski) – Em 21 de agosto, a Igreja Evangélica Luterana nos EUA (IELE) votou a
favor de permitir que homossexuais praticantes, em relacionamentos com compromisso, mantenham
posições de autoridade dentro da seita. Por um voto de 559 a 451 na convenção nacional da semana
passada, representantes da maior denominação luterana dos Estados Unidos decidiram “abrir o
ministério da igreja para pastores gays e lésbicas e outros funcionários profissionais que vivem em
relacionamentos com compromisso”.
“As ações aqui mudam a política da igreja, que anteriormente permitia a ordenação de gays e
lésbicas no ministério só se eles permanecessem celibatos”, John Brook, o diretor de informações da
IELE, disse para a AFP. (...)
Membros da CORE (Coalizão pela Reforma) luterana, representando mais de 400 congregações
conservadoras que lutaram contra a resolução homossexualista, renunciaram ao voto da IELE.
“A IELE foi infiel com seus membros e com os luteranos do mundo inteiro”, CORE disse numa
declaração divulgada na sexta.
“A CORE luterana está continuando na fé cristã conforme foi passada a nós por gerações de
cristãos”, o Rev. Paul Spring, diretor da CORE luterana, disse na declaração. “Estou entristecido que a
Igreja Luterana, que foi fundada num compromisso firme para com a Bíblia, chegou ao ponto em que a
IELE votou para rejeitar o ensino da Bíblia sobre casamento e conduta homossexual. É de partir o
coração”.
O Rev. Spring disse que a CORE incentivará os membros e congregações da IELE para parar de
contribuir financeiramente para a denominação.
“Os líderes da CORE luterana estão convidando as congregações e indivíduos luteranos fiéis a evitar
direcionar dinheiro para a denominação por causa da decisão feita nesta semana pela assembléia da
denominação inteira. A CORE luterana participará e apoiará ministérios fiéis da IELE, mas não pode
apoiar ministérios da IELE que rejeitam a autoridade da Palavra de Deus”, disse a declaração da CORE.
(...)
“Isso causará uma perda ainda maior de membros e finanças. Não consigo acreditar que a igreja
que eu amei e servi durante 40 anos permita o que Deus condena”, disse Mahan. “Em nenhum lugar a
Bíblia diz que o homossexualismo e o casamento de mesmo sexo são aceitos por Deus. Em vez disso, a
Bíblia diz que o homossexualismo é imoral e pervertido”.
A CORE luterana anunciou que realizará uma convenção em Indianápolis em 25-26 de setembro
para planejar mais uma resposta à posição da IELE.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Genecilda Martins (Dia 13) ―
“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). Parabéns do Ministério de
Louvor.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: SALMOS 37, 38, 39, 40
Terça-feira: FILIPENSES 01, 02, 03, 04
Quarta-feira: SALMOS 41, 42, 43
Quinta-feira: SALMOS 45, 46, 47
Sexta-feira: SALMOS 48, 49, 50
Sábado: SALMOS 51, 52, 53
Domingo: SALMOS 54, 55, 56
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Trigésima sexta semana

Marinete Teixeira (Dia 14) ―
“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).
Abraços da Rede de Mulheres.
José Rodrigues (Dia 16) ― “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). Abraços da
Classe Discípulos de Jesus.

PRÓXIMO FINAL DE SEMANA ― 18 A 20/09
PROCURE EFETUAR O PAGAMENTO ATÉ O
CULTO DE TERÇA-FEIRA, DIA 15/09

CRISTO E EU
Eu, peregrino. Ele o caminho.
Eu, a pergunta. Ele a resposta.
Eu, a sede. Ele a fonte.
Eu, tão fraco. Ele a forca.
Eu, as trevas. Ele a luz.
Eu, o pecado. Ele o perdão.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (36)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO

Eu, a luta. Ele a vitória.

(7) Outros resultados do genuíno batismo no Espírito Santo são:

Eu, o inverno. Ele o sol.

(a) mensagens proféticas e louvores.

Eu, doente. Ele o milagre.
Eu, o grão de trigo. Ele o pão.

(b) maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo, uma maior busca da
retidão e uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade.

Eu, a procura. Ele, o endereço.

(c) uma vida que glorifica a Jesus Cristo.

Meu passado e meu presente: em suas mãos.

(d) visões da parte do Espírito.

Meu futuro: todo dele.

(e) manifestação dos vários dons do Espírito Santo.

Eu, no tempo...

(f) maior desejo de orar e interceder.

E CRISTO a Eternidade

(g) maior amor à Palavra de Deus e melhor compreensão dela.
(h) uma convicção cada vez maior de Deus como nosso Pai.
(8) A Palavra de Deus cita várias condições prévias para o batismo no Espírito Santo.
(a) Devemos aceitar pela fé a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e apartar-nos do pecado e do
mundo. Isto importa em submeter a Deus a nossa vontade “àqueles que lhe obedecem”.
Devemos abandonar tudo o que ofende a Deus, para então podermos ser “vaso para honra,
santificado e idôneo para o uso do Senhor”.

CUBA AUTORIZA CULTOS RELIGIOSOS EM PRISÕES DA ILHA
HAVANA – O governo cubano deu sinal verde para a celebração de missas e cultos religiosos
nas prisões do país pela primeira vez em 50 anos, abrindo um novo espaço para a fé religiosa
na ilha de governo comunista.
O presidente do evangélico Conselho de Igrejas de Cuba, Marcial Miguel Hernández, disse
nesta terça-feira que a decisão foi anunciada em um recente encontro com autoridades do
Departamento de Assuntos Religiosos do Partido Comunista e do Ministério do Interior.
“De modo oficial e sistemático, as autoridades penitenciárias e de Cuba nos comunicaram
que a partir de setembro podemos oferecer missas e cultos de acordo com as solicitações
nas diferentes prisões”, afirmou Hernández à Reuters.
“Para nós, é a expressão e o ato de boa vontade das autoridades cubanas à proclamação da
fé cristã”, acrescentou.
Fontes oficiais disseram que a autorização para as missas nas prisões também inclui a igreja
católica.

FELIZ ANIVERSÁRIO

PLANO DE LEITURA

Eric Carvalho (Dia 22) ― “Vocês Segunda-feira: SALMOS 57, 58, 59
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.115:1113). Você é e sempre será uma bênção em
nossas vidas. Pedro, Nete e Larissa. / Te
amo pra sempre... Camila.

Terça-feira: SALMOS 60, 61, 62
Quarta-feira: SALMOS 63, 64, 65
Quinta-feira: SALMOS 66, 67, 68
Sexta-feira: SALMOS 69, 70, 71
Sábado: SALMOS 72, 73, 74
Domingo: SALMOS 75, 76, 77
Tempo necessário: 1 ano
Período atual: Trigésima sétima semana

PARABÉNS A TODOS
QUE PARTICIPARAM DO

As igrejas e o governo cubano estão superando a mútua desconfiança que marcou suas
relações por décadas depois da revolução do líder Fidel Castro, em 1959.
Fonte: O Globo

PR. PAULO PEREIRA CONVOCA TODOS
OS MEMBROS A COMPARECER NA
PRÓXIMA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
― 27 DE SETEMBRO, ÀS 9h DA MANHÃ.

Que cada dia que se seguir daqui pra frente seja um reencontro constante com Deus.

Suas vidas nunca mais serão as mesmas!

AS QUATRO VELAS
Enquanto as velas queimam, podemos até imaginar uma possível história para
elas. Seria mais ou menos assim:
Havia quatro velas queimando calmamente, num ambiente de profundo silêncio.
Uma das velas olhou para a outra e disse:
― Eu sou a paz. Apesar de minha luz, as pessoas não conseguem manter-me
acessa por muito tempo. E sua chama foi diminuindo, diminuindo até apagar.
Então a segunda vela se pronunciou:
― Eu me chamo fé! Infelizmente sou supérflua para as pessoas. Não entendo
porque elas não querem saber de Deus. Quando me acendem, não é com sinceridade.
Não faz sentido continuar queimando. Mal terminou de falar, uma brisa suave soprou
sobre ela e a chama se apagou.
Neste momento a terceira vela resolveu participar da conversa:
― Eu sou o amor ― exclamou em alta voz. Mas logo se conteve, desanimada, e
falou baixinho:
― Não tenho mais forças para queimar. Hoje em dia ninguém quer mais saber
de mim. As pessoas me deixam de lado, me abandonam pelos cantos de suas casas
ou me deixam trancada na sala escura do egoísmo. Logo se apagou.
A única vela que continuava acessa se manifestou. Era a esperança.
― Ei, vocês vão me deixar sozinha?
Não vão mesmo ― disse enfática.
Chegou perto da primeira vela,
encostou sua cabeça nela e acendeu.
Assim foi com a segunda e com a
terceira.
Novamente estavam as quatro
velas iluminadas, contagiando o
ambiente com sua luz.

Palavra Pastoral: UNIDADE É NOSSA META (37)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
(b) É preciso querer o batismo. O crente deve ter grande fome e sede pelo batismo no Espírito
Santo.
“Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não
muito depois destes dias.” ― Atos 1:5
(c) Muitos recebem o batismo como resposta à oração neste sentido.
(d) Devemos esperar convictos que Deus.
(9) O batismo no Espírito Santo permanece na vida do crente mediante a oração, o testemunho, a
adoração no Espírito e uma vida santificada.
A declaração de Paulo sobre se embriagar com vinho e ser cheio do Espírito demonstra que a
plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada
para viver em santificação. Isso “quer dizer que a pessoa não pode estar “embriagada com vinho”
e ao mesmo tempo, “cheia do Espírito”.
Paulo adverte todos os crentes a respeito das obras da carne; que os que cometem tais coisas
"não herdarão o reino de Deus".
Além disso, "os que cometem tais coisas" não terão a presença interior do Espírito Santo, nem a
sua plenitude. Noutras palavras, não ter "o fruto do Espírito" (Gl 5.22,23) é perder a plenitude do
Espírito.
"Enchei-vos" tem o significado, em grego, de "ser enchido repetidas vezes".
A vida espiritual do filho de Deus deve experimentar a renovação constante mediante
enchimentos repetidos do Espírito Santo.
(1) O cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão mas também deve renovar-se
no Espírito repetidas vezes, para adoração a Deus, serviço e testemunho.

COMEÇOU ONTEM O “YOM KIPPUR”
Quando alguém vem na sua direção para pedir
perdão é obrigatoriedade bíblica liberar a pessoa
(Mateus 18:29-35). Quem não perdoa fica preso no
mundo espiritual, vem uma carga sobre a pessoa. É
provado que a falta de perdão é responsável por
muitos tipos de doenças, principalmente nos ossos.
Davi disse que enquanto ficou calado, sem pedir
perdão, os seus ossos envelheceram (Salmo 6:2).
Vemos que pessoas estão doentes, com
doenças
psicossomáticas,
devido
amarras
provenientes da falta de perdão. Quem perdoa
está livre para tocar a vida com êxito, pois o
perdão é a semente da liberdade. A falta de perdão
é a semente para prisões. Além das doenças de
alma, pessoas adoecem no físico, na mente e ficam
presas no mundo espiritual. As pessoas vingativas
são reprovadas pelo Eterno.
Pedro quis discutir doutrina de perdão com
Jesus. Era Yom Kippur, dia de perdoar duas ou três
vezes o erro reincidente. Pedro estava com a
doutrina melhorada e inseriu sete vezes mais.
Jesus traz o princípio eterno: setenta vezes sete
porque perdão é ilimitado (Mateus 18:22).
O perdão é o princípio que nos dá a chance de
chegarmos à presença de Deus. Jesus veio
estabelecer esses princípios pelo Calvário. Ele
pediu ao Pai que perdoasse aqueles que não
sabiam o que estavam fazendo (Lucas 23:34). A
forma de entender Calvário é pela Cruz e o
sinônimo da Cruz é o Perdão!
Jesus é o nosso Yom Kippur. Se observarmos a
doutrina de Yeshua, verificamos que somos
devedores de muita coisa. Muitos guardam
ressentimentos e adoecem em três áreas:
emocional, física e espiritual. Há muita gente
.

doente, anulada nas conquistas por não conseguir
soltar os ofensores. São síndromes que regem as
vidas e prendem êxitos que estão desenhados na
direção do indivíduo.
Precisamo-nos posicionar! Yom Kippur é a
Festa de Deus para o Perdão. Deus deixou uma
festa especial para ministrar o perdão e sermos
promovidos no mundo espiritual sem nenhuma
pendência. O inimigo perde todas as forças
quando o perdão entra em operação. As pessoas
entram em níveis diferentes e são poderosamente
abençoadas em tempos, épocas e estações que
não são comuns. O perdão abre portas novas e
fecha portas velhas.
Se você deseja portas novas abertas na sua
direção, então faça o exercício do perdão para
que possa trazer mais da presença de Deus e ver a
provisão do Trono sendo liberada em sua vida.
O perdão é uma chamada para Libertação no
espírito, é promotor da cura da alma (emoções) e
cura do físico. É provado que quando uma pessoa
perdoa outra, ambas se sentem mais leves, mais
felizes, pois a carga que pesava sobre elas já não
mais existe.

PRÓXIMA VIGÍLIA
09 DE OUTUBRO, ÀS 22h00

Você não pode
perder esta benção!

Proposta aumenta
prazo de denúncia para
vítimas de pedofilia

PLANO DE LEITURA

Segunda-feira: SALMOS 78, 79, 80
Terça-feira: COLOSSENSES 01, 02, 03, 04
Quarta-feira: SALMOS 81, 82, 83
Quinta-feira: SALMOS 84, 85, 86
Postada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2009
Sexta-feira: SALMOS 87, 88, 89
Nesta quarta-feira (23/9), em reunião da Sábado: SALMOS 90, 91, 92
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Domingo: SALMOS 93, 94, 95
Senado foi colocado sobre a mesa projeto de lei
Tempo necessário: 1 ano
que prevê maior tempo de denúncia por parte
Período atual: Trigésima oitava semana
de vítimas de pedofilia e abuso sexual infantojuvenil.
De acordo com a lei atual, o abuso sexual
na infância e adolescência tem que ser
denunciado até a vitima completar 19 anos,
depois disso a justiça desconsidera o crime.
O projeto dispõe sobre o aumento no prazo
de prescrição – que é a limitação legal para a
denúncia em um determinado período – para
que a vítima tenha a opção de mover ação
contra o agressor a partir dos 18 anos, idade em
que possui maior consciência sobre o ato.
Para o vereador Marcelo Aguiar, presidente
da CPI da Pedofilia e do Enfrentamento à
Violência Sexual Infanto-Juvenil na cidade de
São Paulo, uma lei que resguarda a vítima
constrange ainda mais os autores deste crime.
“Em momento algum podemos nos esquecer
que ao falar de pedofilia, estamos falando de
vítimas sem nenhuma condição de autodefesa.
Quando essas pessoas entram na maioridade
muitas vezes adquirem consciência de que
aquilo foi errado, e é preciso falar, porque agora
ela se sente segura para denunciar”, explicou.
“Isso certamente inibi novos crimes”.

No próximo
domingo

Festa dos
Tabernáculos 2009
Venha cultuar ao
Senhor durante os
oito dias da festa!

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

Unidade é nossa meta (38)
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
(1) O cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão, mas
também deve renovar-se no Espírito repetidas vezes, para adoração a Deus,
serviço e testemunho.
(2) Experimentamos enchimentos repetidos do Espírito Santo quando
mantemos uma fé viva em Jesus Cristo, estamos repletos da Palavra de Deus,
oramos, damos graças e cantamos ao Senhor, servimos ao próximo e fazemos
aquilo que o Espírito Santo quer (Rm 8.1-14; Gl 5.16ss.; Ef 4.30; 1 Ts 5.19).
(3) Alguns resultados de ser cheio do Espírito Santo são: (a) falar com
alegria a Deus, em salmos, hinos e cânticos espirituais (v. 19), (b) dar graças (v.
20) e (c) sujeitar-nos uns aos outros (v. 21).
Por mais poderosa que seja a experiência
inicial do batismo no Espírito Santo sobre o
crente, se ela não for expressa numa vida de
oração, de testemunho e de santidade, logo se
tornará numa glória desvanecente.
O batismo no Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do crente e move-o
à consagração à obra de Deus, para, assim, testemunhar com poder e retidão. A
Bíblia fala de renovações posteriores ao batismo inicial do Espírito Santo (ver
4.31; cf. 2.4; 4.8, 31; 13.9; Ef 5.18).
O batismo no Espírito, portanto, conduz o crente a um relacionamento com
o Espírito, que deve ser renovado (4.31) e conservado (Ef 5.18)

VAMOS FESTEJAR TABERNÁCULOS!

PLANO DE LEITURA

Dentre as grandes festas comandadas por Deus, a Festa dos Tabernáculos é a de
maior significado profético para nós cristãos. É comemorado no décimo-quinto dia do
mês de Tishri, duas semanas após Rosh Hashana e, usualmente, cai no final de Setembro
ou princípio de Outubro.

Segunda-feira: SALMOS 96, 97, 98

Sexta-feira: SALMOS 108, 109, 110

Terça-feira: SALMOS 99, 100, 101

Sábado: SALMOS 111, 112, 113, 114

Quarta-feira: SALMOS 102, 103, 104

Domingo: SALMOS 115, 116, 117, 118

“Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis,
são santas convocações. São estas as minhas festas” ― Levítico 23:1-2.

Quinta-feira: SALMOS 105, 106, 107

Período atual: Trigésima nona semana

As festas são estatutos perpétuos estabelecidos e ordenados por Deus. Podemos
citar:
* Sábado (Shabat) Lv 23:3
* Páscoa (Pessach) Lv 23:4-8
* Pentecostes (Shavuot) Lv 23:15-22
* Tabernáculos (Sucot) Lv 23:33-43.
Convocar o povo a festejar e proclamar as santas solenidades do Senhor é papel
nosso como Comunidade fundada por Jesus, Yeshua Ha Mashiach. Por isso, o povo se
reúne, com alegria e ações de graça, em agradecimento a Deus por tudo. Assim, em
cumprimento a uma mitsvá, estamos aqui com você celebrando a Festa dos
Tabernáculos.
Tabernáculos tem um sentido agrícola e religioso; marca o final da colheita das
frutas (uva e maçã), encerrando mais um ano de colheita.
Através desta festa, somos estimulados a
proceder de maneira reta e santa diante de
Deus, pois só há colheita se houver plantio.
Isto quer dizer que vivemos dentro de um
ciclo anual/lunar que só se torna completo
quando todas as etapas são bem executadas.
Assim, somos compelidos a viver em
obediência e santidade ao Senhor durante
todo o ano, para que a colheita seja bem
sucedida.

PERDÃO: Refém oferece ajuda para a família de bandido
Postada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2009
A família da refém Ana Cristina Garrido disse neste domingo que gostaria de ajudar a
família do assaltante Sérgio Ferreira Pinto, que na sexta-feira (25) foi morto pela polícia
depois de passar mais de uma hora usando a comerciante como escudo. Pelo telefone, o
professor José Garrido, marido de Ana, disse que ficou surpreso quando leu no EXTRA a
história do assaltante. Ele revelou que gostaria de usar o Instituto Fábio Garrido (criado em
homenagem ao filho Fábio Garrido, morto em 1992) para dar apoio aos familiares do
bandido. E conta com o apoio da mulher…
― A gente queria confraternizar com a família dele. Parece que ele tem um filho de três
anos. A gente estaria disposto até a ajudar essa família no nosso instituto. Desde que eles no
vejam também como pessoas normais. Nós somos trabalhadores, minha filha e minha
esposa estavam ali cuidando do nosso negócio. Perdemos um filho, sabemos o que é isso. Ele
foi mais uma vítima da sociedade. O que a gente procura é exatamente isso, tirar crianças da
deliquência – explicou ele.
Para o professor, mesmo tendo ameaçado a vida de outras pessoas, inclusive a da
própria mulher dele, Sérgio também foi uma vítima:
― A minha esposa foi vítima, dentro da nossa concepção. Mas aquele rapaz também foi
vítima, ele foi levado à deliquência por conta do nosso modelo de sociedade. Acho que este
rapaz é o resultado do desamor, de uma sociedade deturpada, equivocada, com políticos
corruptos. O sustentáculo daquele garoto era a avó. Depois da morte dela a família se
rompeu ― disse ele, agradecendo o fato da mulher ainda estar viva ― Deus deu tanto para a
gente, que não podemos nos furtar de ajudar a quem precisa. Ele ainda deu mais um favor
para a gente, na semana passada. Precisamos prestar conta disso. Não custa nada diminuir a
dor alheia.

ONDE VOCÊ COLOCA O SAL?
Colaboração: Mônica Rodrigues

O velho Mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de
sal em um copo de água e bebesse.
― Qual é o gosto? ― perguntou o Mestre.
― Ruim ― disse o aprendiz.
O Mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e
levasse a um lago.

Palavra Pastoral
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

ESTABELECENDO UMA VISÃO PARA O CRESCIMENTO ESPIRITUAL
Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o
velho disse:
― Beba um pouco dessa água.
Enquanto a água escorria do queixo do jovem o Mestre perguntou:
― Qual é o gosto?
― Bom! ― disse o rapaz.
― Você sente o gosto do sal? ― perguntou o Mestre.
― Não ― disse o jovem.
O Mestre então sentou ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse:
― A dor na vida de uma pessoa não muda. Mas o sabor da dor depende de
onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é
aumentar o sentido de tudo o que está a sua volta.
É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras
palavras:
É deixar de ser copo, para tornar-se um Lago.
"Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no
comando e tem um plano pra nossa vida faz a caminhada valer a pena".

Para crescer espiritualmente o crente precisa saber das suas limitações, de seus
erros, onde estão seus pecados e as legalidades que o impedem de se tornar mais útil
diante do Senhor. Para isso acontecer é necessário um nível tremendo de humildade.
“Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, há seu tempo, vos
exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede
sóbrios vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar;ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas
aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.” ― 1 Pedro 5:6―9
1º Passo ― é a humilhação debaixo da potente mão de Deus. Saiba de uma coisa: se
você não se humilhar, o Próprio Deus vai te humilhar por amor a você. Saiba se você
está sendo humilhado o culpado é você mesmo, pois se você não vê sua própria miséria,
com certeza ela será colocada diante dos nossos olhos.
2º Passo ― entendendo que sou humano e estou sujeito a erros, mas se não vejo
os meus próprios erros, estou com um problema muito sério: a síndrome de lúcifer. A
Bíblia diz que ele, antes de pecar, era sinete da perfeição. Ele gera dentro de si a
iniqüidade e peca achando que está tudo bem, pois acha que continua perfeito e agora
quer construir um trono para ser igual a Deus. Para lúcifer não bastava estar na
presença de Deus, ele queria que todos o buscassem como se ele fosse Deus.
Para que venhamos crescer espiritualmente e diante do Senhor precisamos nos
humilhar. Ore na célula e promova um momento de humilhação e que todos orem e se
arrependam na presença de Deus.
Textos para serem lidos e com base nos comentários:
Ezequiel 28:13―19 / Isaías 14:11―15.
O grande erro do diabo foi ignorar a Deus!

TODOS CONTRA A PEDOFILIA

SEPA – Seminário Pentecostal Amai-vos
Iniciou-se no dia 28 de setembro a sétima fase de
estudos livro por livro do SEPA: 1 Timóteo, Tito e 2
Timóteo. É a sua oportunidade de se matricular no
seminário e começar seu estudo da Bíblia Sagrada
com o Pr. Paulo. Mensalidade: R$20,00.

O FBI produziu um relatório em Janeiro sobre pedofilia. Nele está colocada uma serie de
símbolos usados pelos pedófilos para se identificar. Os símbolos são, sempre, compostos pela
união de 2 semelhantes, um dentro do outro. A forma maior identifica o adulto, a menor a
criança. A diferença de tamanho entre elas demonstra a preferência por crianças maiores ou
menores.

Lembrando aos seminaristas:
1. Não deixem de honrar o compromisso da
mensalidade. É com ela que a manutenção do
seminário é feita.
2. Amanhã é feriado, portanto não haverá aula.
Homens são triângulos, mulheres corações. Os símbolos são encontrados em sites,
moedas, jóias (anéis, pingentes,...) entre outros objetos. Os triângulos representam homens
que querem meninos (o detalhe cruel é o triângulo mais fino, que representam homens que
gostam de meninos bem pequenos); o coração são homens (ou mulheres) que gostam de
meninas e a borboleta são aqueles que gostam de ambos. Estas são informações coletadas pelo
FBI durante suas investigações.
“A pedofilia é a mãe do crime hediondo.
De mãos dadas com o seqüestro, o tráfico e o homicídio, a pedofilia arrasa não apenas as
crianças e seus familiares, mas abala, pela raiz, a árvore da esperança da HUMANIDADE.
É dever de todos preservar, com amor e carinho, a integridade e a alegria da infância. As
crianças são o que temos de mais precioso: são as nossas perspectivas, são a continuidade de
nossas experiências em busca de uma sociedade mais justa.
Denuncie os crimes de pedofilia.
Senador Magno Malta.”
Extraído do material informativo distribuído pela campanha de conscientização do Senador Magno Malta.
Colaboração: Patrícia Nascimento.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: SALMOS 119 (v.01 à v.96)

Sexta-feira: 1 TESSALONICENSES 01, 02, 03

Terça-feira: SALMOS 119 (v.97 à v.144)

Sábado: 1 TESSALONICENSES 04, 05

Quarta-feira: SALMOS 119 (v.145 à v.176)

Domingo: 2 TESSALONICENSES 01, 02, 03

Quinta-feira: SALMOS 120, 121

Período atual: Quadragésima semana

VÊM AÍ AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO LOUVOR!
E é claro que você não vai ficar
sem a sua camisa comemorativa!
Elas estão à venda com os membros do
Ministério de Louvor pelo preço de R$15,00
no stand de livros.

Quantas vezes?
Quantas vezes nós pensamos em desistir,
deixar de lado o ideal e os sonhos;
Quantas vezes batemos em retirada,
com o coração amargurado pela injustiça;
Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade
sem ter com quem dividir;
Quantas vezes sentimos solidão,
mesmo cercados de pessoas;
Quantas vezes falamos
sem sermos notados;
Quantas vezes lutamos por uma causa perdida;
Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota;
Quantas vezes aquela lágrima teima em cair
justamente na hora que precisamos parecer fortes.
Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz,
e a resposta vem, seja lá como for,
um sorriso,
um olhar cúmplice,
um cartãozinho,
um bilhete,
um gesto de amor...

Palavra Pastoral
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

CRESCENDO COM A PALAVRA
“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.” ― Romanos 10.17
A nossa salvação depende totalmente da Palavra, pois só através dela a fé é
gerada. Depois da fé gerada precisamos ser gerados pela palavra.
“Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos
como primícias das suas criaturas.” ― Tiago 1.18
Deus já deixou estabelecido nosso padrão de comportamento e nosso modo de
viver, mas para que esta gestação obtenha sucesso é necessário sermos confrontados
com a Palavra diariamente.
Se nossas atitudes não condizem à palavra de Deus, nós é que precisamos mudar,
pois a Palavra de Deus é perfeita.
É a palavra que nos santifica.
“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.” ― João 17.17
Se guardarmos a palavra no coração, pecaremos menos.

E a gente insiste. Insiste em prosseguir,
em acreditar, em transformar, em dividir, em estar, em ser.

“Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.” ― Salmos
119:11

E Deus insiste em nos abençoar, em nos mostrar o caminho:
Aquele mais difícil, mais complicado, porém mais bonito.
E a gente insiste em seguir, por que tem uma missão: SER FELIZ.

Ore com na célula pedindo a Deus que a Palavra possa ter total liberdade em
nosso ser e que nos transforme em pessoas segundo o coração de Deus.
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.” ―
Salmos 51.10

CINCO MIL PESSOAS IMPEDEM DISTRIBUIÇÃO DE LIVRO CRISTÃO

DIVULGANDO...
A dupla Nayane e Rose
teve
uma
excelente
participação no Circuito
Estadual de Vôlei de Praia
SUB-21, e garantem uma
vaga
no
Circuito
Brasileiro no ano que
vem. Esse ano já
disputaram etapas do
Circuito Banco do Brasil
de vôlei de praia SUB-19 e
SUB-21, e mesmo com
grandes dificuldades de
patrocínio, a dupla tem
alcançado ótimos resultados [Extraído do Jornal
NA JOGADA].

Postada em: terça-feira, 13 de outubro de 2009 11:57h

BANGLADESH
Cristãos foram agredidos ao distribuir um livro de histórias bíblicas na
cidade de Gazipur, em 14 de setembro.
Seis funcionários da empresa Shikha Kallayan Trust (SKT) distribuíam cópias
do livro “25 Histórias Interessantes da Bíblia”, publicado pela própria companhia.
Eles se dividiram em duplas e começaram a distribuição por volta das 13 horas.
Uma dupla encontrou oposição ao entregar as últimas cópias. Abu Taher,
diretor da SKT, e Nazrul foram abordados por muçulmanos reclamavam do fato
de distribuírem os livros durante o período do jejum do Ramadã. “Este é um
Estado muçulmano! Vocês não podem distribuir esse tipo de livro, principalmente
durante o Ramadã!”, disseram-lhes.
Nazrul foi arrastado para os fundos de uma mercearia, onde foi agredido.
“Fiquei com medo”, ele conta. Depois de meia hora, um grupo ainda maior quis
levar Nazrul a outro lugar. O diretor Abu interveio e conseguiu livrá-lo.
Os dois correram para o escritório e trancaram o portão principal. “Pelas
janelas do segundo andar, vimos cerca de 5 mil pessoas carregando varas e
pranchas de madeira, prontas para invadir nosso prédio.
Àquela hora, chegou uma minivan da SKT, para descarregar mais cópias do
livro em questão. Ao ver do que se tratava, a multidão começou a destruir os
livros – foram perdidos 4 mil exemplares.
Nazur afirma que o conteúdo do livro não ofendia em nada as pessoas. No
entanto, ele nota que a passagem de João 3.16 estava impressa na última página
“Talvez essa passagem tenha enfurecido as pessoas. Para elas, Jesus não pode ser
o filho de Deus”, ele comentou.
Ferdus Chanchal, funcionário da SKT, disse que a polícia foi informada. Ela
chegou ao local e conteve a multidão.
Em maio de 2009 de maio, a SKT imprimiu cerca de 100 mil exemplares do
livro “25 Histórias Interessantes da Bíblia”. O público-alvo era crianças e adultos
semi-analfabetos.

ATENÇÃO LÍDERES!
A Próxima reunião de
departamentos
está
marcada para o dia 07
de novembro (sábado),
às 18h. Os pastores,
presbíteros e líderes de
setores
estão
convocados para esta
reunião. Não falte! Sua
presença
é
muito
importante!

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: SALMOS 122, 123, 124

Sexta-feira: SALMOS 134, 135, 136

Terça-feira: SALMOS 125, 126, 127

Sábado: SALMOS 137, 138, 139

Quarta-feira: SALMOS 128, 129, 130

Domingo: SALMOS 140, 141, 142

Quinta-feira: SALMOS 131, 132, 133

Período atual: Quadragésima primeira semana

VÊM AÍ AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO LOUVOR!
E é claro que você não vai ficar
sem a sua camisa comemorativa!
Elas estão à venda com os membros do
Ministério de Louvor pelo preço de
R$15,00.

A paz que trago em meu peito
A paz que trago hoje em meu peito é diferente da paz que eu sonhei um dia...
Quando se é jovem ou imaturo, imagina-se que ter paz é poder fazer o que se quer, repousar,
ficar em silêncio e jamais enfrentar uma contradição ou uma decepção.
Todavia, o tempo vai nos mostrando que a paz é resultado do entendimento de algumas lições
importantes que a vida nos oferece.
A paz está no dinamismo da vida, no trabalho, na esperança, na confiança e na fé...
Ter paz é ter a consciência tranqüila, é ter certeza de que se fez o melhor ou, pelo menos, tentou...
Ter paz é assumir responsabilidades e cumpri-las, é ter serenidade nos momentos mais difíceis
da vida.
Ter paz é ter um coração que ama.
Ter paz é ter ouvidos que ouvem, olhos que vêem e boca que diz palavras que constroem.
Ter paz é brincar com as crianças, voar com os passarinhos, ouvir o riacho que desliza sobre as
pedras e embala os ramos verdes que em suas águas se espreguiçam.
Ter paz é não querer que os outros se modifiquem para nos agradar, é respeitar as opiniões
contrárias, é esquecer as ofensas.
Ter paz é aprender com os próprios erros, é dizer não quando é não que se quer dizer.
Ter paz é ter coragem de chorar ou de sorrir quando se tem vontade.
É ter forças para voltar atrás, pedir perdão, refazer o caminho, agradecer.
Ter paz é admitir a própria imperfeição e reconhecer os medos, as fraquezas, as carências.
A paz que hoje trago em meu peito é a tranqüilidade de aceitar os outros como são, e a
disposição para mudar as próprias imperfeições.
É a humildade para reconhecer que não sei tudo e aprender até com os insetos.
É a vontade de dividir o pouco que tenho e não me aprisionar ao que não possuo.
É admitir que nem sempre tenho razão e, mesmo que tenha, não brigar por ela.
É melhorar o que está ao meu alcance, aceitar o que não pode ser mudado e ter lucidez para
distinguir uma coisa da outra.
A paz que hoje trago em meu peito é a confiança em Deus, que criou e governa o mundo.
A certeza da vida futura e a convicção de que receberei, das leis soberanas da vida, o que a elas
tiver oferecido.
Às vezes, para manter a paz que hoje mora em teu peito, é preciso usar um poderoso aliado
chamado SILÊNCIO.
Lembra-te de usar o silêncio quando ouvir palavras infelizes.
Quando alguém está irritado.
Quando a maledicência te procura.
Quando a ofensa te golpeia.
Quando alguém se encoleriza.
Quando a crítica te fere.
Quando escutas uma calúnia.
Quando a ignorância te acusa.
Quando o orgulho te humilha.
Quando a vaidade te provoca.
O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo, por isso é uma poderosa
ferramenta para construir e manter a PAZ.
Colaboração: Mônica Rodrigues

Palavra Pastoral
A PALAVRA DE DEUS É...
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que
qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e
das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do
coração.” ― Hebreus 4. 12.
VIVA - A Bíblia não é um livro como outro qualquer. As palavras escritas
têm vida, pois é o único livro que quando você lê o autor se faz presente. Ele
testifica nos corações dos que lêem que tudo é verdade, e manifesta com
milagres e sinais e prodígios tudo que está escrito.
EFICAZ - Você pode acreditar no que está escrito, porque a Palavra se
manifesta e realiza o que está escrito. Tudo que se lê na Bíblia se realiza, sem
medo de errar.
PENETRANTE - O poder de penetração da Palavra está na verdade e na
própria presença do autor que se manifesta, pois é colocada como uma espada
afiada de dois gumes. A espada de dois gumes não causa dilaceração então pode
penetrar mais profundo para depois que, ao sair, não deixe marcas, deixando
apenas as conseqüências da penetração dentro de quem a recebeu. A
penetração divide atingindo as necessidades do espírito, alma e do corpo, pois
Ela trás uma palavra para fortalecer o espírito, para curar a alma e para
subjugar a carne.
APTA PARA DISCERNIR - O discernimento nos leva ao equilíbrio e a
sobriedade.

FALA DUDU!

ATENÇÃO

O ESPÍRITO NOS CHAMA À UNIDADE

A Próxima reunião
de departamentos
está marcada para o
dia 07 de novembro
(sábado), às 18h. Os
pastores,
presbíteros e líderes de
setores estão convocados para esta reunião. Não falte! Sua
presença é muito
importante!

Pr. José Eduardo de A. Garcia
“Indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num
sábado, na Sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se
para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo
o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do
Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar
os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e
restauração das vistas aos cegos, para por em liberdade os
oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.” ― Lucas
4:16
Só há uma única forma de alcançarmos a unidade do
corpo de Cristo: Temos que crescer acima de tudo que está
nos impedindo. O que nos divide? Cultura, classe social,
costumes?
Há várias e razões e motivos diversos para estarmos
separados, mas há uma Jesus, que é a razão e motivação de
sermos unidos; Jesus é o amor de Deus em manifestação,
somos uma família em crescimento.
Quando focalizamos em Jesus, algo maravilhoso
começa a acontecer. Jesus disse que se Ele for levantado, Ele
atrairá muitos para si; se Jesus for o foco do nosso amor,
preparem-se , atenção as pessoas serão atraídas! Se Jesus
esta no centro, aí vem o evangelismo, a colheita depende de
você.
Deus está fazendo com que as pessoas se unam, Ele
tem um plano que é muito maior do que a nossa cultura ou
tradição. Deus age da mesma forma em todas as nações, Ele
não muda!
Quais são os princípios de Deus para trabalhar?
Verdade e verdade de Deus; cada um de nós estamos em um
processo de remover a cultura humana para trazer a
verdade de Deus! Temos que crescer ao ponto de explodir
aquilo que Deus tem para nós; que Ele nos mude de dentro
para fora!
Amai-vos!

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: SALMOS 143, 144, 145
Terça-feira: SALMOS 146, 147
Quarta-feira: SALMOS 148, 149, 150
Quinta-feira: PROVÉRBIOS 01, 02, 03
Sexta-feira: PROVÉRBIOS 04, 05, 06
Sábado: PROVÉRBIOS 07, 08, 09
Domingo: PROVÉRBIOS 10, 11, 12
Período atual: Quadragésima segunda
semana

Cristãos foram soltos no México, mas ainda não retornaram para casa
Postada em: terça-feira, 20 de outubro de 2009 18:00h

Alonso Lopez Entzin, um cristão do Estado de Chiapas, México, passou 11 anos e 8 meses na prisão por
um crime que não cometeu. Acusado de participar do “massacre de Acteal”, em dezembro de 1997, no qual
45 pessoas morreram próximo a San Cristobal de las Casas, ele e mais de 80 de seus vizinhos foram presos
sumariamente e acusados com os assassinos.
Em 12 de agosto, a suprema corte do México determinou que Alonso Lopez e outros 19 homens
acusados das mortes em Acteal (18 deles são cristãos, inclusive Alonso) fossem soltos do presídio El Amate,
em Chiapas. Sua liberação foi uma surpresa para ele e seus companheiros, assim como para milhares de
pessoas no México e ao redor do mundo que advogavam sua liberdade.
Dos 18 cristãos soltos, apenas cinco eram cristãos quando foram presos. O resto veio a receber Cristo
na prisão. Pelo menos 27 inocentes que eram cristãos quando foram presos ainda permanecem no presídio,
de acordo com organizações de advocacia.
A Suprema Corte está revendo os processos de 31 outros acusados com ligação no massacre. Seis réus
receberão novos julgamentos.
“Agora estamos vendo o fruto de nossas orações”, disse Tomas Perez Mendez, um dos 20 prisioneiros
soltos. “Confiamos no Senhor de que o resto dos irmãos também irá conseguir a liberdade.”
Alonso acrescentou que isso não será fácil. “Quando estávamos em El Amate, começamos a orar, jejuar
e glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Há milhares de irmãos que oraram por nós na prisão. Graças a
Deus, Ele respondeu àquelas orações”, disse ele entre lágrimas. “É por isso que aqueles irmãos que ficaram
para trás, em El Amate, creem que, se a vontade de Deus for feita, eles serão soltos em breve.”
A maioria dos prisioneiros remanescentes de Acteal são cristãos evangélicos condenados entre 25 e 36
anos de prisão. Durante anos, defensores dos direitos humanos e peritos em direito apresentaram
argumentos legais mostrando que os homens foram acusados com provas dúbias. O tribunal distrital do
Estado de Chiapas, entretanto, recusou consistentemente as apelações dos réus.
Os advogados de defesa dos réus finalmente tiveram êxito em levar o caso à suprema corte na Cidade
do México. Os juízes que revisaram o caso encontraram claras violações ao processo e, em 12 de agosto,
subverteram as condenações em uma decisão de 4 contra 1.
Embora grato por estar finalmente livre, Agustin Gomez Perez admitiu que a prisão foi “realmente
muito difícil”. “Lá dentro da prisão, todos perdem”, disse ele. “Muitos perderam suas esposas, suas famílias,
seus lares. Nos anos de prisão eu perdi meu filho. Foi em 7 de maio de 2005. Doze famílias estavam
viajando em um caminhão para nos visitar em El Amate. Elas tiveram um acidente e meu filho Juan Carlos,
de 3 anos, morreu.”
Normalidade não retomada
Embora livres, os 20 homens ainda não retomaram a vida normal com suas famílias.
“Quando deixei a prisão, não pensei que ficaria preso no meio do caminho para casa”, disse Agustin.
“Pensava que iria chegar em casa e ver minha mulher e meus filhos. Mas não chegamos lá. Fomos deixados
aqui no meio do caminho para casa.”

Limites
Somos as primeiras gerações de pais decididos a não repetir com os filhos, os erros de nossos
progenitores, e com o esforço de abolirmos os abusos do passado somos os pais mais dedicados e
compreensivos.
Mas, por outro lado, os mais bobos e inseguros da história.
O grave é que estamos lidando com crianças mais “espertas” do que nós, ousadas, e mais
“poderosas” que nunca!
Parece que, em nossa tentativa de sermos os pais que queríamos ser, passamos de um extremo ao
outro.
Assim, somos a última geração de filhos que obedeceram a seus pais e a primeira geração de pais
que obedecem a seus filhos.
Os últimos que tivemos medo dos pais e os primeiros que tememos os filhos.
Os últimos que cresceram sob o mando dos pais e os primeiros que vivem sob o jugo dos filhos.
E, o que é pior, os últimos que respeitamos nossos pais (às vezes sem escolhas) e os primeiros que
aceitamos que nossos filhos nos faltem com o respeito.
À medida que o permissível substituiu o autoritarismo, os termos das relações familiares mudou
de forma radical para o bem e para o mal.
Com efeito, antes se considerava um bom pai, aquele cujos filhos se comportavam bem,
obedeciam suas ordens, e os tratavam com o devido respeito.
E bons filhos, as crianças que eram formais, e veneravam seus pais, mas à medida em que as
fronteiras hierárquicas entre nós e nossos filhos foram se desvanecendo, hoje, os bons pais são aqueles
que conseguem que seus filhos os amem, ainda que pouco o respeitem.
E são os filhos, quem agora, esperam respeito de seus pais, pretendendo de tal maneira que
respeitem suas idéias, seus gostos, suas preferências e sua forma de agir e viver.
E que, além disso, que patrocinem no que necessitarem para tal fim.
Quer dizer, os papéis se inverteram.
Agora são os pais que têm que agradar a seus filhos para “ganhá-los” e não o inverso como no
passado.
Isto explica o esforço que fazem tantos pais e mães para serem os melhores amigos e “darem
tudo” a seus filhos.
Dizem que os extremos se atraem.
Se o autoritarismo do passado encheu os filhos de medo de seus pais, a debilidade do presente os
preenche de medo e menosprezo aos nos verem tão débeis e perdidos como eles.
Os filhos precisam perceber que durante a infância, estamos à frente de suas vidas, como líderes
capazes de sujeitá-los quando não os podemos conter, e de guiá-los, enquanto não sabem para onde
vão.
É assim que evitaremos que as novas gerações se afoguem no descontrole e tédio no qual está
afundando uma sociedade que parece ir à deriva, sem parâmetros nem destino.
Se o autoritarismo suplanta, o permissível sufoca.
Apenas uma atitude firme, respeitosa, lhes permitirá confiar em nossa idoneidade para governar
suas vidas enquanto forem menores, porque vamos à frente liderando-os, e não atrás, carregando-os e
rendidos às suas vontades.
Os limites abrigam o indivíduo.
Com amor ilimitado
e profundo respeito.
Mônica Monastério (Madrid-Espanha).
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CRESCENDO COM A PALAVRA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos
O próprio Deus testifica que sua palavra é tão valiosa que Ele vela sobre Ela para cumprir. A
palavra de Deus é tão incrível que alem milhares versículos que a destacam o maior capitulo da
Bíblia é dedicado a Ela (Salmos 119).
Vamos estudá-lo
A excelência da lei do SENHOR e a felicidade daquele que a observa
Salmos 119:
1. Bem aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do SENHOR.
O versículo um começa descrevendo já o resultado de quem anda na palavra.
Trilhar caminhos retos significa uma vida sem pendências. Não podemos deixar para trás
coisas mal resolvidas! Precisamos quitar o que não está resolvido.
2. Bem aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração.
Devemos entrar por este caminho: a busca dentro do coração de nivelar a nossa vida com o
que a palavra ensina. Nossa comunidade vai entrar por esse caminho.
3. E não praticam iniqüidade, mas andam em seus caminhos.
A prática do pecado se opõe a quem quer ter uma vida dentro da palavra de Deus, pois
quem quer seguir a palavra tem que se opor totalmente ao mundo, aos seus costumes e sua
forma de vida. Estamos no mundo, mas não somos do mundo.
Orem juntos e façam propósitos diante do Senhor de buscar uma vida que O agrade. Peça a
Deus para revelar o que precisa ser mudado dentro de cada um.

RELEMBRANDO...

FALA DUDU!
QUANTO CUSTA O BOM PROFISSIONAL?
Pr. José Eduardo de A. Garcia
TEXTO PARA REFLEXÃO:
“O ESPECIALISTA”
Um navio carregado de ouro, revestido de todo o cuidado e
segurança atravessava o oceano quando, de repente, o motor
enguiçou.
Imediatamente, o comandante mandou chamar o técnico do
porto mais próximo. O técnico chegou de helicóptero e trabalhou
durante uma semana, porém sem resultados concretos.
Chamaram então o melhor engenheiro naval do país. o
engenheiro trabalhou três dias inteiros, sem descanso, mas nada
conseguiu. o navio continuava enguiçado.
A empresa proprietária do navio mandou, então, buscar o
maior especialista do mundo naquele tipo de motor. Ele chegou,
olhou detidamente a casa das máquinas, escutou o barulho do
vapor, apalpou a tubulação e, abrindo a sua valise, retirou um
pequeno martelo. Deu uma martelada em uma válvula vermelha
(que estava emperrada) e guardou o martelo de volta na valise.
Mandou ligar o motor e este funcionou perfeitamente na primeira
tentativa.
Dias depois, chegaram as contas ao escritório da empresa de
navegação.
Por uma semana de trabalho, o técnico cobrou US$ 700. O
engenheiro naval cobrou, por três dias de trabalho, US$ 900. Já o
especialista, por sua vez, cobrou US$10,000.00 pelo serviço.
Atônito com esta última conta, o diretor financeiro da
empresa enviou um telegrama ao especialista, perguntando: “como
você chegou a esse valor de US$10 mil por cerca de um minuto de
trabalho e uma única martelada?”
O especialista, então, enviou as seguintes especificações, no
cálculo dos seus honorários profissionais à empresa:
– Por dar uma martelada
– Por saber exatamente onde bater o martelo

US$1.00
US$ 9,999.00

Moral da história: O que vale, na prática, não é dar a
martelada, mas saber onde bater o martelo. A martelada você pode
até, delegar para outro…
Amai-vos.

A Próxima reunião de
departamentos será dia 07,
sábado, às 18h. Os pastores,
presbíteros e líderes de
setores estão convocados
para esta reunião.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: PROVÉRBIOS 13, 14, 15
Terça-feira: PROVÉRBIOS 16, 17, 18
Quarta-feira: PROVÉRBIOS 19, 20, 21
Quinta-feira: PROVÉRBIOS 22, 23, 24
Sexta-feira: PROVÉRBIOS 25, 26, 27
Sábado: PROVÉRBIOS 28, 29
Domingo: PROVÉRBIOS 30, 31
Período
semana

atual:

Quadragésima

quinta

PARABÉNS A CADA UM
DOS ADOLESCENTES QUE
PARTICIPARAM DO
ENCONTRO COM DEUS.
QUE ACADA DIA DE SUAS
VIDAS SEJA UM REENCONTRO COM ELE!

Cristãos são pressionados a se reconverterem ao islamismo
BANGLADESH [Postada em: quinta-feira, 29 de outubro de 2009 7:07h] – Cerca de 2.000 pessoas
vieram participaram de uma reunião na vila de Passlia, às 9h da manhã, na terça-feira, dia 16 de junho.
Somente 12 delas eram cristãs, recém-convertidas. Os muftis (eruditos islâmicos) da cidade organizaram o
tal evento para reconverter os novos cristãos ao islamismo. (...)
Dezesseis famílias cristãs vivem na vila de Passlia, no subdistrito de Alamdanga, distrito de
Chuadanga, a 225 km a noroeste de Daca. Todas elas pertencem a Igreja Caminho de Paz. Segundo uma
fonte local: “Duas famílias temeram por suas vidas, porque há uma grande pressão sendo feita por diversos
muftis que descobriram que elas se converteram”.
Durante o encontro, um muçulmano retorquiu: “É uma vergonha para um muçulmano se tornar
um cristão. Nós não permitiremos que isso aconteça em Passlia. Nós iremos trazer essas famílias de volta
ao islamismo a qualquer custo”. Ele também acusou os cristãos de destruir os relacionamentos familiares
na vila, quando convertem muçulmanos, e proibiu a pregação na vila.
Hobibur Rahman, um pastor de meia-idade da Igreja Caminho da Paz, sofre perseguição de sua
própria família. Ele tem três filhos e uma filha.
O pastor nos disse com o coração desanimado: “Quando meu filho mais soube sobre minha
conversão, ele ficou muito irritado. Ele reuniu os muçulmanos contra mim no dia 16 de junho. Pelo menos
200 pessoas vieram a minha casa e começaram a me bater. No meio da gritaria, senti vergonha, porque
minha esposa e meus filhos estavam ali, presenciando tudo o que estava acontecendo. Eles ameaçaram
quebrar minha pernas, mas não fizeram isso. Alguns líderes fizeram meu filho escolher entre o pai e a casa,
ele escolheu a segunda coisa”.
Os muçulmanos expulsaram Hobibur da vila. Ele lamentou: “Agora, vivo separado da minha família
e tenho que ficar me movendo de lugar em lugar. Também fui proibido de usar água encanada”.

Você apoiaria o aborto em algum destes casos?
O que você recomendaria, ou acha que deveria ser feito perante os seguintes cinco
casos de gravidez?
1. O pai é asmático, a mãee está tuberculosa. Têm quatro filhos. O primeiro é cego, o
segundo é surdo, o terceiro morreu e o quarto tem tuberculose. A mãe está grávida de novo.
Você recomendaria o aborto nesta situação?
2. Um homem branco viola uma menina negra de 13 anos e esta ficou grávida. Se você
fosse o pai desta jovem, você
ocê recomendaria o aborto?
3. Uma mulher está passando por uma gravidez complicada. Perde o esposo e é
obrigada a administrar sozinha a propriedade rural da família. Você recomendaria o aborto
a esta mulher?
4. Um pastor e a sua esposa enfrentam problemas econômicos muito fortes, já têm 14
filhos, são realmente pobres. Considerando a sua extrema indigência. Você recomendaria à
esposa desse pastor que abortasse o seu décimo quinto filho?
5. Uma jovem está grávida; não está casada e o seu noivo não é o pai do bebê que está
esperando. Você recomendaria que ela abortasse?
Se você respondeu que SIM em alguma das situações anteriores, leia a seguir:
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A excelência da lei do SENHOR e a felicidade daquele que a observa
“Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos” ―
Salmos 119.4
A obediência foi a primeira e única exigência que Deus fez ao homem antes de
pecar. Se o homem não tivesse pecado, não precisaríamos de Bíblia, pois teríamos
acesso a Deus todos os dias.

1. O pai asmático e a mãe tuberculosa,
erculosa, tiveram quatro filhos: o primeiro cego, o
segundo surdo, o terceiro morreu e o quarto tinha tuberculose. A mãe estava grávida de
novo. Você teria ajudado a matar um dos músicos mais brilhantes do universo: Beethoven.

Hoje, por causa do pecado, precisamos de Fé, da Bíblia e do Espírito Santos agindo
de forma poderosa em nós para obedecermos à palavra de Deus.

2. Um homem branco viola uma menina negra de 13 anos e esta ficou grávida. Você
teria ajudado a matar uma das cantoras negras mais famosas do mundo: Ethel Walters

É importantíssimo obedecer diligentemente os mandamentos de Deus e sua
vontade. É tudo para nosso próprio bem.

3. Uma mulher está passando por uma gravidez complicada. Perde o esposo e é
obrigada a administrar sozinha a propriedade rural da família. Você teria ajudado a matar
o homem que explicou os fenômenos físicos mais importantes do universo. Isaac Newton

Deus está sempre trocando em nossas vidas os lugares para que venhamos ver a
obediência em vários níveis. Preste bem a atenção: um dia estamos no lugar de pai ou
mãe e queremos que nossos filhos nos obedeçam, afinal, ninguém melhor que uma pai
ou uma mãe para saber o que é melhor para seu filho, mas quando estamos na condição
de filho e o pai é nosso Deus, agimos da mesma forma que nossos filhos: somos
rebeldes, desobedientes e não aprendemos.

4. Um pastor e a sua esposa enfrentam problemas econômicos muito fortes, já têm 14
filhos, são realmente pobres. Você teria ajudado a matar um dos grande pregadores do
século passado: John Wesley.
5. Uma jovem está grávida; não está casada e o seu noivo não é o pai do bebê que está
esperando. Sabem que você teria ajudado a matar? JESUS CRISTO.

“Porém Samuel disse: Tem, porventura, o SENHOR tanto prazer em holocaustos e
sacrifícios como em que se obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o obedecer é melhor do
que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de carneiros” ― 1 Samuel 15. 22.

FALA DUDU!
O CANIVETE DO REI
Pr. José Eduardo de A. Garcia
No ano 605 a.C., Deus mandou que Jeremias escrevesse uma mensagem especial para o
povo de Judá. Baruque
ruque ajudou o profeta, escrevendo tudo que ele ditou e levando a mensagem
ao templo. Quando Baruque leu a mensagem ao povo, os príncipes de Judá ficaram atentos.
Convidaram Baruque para ler o mesmo rolo a eles. Acharam a mensagem tão importante que
foram falar com o rei Jeoaquim. Ele, também, queria ouvir a mensagem do profeta.
O rei estava sentado na frente de um braseiro, se aquecendo num dia frio, quando ouviu a
leitura do rolo do profeta. A mensagem, que avisou das conseqüências do pecado do rei e do
povo,
ovo, não agradou a Jeoaquim. Ele pegou um canivete, cortou o rolo em pedacinhos, e o jogou
no braseiro. Leia o relato completo em Jeremias 36.
Ainda, nos dias de hoje, há pessoas que fazem igual. Não gostando da mensagem que Deus
enviou, a pessoa simplesmente
nte joga fora. Decide não ouvir a verdade porque não quer mudar a
sua vida. O Ap. Paulo disse que as pessoas que não amam a verdade e que querem justificar seus
pecados serão enganadas pelos servos de Satanás (2 Ts. 2:10―12).
2:10
Contudo, a rejeição da palavraa não faz com que ela desapareça. Deus mandou que
Jeremias escrevesse outro rolo, contendo todas as palavras do primeiro e muitos outros
semelhantes. O rei rebelde foi castigado por Deus.
Podemos rejeitar a palavra de Deus, mas ela permanece eternamente (1Pe
(1 1:25). Todos
os canivetes e todos os braseiros do mundo não são suficientes para apagar a mensagem divina
que Deus tem revelado aos homens nas escrituras. Apesar de todos os esforços humanos para
destruir a palavra de Deus, “o firme fundamento de Deus permanece”
p
(2Tm 2:19).
Amai-vos.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 1 TIMÓTEO 01, 02, 03

Sexta-feira: ECLESIASTES 07, 08, 09

Terça-feira: 1 TIMÓTEO 04, 05, 06

Sábado: ECLESIASTES 10, 11, 12

Quarta-feira: ECLESIASTES 01, 02, 03

Domingo: CANTARES 01, 02, 03

Quinta-feira: ECLESIASTES 04, 05, 06

Período atual: Quadragésima sexta semana

Isenção de Pedágio à ministro do Evangelho
Postada em: terça-feira, 3 de novembro de 2009 17:33h
O Deputado Estadual
al José Bittencourt (PDT), criou um projeto de lei pedindo a isenção total da
taxa de pedágios no estado de São Paulo aos ministros do evangelho.
Segundo o deputado, o projeto 641/04 tem por objetivo enaltecer os serviços prestados pelos
ministros do evangelho,
elho, que desempenham um importante papel social dando assistência aos dependentes
químicos, acolhendo o menor abandonado, e acima de tudo levando palavra de paz e esperança aos que
precisam.
“Nós não medimos esforços para levar à sociedade a palavra de Deus.
De Pregamos por amor, porém é
preciso que o estado reconheça a importância do nosso trabalho”, falou o deputado que também é pastor
presidente da Assembléia de Deus de Utinga em Santo André. O projeto aguarda aprovação para que seja
sancionado pelo governador e entre em vigor no Estado.

FELIZ ANIVERSÁRIO!
ANÁLIA DOS SANTOS 11 – “Cantarei para sempre o amor do Senhor; com minha boca anunciarei a tua
fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua
fidelidade” (Salmo 89:1,2). Abraços da Rede de Mulheres.
VENÂNCIO DA SILVA 12 - “Senhor, quero dar-te
te graças de todo o coração e falar de todas as tuas
maravilhas. Em ti quero alegrar-me
me e exultar, e cantar louvores ao
a teu nome, ó Altíssimo” (Salmo 09:1,2).
Agradecemos a Deus por ter você em nossas vidas. Te amamos, Elma e Neto

Como o CARVALHO...
Todas as vezes que nos deparamos com problemas em nossa vida, observamos
o quanto somos frágeis. As alegrias se vão e só fica a verdade de que somos
impotentes para lidar com adversidades que surgem no decorrer de nossa
existência. Deus nos deixa lições interessantes em sua criação para nos mostrar o
contrário, que o homem foi criado forte e que essa força é sempre adquirida e
absorvida dessas situações adversas.
Você conhece uma árvore chamada CARVALHO? Pois é, essa árvore é usada
pelos botânicos e geólogos como um medidor de catástrofes naturais do ambiente.
Quando querem saber o índice de temporais e tempestades ocorridas numa
determinada floresta, eles observam logo o carvalho (existindo no local, é claro),
que naturalmente é a árvore que mais absorve as conseqüências de temporais.
Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte ele fica! Suas
raízes naturalmente
turalmente se aprofundam mais na terra e seu caule se torna mais
robusto, sendo impossível uma tempestade arrancá-lo
arrancá do solo ou derrubá-lo! Mas
não pense que os cientistas precisam fazer essas análises todas para saber isso!
Basta apenas eles olharem para o carvalho. Por absorver as conseqüências das
tempestades, a robusta árvore assume uma aparência disforme, como se realmente
tivesse feito muita força. Muitas vezes uma aparência triste! Cada tempestade para
um carvalho é mais um desafio a ser vencido e não
nã uma ameaça!
Numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas o carvalho
permanece firme! Assim somos nós. Devemos tirar proveito das situações
contrárias à nossa vida e ficar mais fortes! Um pouco marcados. Muitas vezes com
aparência abatida, mas
as fortes! Com raízes bem firmes e profundas na terra!
Podemos, com isso, compreender o que o nosso PAI maravilhoso quis nos ensinar,
quando disse que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E também a
confiança do rei Davi quando cantou:
― “Ainda
da que eu andasse pelo vale da sombra da
morte eu não temerei mal algum, porque TU estás
comigo...” Se você está passando por lutas muito grandes
por estes dias, pense que (como acontece com o
carvalho) é só mais uma tempestade que o tornará mais
forte, segundo
gundo aquele que nos arregimentou!
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A excelência da lei do SENHOR e a felicidade daquele que a observa (cont.)
“Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus
estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos.” ― Salmos
119.5,6
O salmista deixa bem claro que ele tem plena consciência que a palavra de Deus é a melhor
direção e o melhor caminho a ser seguido. Deixa claro que quem obedece à palavra de Deus não
fica confundido.
“ Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos.” ―
Salmos 119.7
Aqui a palavra de Deus deixa claro que não podemos louvar a Deus de qualquer maneira e
orienta que a retidão que precisamos se encontra na palavra de Deus e que precisamos aprender
os justos juízos.
Como uma pessoa de Deus deve proceder consigo e com os outros? Nunca deve desejar o
mal de ninguém e nunca usar de dois pesos e duas medidas, não pode seguir os próprios padrões
de justiça, mas o da palavra de Deus.
“E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante
o SENHOR, nosso Deus, como nos tem ordenado.” ― Deuteronômio 6. 25.
“A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará
o SENHOR, teu Deus.” ― Deuteronômio 16. 20.
Se queres ser abençoado, seja justo, não a teus olhos, mas aos olhos de Deus. Aos olhos de
Deus não há um justo sequer, mas a justiça se cumpre quando amamos. Quer ser justo? Ame
incondicionalmente... só isso.

ENCONTRADAS MOEDAS EGÍPCIAS
GÍPCIAS COM A EFÍGIE DE JOSÉ
EGITO [Postada em: terça-feira, 10 de novembro de 2009 17:34h, em overbo.com.br] ― De acordo com matéria
do jornal egípcio ‘Al-Ahram’,
Ahram’, arqueólogos descobriram moedas antigas que trazem o nome e imagem do José bíblico.
Versos corânicos indicam claramente que moedas eram utilizadas no Egito na época de José.Em uma descoberta sem
precedentes, um grupo de pesquisadores e arqueólogos
rqueólogos egípcios encontrou um depósito de moedas da época dos faraós.
Sua importância reside no fato de que ela fornece prova científica decisiva desaprovando a alegação de alguns
historiadores de que os egípcios antigos não estavam familiarizados com moedas
m
e que realizavam o comércio por meio
de escambo (...).
O Dr. As’id Muhammad Thabet, líder da equipe de pesquisa, em relação a sua pesquisa arqueológica
concernente ao profeta José, disse ter descoberto nos cofres da Autoridade de Antiguidades [Egípcia]
[Egípci e do Museu
Nacional, muitos amuletos de inúmeras eras e de períodos posteriores ao de José, incluindo um que trazia sua efígie como
o ministro do tesouro na corte faraônica egípcia. O Dr. S’id Thabet acrescentou que ele examinou o sarcófago de muitos
faraós
raós em busca de moedas utilizadas como amuletos ou ornamentos, e que ele havia, de fato, encontrado tais moedas
antigas egípcias. Essa [descoberta] impeliu pesquisadores a buscar e encontrar versos corânicos que falem de moedas
utilizadas no Egito antigo, [tais como]: “E eles o venderam [ex. José] por um preço irrisório, um número de moedas de
prata; e eles não lhe impuseram valor”. [Corão 12:20]. [Também,] Qarun [2] diz acerca de seu dinheiro: “Isso me foi dado
por causa de certo conhecimento que tenho” [Corão
Corão 28:78]. (...)
500 destas moedas foram [recentemente] descobertas no Museu do Egito onde foram [originalmente]
classificadas como amuletos e armazenadas de maneira descuidadosa em caixas fechadas. Uma moeda [tinha] uma
imagem de uma vaca simbolizando o sonho de Faraó acerca das sete vacas magras e as sete vacas gordas. O pesquisador
identificou moedas de muitos períodos diferentes, incluindo moedas que traziam marcações que as identificavam como
sendo da era de José. Entre estas, havia uma moeda que possuía uma inscrição e uma imagem de uma vaca simbolizando
o sonho acerca
ca das sete vacas magras e as sete vacas gordas e as sete espigas cheias e sete espigas miúdas. Foi
encontrado que as inscrições deste período antigo eram, geralmente, simples, uma vez que a escrita ainda estava em seus
primórdios, e conseqüentemente, haviaa dificuldade para decifrar a escrita talhada por sobre estas moedas. Mas a equipe
de pesquisa [conseguiu] traduzir [a escrita sobre a moeda] ao compará-la
compará com os mais antigos hieróglifos conhecidos.
O nome de José aparece duas vezes sobre esta moeda, escrito
escr em hieróglifo: uma vez o nome original, José, e
uma vez seu nome egípcio, Saba Sabani, que lhe foi dado por Faraó quando este se tornou tesoureiro. Também há uma
imagem de José, que fazia parte da administração egípcia daquela época.
O Dr. As’id Thabet pediu ao Conselho de Antiguidades do Egito e ao Ministro da Cultura para intensificar os
esforços na área da história egípcia antiga e arqueologia, e a [promover] a pesquisa destas moedas que trazem o nome
dos deuses e faraós egípcios. Isso, ele disse, seria
ria capacitar a correção de conceitos errôneos correntes concernente à
história do Egito antigo.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: CANTARES 04, 05, 06

Sexta-feira: ISAÍAS 04, 05, 06

Terça-feira: CANTARES 07, 08

Sábado: ISAÍAS 07, 08, 09

Quarta-feira: 2 TIMÓTEO 01, 02, 03, 04

Domingo: ISAÍAS 10, 11, 12

Quinta-feira: ISAÍAS 01, 02, 03

Período atual: Quadragésima sétima semana

FELIZ ANIVERSÁRIO!
ANTÔNIO “TONINHO” (DIA
15) – “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 63:57). Um forte abraço da classe
Discípulos de Jesus.
SÔNIA LOBO (DIA 15) “Nossa esperança está no
Senhor; ele é o nosso auxílio
e a nossa proteção. Nele se
alegra o nosso coração, pois
confiamos no seu santo
nome (Sl.33:20). Abraços da
Rede de Mulheres.

FALA DUDU!
VEJA E RESOLVA
Pr. José Eduardo de A. Garcia

Quero pedir a você (leitor) que faça algo que talvez pareça estranho. Se estiver
lendo em um local publico, é possível que os outros o olhem admirados, mas não faz mal.
Pegue o boletim com a mão direita e estique todo o braço à frente. O que vê? A resposta
respos é
obvia. Vê o ambiente onde se encontra, e o boletim na sua mão. Sua visão do ambiente é
quase total. A área que o boletim o impede de enxergar é bem pequena. Em seguida,
coloque o boletim mais perto, a uns trinta centímetro do rosto. E agora, o que vê? Vê mais
o boletim do que o ambiente, é claro. Apesar do tamanho dele não ser alterado, atrapalhou
um pouco sua visão, já que está mais próximo.
Por ultimo coloque-oo bem junto aos olhos. O que está vendo? Só o boletim e um
pouco de claridade nas beiradas. O tamanho do boletim mudou? Não! Entretanto, agora ele
está bloqueando totalmente sua visão. Você só enxerga o boletim. Pedi que você fizesse
essa dinâmica para falar de um importante principio espiritual. Trata-se
Trata de algo que poderá
ajudar-nos a superar nossos erros e a desfrutar de uma vida cristã mais abundante. Quando
cometemos alguma falha, por natureza ficamos concentrados nela. E quanto mais a
ruminarmos, mais a aproximaremos de nós. Quanto mais a olharmos, deixando portanto,
de enxergar o que esta a nossa volta, maior ela nos parecerá. A atitude que encararmos
nossas falhas irá determinar, em grande parte, a extensão dos efeitos que elas terão em
nós. Se decidirmos olhá-las
las pela perspectiva de Deus, tudo será diferente. É verdade que
ainda ficaremos meio abatidos, mas não arrasados. Não ficaremos presos à rotina de viver
procurando soluções, de cometer os mesmos erros várias vezes. Pelo contrário,
aprenderemos o que é ser ‘mais que vencedor’.
vencedor’
Amai-vos.

Século XXI
E então, você está preparado para o Século XXI? Se você perguntasse a um biólogo quais as coisas essenciais para
a vida, ele provavelmente responderia ar, água, nutrientes e luz. Um farmacêutico provavelmente apontaria uma série
de minerais e vitaminas. Um explorador responderia: uma espingarda, água potável e um abrigo. Contudo, para os
seres humanos existem ainda elementos espirituais e emocionais que são tão essenciais quanto o ar, o alimento e a
água. Sendo assim, será que você está pronto para a chegada do Século XXI?
Coisas Essenciais Para a Vida:
Força para viver...
Mudanças, estresse, conflitos, atrasos, frustração e o trabalho cotidiano exaurem nossas energias. Em 1973, a
semana de trabalho era de 40.3 horas em média. Em 1999 esta média passou para 50.6 horas. De onde você tira
t a
energia e o poder que o capacitam a seguir em frente? O verdadeiro segredo é manter o foco em Deus. Quanto mais
você mantiver o seu foco centrado nEle, mais poder terá. "Até os jovens se cansam, e os moços perdem as forças e caem,
de tanto cansaço; mas
as os que esperam no Senhor sempre renovam suas forças. Sobem, voando como águias. Correm e
não se cansam, caminham e não perdem as forças" (Isaías 40:30-31).
40:30
Pessoas com as quais viver...
Fomos criados para os relacionamentos. "Disse o Senhor Deus: Não é bom
bo que o homem fique sozinho" (Gênesis
2:18). Um relatório do Departamento de Saúde Mental americano mostra que se uma pessoa não tem relacionamentos
próximos tem três vezes mais chances de Morrer prematuramente, quatro vezes mais chances de sofrer um
esgotamento
tamento emocional, cinco vezes mais propensa a ficar clinicamente deprimida e dez vezes mais possibilidades de
ser hospitalizada por distúrbios emocionais ou mentais. Onde você busca companheirismo? Deixe-me lhe sugerir uma
igreja. A igreja é uma família. Esteja atento em relação ao trabalho. O trabalho pode levá-lo a reduzir o tempo que
passa com a família e com outras pessoas. Eu aprendi que quando você passa a se esquivar de relacionamentos, mais
tarde isto se voltará contra você. Necessitamos uns dos outros.
o
"Duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que
uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. “Se
Se uma delas cair, a outra a ajuda a levantar-se;
levantar
mas o homem
sozinho, quando cai, está em má situação"(Eclesiastes 4:9-10).
4:9
Princípios pelos quais viver...
Se você não defender alguma coisa, cairá por qualquer coisa. A nossa cultura nos ensina que não existem verdades
absolutas, nem certo ou errado absolutos. Necessitamos de princípios pelos quais viver. Deixe-me sugerir-lhe a Palavra
de Deus, a Bíblia, como o mapa do percurso a se seguir. O problema é que os princípios de Deus são diametralmente
opostos aos da cultura em que vivemos. Quando todas as coisas se desintegram, em que você se apóia? Na Turquia,
milhares de pessoas perderam suas vidas porque os edifícios tinham fundamentos abaláveis. O nosso governo, nossa
educação e nossas famílias também estão se desintegrando. Por quê? Fundamentos abaláveis? A tolerância jamais o
tornará livre. Somente a verdade
de liberta. Por que princípios você vive? "Todos os que ouvem os meus ensinos e os
seguem, são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida" (Mateus 7:24).
Planos para se viver...
Você pode viver sua vida de forma intencional ou acidental. Você pode fazer diferença ou flutuar sem rumo feito
uma pluma na brisa. Você foi feito por Deus e para Deus. Ele tem uma plano para a sua vida que consiste em Servir a
Ele,Deus, e Servir as Pessoas. Existem momentos em que você pode causar um impacto à sua volta. Jamais desperdice o
poder de um momento em que você pode fazer diferença na vida de alguém. "Foi o próprio Deus Quem fez de nós o que
somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus; e muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida
em auxiliar aos outros" (Efésios 2:10).
Propósito por que viver...
Você é importante para Deus. A maior parte das pessoas nunca chega a descobrir o propósito de Deus para as suas
vidas. Diversão, poder, prestígio e dinheiro jamais serão suficientes para satisfazer você. Existe um vazio em sua vida
que somente Deus pode preencher. E Ele tem um propósito para você. "Mas a vida não vale nada, a menos que eu viva
para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou ― a obra de contar aos outros a Boa Nova da graça
gr
e do amor de
Deus" (Atos 20:24). O primeiro segredo destes fundamentos: estar em aliança com Deus! Feliz Século XXI!
(H
Hit Criswell é um ex-banqueiro, instrutor e homem de negócios.)

Palavra Pastoral
CRESCENDO COM A PALAVRA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A excelência da lei do SENHOR e a felicidade daquele que a observa (cont.)
“Com todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos.” ― Salmos 119.10
Buscar a Deus é uma dádiva. Não existe na vida de uma pessoa benção maior do que esta, pois quando
buscamos ao Senhor tudo se torna possível em nossas vidas: uma cura, a solução de algum problema, a
restauração de casamento, a recuperação de filho. Tudo pode acontecer. E depois disso tudo, certamente o
Senhor irá impedir nossos pés de vacilar, pois na nossa busca geramos um relacionamento maravilhoso e
passamos a desfrutar do grande amor de Deus e de sua fidelidade, misericórdia e sabedoria.
A sabedoria de Deus é uma das maiores dádiva para quem busca sua face.
“Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha
boca.” ― Provérbios 4:5
Neste versículo fica bem claro que o Senhor deseja que busquemos sabedoria.
A sabedoria que vem de Deus o leva para mais perto de Deus.
“Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.” ―
Provérbios 4. 18
Quem pratica a justiça e vive nos princípios de Deus é fiel, não pratica a impiedade e sempre será um
vencedor.
Devemos fugir da impiedade.
“O caminho dos ímpios é como a escuridão; nem sabem em que tropeçam.” ― Provérbios 4. 19
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.” ―
Provérbios 4:23
“Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios.” ― Provérbios 4:24
Devemos praticar a justiça, pois ela provém de Deus.

COMO E QUANDO SURGIU O NATAL?
A palavra "Natal" tem a ver com nascimento, ou aniversário natalício, especialmente com o dia em
que geralmente se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Esta festa teve origem na Igreja Católica
Romana e daí se expandiu ao protestantismo e ao resto do mundo.
mun
E então, de onde tirou a Igreja Católica Romana? Não saiu do Novo Testamento - Não foi da Bíblia
nem dos primeiros apóstolos que foram instruídos por Cristo - todavia, sabe-se que lentamente foi
absorvida do paganismo pela Igreja Católica Romana a partir
pa do quarto século.
Desde que a celebração do Natal foi introduzida ao mundo pela Igreja Católica Romana, e ela é a
única autoridade que aprova, vejamos o que diz a Enciclopédia Católica, edição inglesa, sob o título
"Natal".
"O Natal não era considerado
erado entre as primeiras festas da Igreja... Os primeiros indícios da festa
provêm do Egito." "Os costumes pagãos ocorridos durante as calendas de Janeiro lentamente
modificaram-se na festa do Natal".
Também nas mesmas enciclopédias, sob o tema "Dia do Natal",
N
encontramos que Origenes, um
dos patriarcas católicos, reconheceu a seguinte verdade: "... Não há registro nas Sagradas Escrituras de que
alguém tenha comemorado uma festa, ou realizado um grande banquete no dia do seu aniversário.
Somente os pecadores
res (como Faraó e Herodes), que se rejubilam grandemente com o dia em que
nasceram neste mundo."
A Enciclopédia Britânica edição de 1946, afirma: "O Natal não era contado nas primeiras festas da
Igreja..." "Não foi instituída por Cristo, nem pelos apóstolos,
apósto
nem por autoridades bíblicas. Foi adquirida
mais tarde do paganismo."
A Enciclopédia Americana, edição 1944, declara:
"O Natal...não foi, de acordo com muitas autoridades no assunto, celebrado nos primeiros séculos
da Igreja Cristã, porque o costume
me cristão, em geral era celebrar a morte de pessoas importantes em vez
do nascimento. A "comunhão", instituída por autoridade bíblica no Novo Testamento, é o memorial desse
acontecimento (isto é, o nascimento de Cristo) no século IV. No século V, a Igreja Ocidental deu origem,
para que fosse celebrada para sempre no dia da antiga festividade romana em honra ao nascimento do
Sol, porque não se conhecia ao certo o dia do nascimento de Cristo."
Continua na próxima semana...

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: ISAÍAS 13, 14, 15

Sexta-feira: ISAÍAS 25, 26, 27, 28

Terça-feira: ISAÍAS 16, 17, 18

Sábado: ISAÍAS 29, 30, 31, 32

Quarta-feira: ISAÍAS 18, 20, 21

Domingo: ISAÍAS 33, 34, 35, 36

Quinta-feira: ISAÍAS 22, 23, 24

Período atual: Quadragésima oitava semana

FELIZ ANIVERSÁRIO!
ADEILDA ALMEIDA (DIA 15) – “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 3:14). Parabéns, da
Rede de
Mulheres.
LARISSA CARVALHO (DIA 17) –
“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).
Abraços da Juventude.
CIDA (DIA 18) – “O Senhor é o seu
protetor; como sombra que o protege, ele
está à sua direita. De dia o sol não o ferirá,
nem a lua, de noite. O Senhor o protegerá
de todo o mal, protegerá a sua vida. O
Senhor protegerá a sua saída e a sua
chegada, desde agora e para sempre.”
(Salmo 121:5―8). Abraços de Paola,
Paloma, Jader, Iago e da Célula Pescadores
de Almas (leia Isaías 43)
PR. JOSÉ EDUARDO (DIA 23) - “Nossa
esperança está no Senhor; ele é o nosso
auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o
nosso coração, pois confiamos no seu
santo nome (Salmo 33:20). Que Deus o
abençoe sempre como você e sua família
tem nos abençoado. Abraços de seus
amigos Elma e Neto.
MÁRZIO SAMPAIO (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!” (Salmo
118:15). Abraços da Juventude.

PLC 122: Perigo de nova votação surpresa
Senadores denunciam suposta manobra na votação de
projeto que criminaliza a homofobia
homofobi
Os senadores Marcelo Crivella (PRB-RJ),
(PRB
Magno Malta (PRES) e Valter Pereira (PMDB-MS)
(PMDB
denunciaram em Plenário nesta
quarta-feira
feira (11) suposta manobra na aprovação, pela Comissão
de Assuntos Sociais (CAS), na última terça-feira,
terça
do projeto que
pune discriminação contra homossexuais, idosos e deficientes. A
proposta (PLC 122/06), de autoria da então deputada Iara
Bernardi, foi aprovada na forma de substitutivo
substituti oferecido pela
relatora, senadora Fátima Cleide (PT-RO).
(PT
A matéria agora será
examinada pelas comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ),
antes de seguir para votação em Plenário. Como foi alterado no
Senado, o projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Crivella criticou a votação do requerimento para suspender
a audiência pública sobre o assunto, considerado polêmico, e a
inclusão do projeto como item extra-pauta.
extra
Para o senador, na
forma como
o foi aprovado, o projeto é inconstitucional, já que, a
seu ver, nega aos cristãos o direito de livre expressão.
— Isso fere todo sacerdote, todo padre, todo pastor; fere
todo pai, todo cidadão que queira ensinar ao filho que o
homossexualismo é pecado. Não
Nã pode mais porque passa a ser
crime — disse.
Magno Malta lembrou que a votação às pressas do projeto
em Plenário já havia sido tentada em dezembro do ano passado.
Em sua avaliação, a proposição cria uma “casta especial”.
— A discussão não é religiosa. Trata-se
Tra
de um projeto de
lei inconstitucional. Precisamos debater a questão com a
sociedade, e essa Casa precisa votar com a sociedade — disse.
Valter Pereira, por sua vez, observou que o projeto pode
fomentar, inclusive, conflitos entre pais e filhos, caso filhos
homossexuais decidam questionar a educação que receberam
dos pais de acordo com padrões heterossexuais.
— Se essa matéria for aprovada por essa Casa e se o
presidente não vetar, ela vai nos colocar no anedotário
internacional — disse.
Fonte: Agência Senado

QUANDO
UANDO DEUS QUER, NÃO TEM JEITO!
Uma senhora muito pobre telefonou para um programa cristão de rádio
pedindo ajuda.
Um bruxo do mal que ouvia o programa resolveu pregar-lhe
pregar
uma peça.
Conseguiu seu endereço, chamou seus secretários e ordenou que
fizessem uma compra e levassem para a mulher, com a seguinte
segu
orientação:
- Quando ela perguntar quem mandou, respondam que foi o DIABO!

Palavra Pastoral
CRESCENDO COM A PALAVRA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A excelência da lei do SENHOR e a felicidade daquele que a observa (cont.)

Ao chegarem a casa, a mulher os recebeu com alegria e foi logo
guardando alimentos.

“Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus
preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos; não me
esquecerei da tua palavra.” ― Salmos 119.14―16

Os secretários do bruxo, conforme a orientação recebida, lhe
perguntaram:

No vs.14 o salmista declara que os feitos do Senhor e sua palavra trazem mais
tranqüilidade do que as riquezas.

- A senhora não quer saber quem lhe enviou estas coisas?
A mulher, na simplicidade da fé, respondeu:
- Não, meu filho. Não é preciso. Quando Deus manda, até o diabo
obedece!
“NÃO
NÃO SE PREOCUPE DE QUE MANEIRA VIRÁ SUA VITÓRIA, MAS QUANDO
DEUS DETERMINA, ELA VEM. AH VEM!”
VEM!
Tenha paciência. Não é no seu
eu tempo e sim no tempo Dele.
Dele Porque você
vê até um limite.
Ele ultrapassa esse limite, e vê muito além do que enxergamos.!

A grande verdade é que quando a maioria das pessoas quando estão com dificuldades
financeiras e perdem a calma, ficam impacientes e sofrem, perdem o sono, é porque a segurança
dessas pessoas está no quanto tem no bolso.
Nossa vida deve esta baseada na palavra de Deus nos seus princípios, pois quando
estivermos em paz não pelo que temos, mas na confiança que temos em Deus, ficaremos em paz.
Não podemos achar que seremos vencedores com as nossas próprias forças ou capacidade.
chegará um momento em nossas vida que vamos nos sentir totalmente incapazes de resolver
algumas situações. Mas quando nossa confiança está em Deus desfrutamos de uma paz que não
tem explicação.
Precisamos meditar sempre na palavra de Deus quando estamos numa crise, quando
vamos tomar uma decisão ou realizarmos alguma coisa.
A nossa alegria estará sempre na confiança que a palavra de Deus nos conduz.
“No dia em que eu temer, hei de confiar em ti.” ― Salmos 56:3
“É melhor confiar no SENHOR do que confiar no homem.” ― Salmos 118:8

Fala Dudu!

COMO E QUANDO SURGIU O NATAL?
As reconhecidas autoridades históricas mostram que o Natal não foi observado pelos primeiros cristãos,
durante os primeiros duzentos ou trezentos anos desta era - um período maior do que a história inteira do Brasil
como uma República independente! Foi absorvida na Igreja Ocidental, ou Romana, durante o século IV da era
cristã. Senão a partir do século V que a Igreja Romana ordenou que se comemorasse oficialmente como uma
festividade cristã!
Jesus não nasceu em 25 de dezembro? Jesus nem sequer nasceu na estação do inverno! Quando Jesus
nasceu, "Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da
noite o seu rebanho." (Lucas 2:8)
Isto nunca poderia ter acontecido na Judéia no mês de dezembro. Os pastores recolhiam os rebanhos
das montanhas e dos campos e colocavam-nos
nos no curral no mais tardar até o dia 15 de outubro, para protegê-los
protegê
do frio e da estação chuvosa que se seguia. Veja que a própria
pr
Bíblia fornece provas, em Cantares de Salomão
2:11 e em Esdras 10:9-13,
13, de que o inverno era uma estação chuvosa, não permitindo aos pastores
permanecerem ao ar livre nos campos durante a noite.
oite.
"Durante a época da Páscoa (começo da primavera) era costume
c
antigo dos judeus daqueles dias
levarem as ovelhas aos campos e desertos, e recolhê-las
las ao começo das primeiras chuvas", afirma Adam Clarke no
seu Commentary, (vol. 5, pág. 370, edição de New York).
A seguir esta mesma autoridade declara: "Os pastores
pasto cuidavam dos seus rebanhos dia e noite durante
todo e tempo que permaneciam fora..." as primeiras chuvas começavam no princípio do mês de "Marchesvan",
que corresponde parte dos meses de outubro e novembro do nosso calendário (começa às vezes em outubro),
outubr
descobrimos que as ovelhas estavam nos campos ao ar livre durante todo o verão. E como os pastores não haviam
ainda recolhido os seus rebanhos, é um argumento provável que outubro não havia ainda nem começado, e que,
consequentemente, nosso Senhor não nasceu em 25 de dezembro, quando nenhum rebanho estava no campo;
nem mesmo poderia ter nascido depois do mês de setembro, já que os rebanhos estavam ainda no campo
durante a noite, apenas uma ocorrência cronológica... Veja as citações dos "Talmudistas em Lightfood."
L
"Qualquer enciclopédia ou outra autoridade, poderá lhe dizer que Cristo não nasceu no dia 25 de
dezembro. A enciclopédia Católica francamente testifica este fato."
A data exata do nascimento de Jesus é inteiramente desconhecida conforme todas autoridades no
assunto afirmam, muito embora
ra se eu tivesse espaço disponível neste artigo, mostrar-lhe-ia
mostrar
passagens nas
escrituras que, fortemente indicam que foi no começo do outono - provavelmente em setembro,
aproximadamente seis meses depois da Páscoa. Se Deus desejasse que guardássemos e comemorássemos
com
o
nascimento de Cristo, Ele não teria ocultado tão completamente a data exata. Como este costume pagão foi
absorvido pela Igreja? Como surgiu no mundo ocidental este costume pagão?

ADORANDO EM UNIDADE
Pr. José Eduardo de A. Garcia

Adoração não é apenas uma questão de lugar. Entretanto,não habita o Altíssimo em casas
c
feitas por mãos
humanas; como diz o profeta:
O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés; que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o
lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? (At 7. 48-50) O lugar onde
adoramos tem um valor relativo, não absoluto. O que quero dizer com isso. Quem instituiu o tabernáculo foi
Deus. Quem deu os detalhes de sua construção foi Deus. Hoje, nós nos reunimos neste lugar e isso é bom. Não é
ruim, mas o valor deste templo é relativo. Ele é um dom de Deus para nós desfrutarmos, não para
par nos escravizar
ou imobilizar.
Este é um lugar para adoração, não o lugar de adoração. O Deus que enche todo o universo com a sua
glória, não está limitado às paredes de um templo
lo ou a um lugar. Mas, Ele nos deu este lugar para o adorarmos e
devemos ser gratos a Ele por isso. Mas sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo e onde nós formos Ele
irá conosco.
Adoração não é uma questão de rito;na riqueza da adoração a Deus há
h diversidade de adoração. A maneira
como os africanos adoram a Deus com os seus tambores é uma das formas de adoração a Deus. A maneira como
os europeus adoram a Deus é uma das formas de adoração a Deus. A maneira como os negros americanos
adoram é uma dass formas de adoração a Deus. A maneira como nós adoramos é uma das formas de adoração a
Deus.
Adoração não é uma questão de rito ou de ritmo. Adoração não é uma questão de forma ou de fôrma.Não
existe uma cultura que seja sagrada. O Evangelho precisa
cisa penetrar em todas as culturas para transformar o que
há de pecaminoso e para resgatar o que existe de belo nelas para glorificar o nome do Senhor Jesus.
Jesus Adoração
não é uma questão de lugar ou de rito; é uma questão de atitude.
O Pai procura adoradores,
es, Não procura judeus nem samaritanos; Deus, já revelara no passado o seu desejo
de ser conhecido e adorado entre as nações: Sal 45:17 O teu nome, eu o farei celebrado de geração a geração, e,
assim, os povos te louvarão para todo o sempre. 47:1 Batei palmas,
pal
todos os povos; celebrai a Deus com vozes
de júbilo. 57:9 Render-te-ei graças entre os povos; cantar-te-ei
ei louvores entre as nações.

Continua na próxima semana...

PLANO DE LEITURA

PARABÉNS...
Ao casal Francisco e Ana Cláudia, amados presbíteros da Comunidade Amai-vos,
Amai
que no
dia 24 de novembro completaram 8 anos de matrimônio. Que Deus abençoe sempre a aliança de vocês, e
que vocês continuem sendo pra vida dessa comunidade a mesma bênção que têm sido todo esse tempo.
Um abraço de cada um de nós, seus irmãos e amigos.

Segunda-feira: TITO 01, 02, 03

Sexta--feira: ISAÍAS 46, 47, 48

Terça-feira: ISAÍAS 37, 38, 39

Sábado: ISAÍAS 49, 50, 51

Quarta-feira: ISAÍAS 40, 41, 42

Domingo: ISAÍAS 52, 53,, 54

Quinta-feira: ISAÍAS 43, 44, 45

Período atual: Quadragésima nona semana

Conhecer e Tratar Pessoas Precisa Habilidade
Durante minha vida profissional, eu topei com algumas figuras cujo sucesso surpreende
muita gente. Figuras sem um vistoso currículo acadêmico, sem um grande diferencial técnico,
sem muito networking ou marketing pessoal. Figuras como o Raul.
Eu conheço o Raul desde os tempos da faculdade. Na época, nós tínhamos um colega de
classe, o Pena, que era um gênio. Na hora de fazer um trabalho em grupo, todos nós queríamos
cair no grupo do Pena, porque o Pena fazia tudo sozinho. Ele escolhia o tema, pesquisava os
livros, redigia muito bem e ainda desenhava a capa do trabalho – com tinta nanquim. Já o Raul,
nem dava palpite. Ficava ali num canto, dizendo que seu papel no grupo era um só, apoiar o
Pena. Qualquer coisa que o Pena precisasse, o Raul já estava providenciando, antes que o Pena
concluísse a frase. Deu no que deu. O Pena se formou em primeiro lugar na nossa turma. E o
resto de nós passou meio na carona do Pena – que, além de nos dar uma colher de chá nos
trabalhos, ainda permitia que a gente colasse dele nas provas.
No dia da formatura, o diretor da escola chamou o Pena de ‘paradigma do estudante que
enobrece esta instituição de ensino’. E o Raul ali, na terceira fila, só aplaudindo. Dez anos
depois, o Pena era a estrela da área de planejamento de uma multinacional.
Brilhante como sempre, ele fazia admiráveis projeções estratégicas de cinco e dez anos. E quem
era o chefe do Pena? O Raul. E como é que o Raul tinha conseguido chegar àquela posição?
Ninguém na empresa sabia explicar direito. O Raul vivia repetindo que tinha subordinados
melhores do que ele, e ninguém ali parecia discordar de tal afirmação. Além disso, o Raul
continuava a fazer o que fazia na escola, ele apoiava. Alguém tinha um problema? Era só falar
com o Raul que o Raul dava um jeito.
Meu último contato com o Raul foi há um ano. Ele havia sido transferido para Miami,
onde fica a sede da empresa. Quando conversou comigo, o Raul disse que havia ficado
surpreso com o convite. Porque, ali na matriz, o mais burrinho já tinha sido astronauta.
E eu perguntei ao Raul qual era a função dele. Pergunta inócua, porque eu já sabia a
resposta. O Raul apoiava. Direcionava daqui, facilitava dali, essas coisas que, na teoria, ninguém
precisaria mandar um brasileiro até Miami para fazer. Foi quando, num evento em São Paulo ,
eu conheci o Vice-presidente de recursos humanos da empresa do Raul.
E ele me contou que o Raul tinha uma habilidade de valor inestimável: ele entendia de
gente.
Entendia tanto que não se preocupava em ficar à sombra dos próprios subordinados para
fazer com que eles se sentissem melhor, e fossem mais produtivos. E, para me explicar o Raul, o
vice-presidente citou Samuel Butler, que eu não sei ao certo quem foi, mas que tem uma frase
ótima: ‘Qualquer tolo pode pintar um quadro, mas só um gênio consegue vendê-lo’. Essa era a
habilidade aparentemente simples que o Raul tinha, de facilitar as relações entre as pessoas.
Perto do Raul, todo comprador normal se sentia um expert, e todo pintor comum, um gênio. Essa
era a principal competência dele.
“Há grandes Homens que fazem com que todos se sintam pequenos. Mas, o verdadeiro
Grande Homem é aquele que faz com que todos se sintam Grandes.” [Max Gehringer]

Palavra Pastoral
CRESCENDO COM A PALAVRA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A excelência da lei do SENHOR e a felicidade daquele que a observa (cont.)
“Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus
olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra; não escondas de
mim os teus mandamentos.” − Salmo 119:17−19
É fundamental orar a Deus e pedir a Ele suas bênçãos, sua proteção e sua
orientação.
Existem pessoas que não pedem nada a Deus porque já não acreditam mais que
podem ser abençoados; vivem uma vida de privações e sem milagres; vivem sem fé,
sem motivação. Perdem a oportunidade de ter uma vida de aventura cheia de milagres
e provisões do Senhor, que é tão bondoso e amoroso e que espera de seus filhos que
sejamos simplesmente obedientes e confiantes neste amor.
Aqui o salmista está pedindo ao Senhor também que Ele abra seus olhos para que
ele possa ver as promessas de Deus.
Nesta oração o salmista declara que ele não pertence a este mundo e que ele é
apenas um peregrino aqui, que ele depende totalmente de Deus.
“O SENHOR é a minha força e o meu escudo; nele confiou o meu coração, e fui
socorrido; pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei.” −
Salmos 28:7
“Eis que Deus é a minha salvação; eu confiarei e não temerei porque o SENHOR
JEOVÁ é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação.” − Isaías 12:2

Fala Dudu!
ADORANDO EM UNIDADE
Pr. José Eduardo de A. Garcia

Na perspectiva da mulher samaritana a questão da adoração estava restrita a judeus e samaritanos, mas Deus já
revelara o seu propósito desde o início, Ele queria adoradores de todos os povos, de todas as tribos e de todas as línguas
e nações. Missões e adoração estão relacionadas porque se a igreja não for o desejo do coração de Deus de ser adorado
por todos os povos não se cumprirá. Deus procura adoradores; adoradores verdadeiros.
Adorar em espírito é muito mais do que uma adoração no íntimo do coração. Adorar em espírito está em
contraste com a adoração que era praticada naquela época em que era necessário um lugar específico, horários
específicos, regras específicas. Mas, é muito mais do que isso, é adorar sendo guiado e dirigido pelo Espírito de Deus.
Isso só é possível para aqueles que foram regenerados. Deus não recebe qualquer adoração. Nem todos os caminhos
levam a Deus e nem toda adoração é recebida por Deus. Deus não recebe a adoração dos mulçumanos, Deus não
recebe a adoração dos hindus, Deus não recebe a adoração dos budistas. Deus não recebe a adoração que é ofertada
aos santos. Deus só recebe a adoração que é dedicada a ele. O Pai procura adoradores que conheçam a verdade. Jesus
deixa claro a importância do conhecimento da verdade quando Ele diz a mulher samaritana: vocês adoram o que não
conhecem. O desejo do Pai é de pessoas que o adorem. O desejo do Pai é de pessoas que adorem o Deus que se revela
em Jesus Cristo. O Pai não quer adoração daqueles que adoram "o cara lá de cima", "o supremo arquiteto do universo",
"um ser superior", "a força vital", Alá, ou qualquer outra designação que se dê. O Pai quer ser adorado como aquele se
revela na face de Cristo. A fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho não
honra o Pai que o enviou. João 5:23.
A Bíblia fala de um tempo em que a terra se encherá do conhecimento do SENHOR, como as águas cobrem o
mar. Isaías 11:9. Esse é o propósito de Deus que todos o conheçam verdadeiramente. Para que haja verdadeira adoração
é preciso que as pessoas conheçam o Deus que se revela na face de Cristo. Deus procura adoradores. Deus procura
adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Deus não precisa de mim nem de você. Ele é suficiente em si mesmo. Deus não precisa nem da minha e nem da
sua adoração. Antes que nós existíssemos e o louvássemos Ele já era Deus com toda a glória e majestade que tem hoje.
Deus não fica triste ou deprimido se você não o adora.Mas Deus se alegra com o nosso louvor. Mas Deus recebe a nossa
adoração. Ele não precisa, mas Ele a recebe e se alegra.Deus nos criou para louva-lo e bendize-lo. Deus nos criou para o
louvor da sua glória. O pecado nos desviou desse propósito, mas em Cristo, Deus nos reconcilia como Ele para que nós
possamos adora-lo. Quando nós adoramos a Deus apesar dele receber e se alegrar nós o enriquecemos ou lhe
acrescentamos nada, nós é que somos beneficiados. Nós fomos criados para isso. Deus colocou sal na nossa boca para
que tenhamos sede dele.
Mas, o propósito de Deus é que na diversidade de povos e línguas, tribos e nações, o seu nome seja adorado.
Para que isso aconteça é necessário que nós anunciemos a Cristo. Deus quer uma adoração de redimidos e lavados no
sangue de Cristo. Deus quer uma adoração de regenerados. Deus quer uma adoração de pessoas guiadas pelo Espírito
Santo.Para que isso aconteça é preciso que a Igreja anuncie a Cristo. Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê
não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para
com todos os que o invocam. Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão
aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?
E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas!
Mas nem todos obedeceram ao evangelho; pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé
vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo. (Rom 10. 15-17)

COMO E QUANDO SURGIU O NATAL?
A New Schaff-herzog Enciclopedia of Religious Knowledge (Enciclopédia de conhecimentos
religiosos) explica-o claramente no seu artigo sobre o "Natal".
Não se pode determinar com precisão até que ponto a data da festividade dependia da brunária
pagã (25 de dezembro), que seguia a Saturnália (17-24 de dezembro) celebrando o dia mais curto do ano e o
"Novo Sol"... As festividades pagãs, Saturnália e Brumária estavam a demais profundamente arraigadas nos
costumes populares para serem abandonadas pela influência cristã... A festividade pagã acompanhada de
bebedices e orgias, agradavam tanto que os cristãos viram com o agrado uma desculpa para continuar a
celebrá-la em grandes alterações no espírito e na forma. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente
próximo, protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo,
enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam os irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao Sol, por
aceitarem como Cristã a festividade pagã.
Lembre-se que o mundo romano era pagão. Antes do século IV, os cristãos eram poucos em
número, embora aumentassem, eram perseguidos pelos pagãos. Porém, com a chegada de Constantino,
como imperador, que no século IV fez profissão pública de fé cristã, colocando o cristianismo ao mesmo
nível do paganismo, o mundo romano passou a aceitar esse cristianismo popularizado pelo imperador.
Porém, lembre-se que eles haviam sido criados em costumes pagãos, dentre as quais 25 de dezembro era a
maior das festividades idólatras. Era uma festa alegre com seu espírito especial. Todos se divertiam! Não
queriam renunciá-la!
Este mesmo artigo da enciclopédia Shaff-Herzog de conhecimentos religiosos, explica como a
aprovação dada por Constantino do domingo, dia em que os pagãos adoravam o Sol, e como a influência do
maniqueísmo pagão que identificava o filho de Deus como o Sol físico, proporcionou a esses pagãos do
século IV, agora "convertidos" em massa ao "cristianismo" o pretexto necessário para chamar a festa de 25
de dezembro (dia do nascimento do deus-Sol) de dia do nascimento do filho de Deus.
E assim foi que "o Natal" se enraizou em nosso mundo Ocidental! Não importa que usemos outro
nome, continua sendo a mesma velha festividade pagã de adoração ao Sol. A única coisa que mudou foi o
nome "Chame um coelho de leão se quiser, porém continuará sendo um coelho."
E da Enciclopédia Britânica: "A partir do ano 354, alguns latinos, possivelmente, transferiram o dia
de nascimento de 6 de janeiro para 25 de dezembro, quando se realizava uma festa mitraísta... ou
nascimento do Sol invicto... Os sírios e os armênios, que se prenderam a data de 06 de janeiro, acusavam os
romanos de idólatras e adoradores do Sol, alegando... que a festa de 25 de dezembro tinha sido inventada
pelos discípulos de Corinto."

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: ISAÍAS 55, 56, 57

Sexta-feira: FILEMON 01 / JEREMIAS 01, 02

Terça-feira: ISAÍAS 58, 59, 60

Sábado: JEREMIAS 03, 04, 05

Quarta-feira: ISAÍAS 61, 62, 63

Domingo: JEREMIAS 06, 07, 08

Quinta-feira: ISAÍAS 64, 65, 66

Período atual: Quinquagésima semana

Anúncio...
O dono de um pequeno comércio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, abordou-o na rua:
― Sr. Bilac, estou precisando vender o meu sítio, que o senhor tão bem conhece. Será
que o senhor poderia redigir o anúncio para o jornal?
Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu:

‘Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros
ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e
margeantes águas de um ribeirão. A casa banhada pelo sol
nascente oferece a sombra tranqüila das tardes, na varanda.’

Palavra Pastoral
CRESCENDO COM A PALAVRA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio.
― Nem penso mais nisso – disse-lhe o homem. – Quando li o anúncio é que percebi a
maravilha que tinha!
Às vezes, não descobrimos as coisas boas que temos conosco e vamos longe atrás de
miragens e falsos tesouros.
Valorize o que você tem, a pessoa que está ao seu lado, os amigos que estão perto de
você, o emprego que Deus lhe deu, o conhecimento que você adquiriu, a sua saúde, o sorriso,
enfim tudo aquilo que nosso Deus nos proporciona diariamente para o nosso crescimento
espiritual.
‘A vida é uma peça de teatro que não permite
ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva
intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine
sem aplausos.’

A excelência da lei do SENHOR e a felicidade daquele que a observa (cont.)
“A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste
asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim
o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos.” − Salmo 119:20―22
Enquanto a palavra de Deus continuar trazendo sensibilidade em nosso espírito é sinal que
nossa vida espiritual está conectada com o Espírito Santo.
No versículo 21 diz que Deus repreende todos os soberbos e diz que esses são
amaldiçoados por terem se desviado de seus caminhos. Qualquer pessoa que esteja longe dos
caminhos de Deus por si só está amaldiçoada, por que só em Jesus todas as maldições poderão
ser quebradas.
“Pelo que lhe darei a parte de muitos, e, com os poderosos, repartirá ele o despojo; porquanto
derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado
de muitos e pelos transgressores intercedeu.” ― Isaías 53:12
Quando uma pessoa aceita a Cristo como Salvador, automaticamente ela entra no processo
de tratamento pelo Espírito Santo e, com certeza, o Espírito Santo vai curar, limpar e levar essa
pessoa ao nível que agrada a Deus.
“...querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do
corpo de Cristo” ― Efésios 4:12
“Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que
está no mundo.” ―1 João 4:4
Deixe o Espírito Santo trabalhar em suas fraquezas, em suas dificuldades, pois só pelo
Espírito você poderá vencer.
Entrega teu caminho ao Senhor confia Nele e o mais Ele fará!

COMO E QUANDO SURGIU O NATAL?
Entenda a verdade sobre os símbolos do Natal...
A COROA DE AZEVINHO OU GUIRLANDA ― Às vezes conhecida por “coroa de Natal” ou “Guirlanda”
são memoriais de consagração. Em grego é “stephano”, em latim “corona” - podem ser entendidas
como: enfeites, oferendas, ofertas para funerais, celebração memorial aos deuses, celebração
memorial à vitalidade do mundo vegetal, celebração das vítimas que eram sacrificadas aos deuses
pagãos, celebração nos esportes. Significam um “Adorno de Chamamento” e, conseqüentemente, são
porta de entrada de deuses. Razão pela qual, em geral, se colocam as guirlandas nas portas, como sinal
de boas vindas! A maior parte dos deuses pagãos do Egito aparecem sempre com a “guirlanda” na
cabeça! A Bíblia não faz qualquer menção de uso de “guirlanda” no nascimento de Jesus. Só existe uma
guirlanda na Bíblia, e esta foi feita por Roma para colocar na cabeça de Jesus no dia da sua morte. Esta
guirlanda de espinhos é símbolo de escárnio!
O “PAPAI” NOEL E A PRÁTICA DE SE DAR PRESENTES ÀS ESCONDIDAS ― O velho “Noel” não é tão
bondoso e santo quanto muitos pensam! O nome “Papai Noel” é uma corruptela do nome “São
Nicolau”, um bispo romano que viveu no século V. Na Enciclopédia Britânica, vol.19 páginas 648-649,
11ª edição inglesa, consta o seguinte: “São Nicolau, bispo de Mira, um santo venerado pelos gregos e
latinos no dia 6 de dezembro… A lenda de suas dádivas oferecidas as escondidas, de dotes, às três filhas
de um cidadão empobrecido…” Daí teria surgido a prática de se dar presentes “às escondidas” no dia
de São Nicolau (6 de dezembro). Mais tarde essa data fundiu-se com o “Dia de Natal” (25 de
dezembro), passando a se adotar também no natal essa prática de se dar presentes “às escondidas”,
como o fazia o Saint Klaus (o velho Noel!). Daí surgiu a tradição de se colocar os presentes às
escondidas junto às árvores de natal!
PRESÉPIO ― O presépio é um altar a Baal, consagrado desde a antiga babilônia. É um estímulo à
idolatria! Os adereços encontrados no chamado presépio são simbologias utilizadas na festa do deus
sol. O Presépio estimula a veneração das imagens e alimenta a idolatria… Em Êxodo 20:1-6, lemos:“Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do
Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida,
nem figura alguma do que há em cima no céu, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não te encurvarás diante delas, nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que
visito a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam e uso de
misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos.”; em I Cor 10:14-15
está escrito: “Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos; julgai vós mesmos o
que digo.”. No Brasil a abertura da comemoração do Natal é feita com uma famosa “Missa do Galo”, a
qual é celebrada sempre diante de um presépio, um "altar consagrado", cujas figuras estão
relacionadas com a Babilônia, e não com a realidade do Evangelho.

A ÁRVORE DE NATAL E OS PRESENTES ― A origem da árvore de Natal vem da antiga Babilônia... Vem
de Ninrode, neto de Cão, filho de Noé. Ninrode se afastou de Deus e enveredou-se pelo caminho da
apostasia. Segundo se sabe, Ninrode era tão perverso que se teria se casado com a própria mãe, cujo
nome era Semíramis! Após a sua morte, sua mãe-esposa propagou a doutrina maligna da
sobrevivência de Ninrode como um ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido
da noite para o dia, de um pedaço de árvore morta, que simbolizava o desabrochar da morte de
Ninrode para uma nova vida. E, todo ano, no dia de seu aniversário de nascimento ela alegava que
Ninrode visitava a árvore “sempre viva” e deixava presentes nela. Entre os druidas, o carvalho era
sagrado, entre os egípicios as palmeiras, em Roma era o Abeto, que era decorado com cerejas negras
durante a Saturnália (Walsh Curiosities of popular customs, pág. 242). O deus escandinavo Odin era
crido como um que dava presentes especiais na época de Natal a quem se aproximava do seu Abeto
Sagrado. Esta é a verdadeira origem da “Árvore de Natal” e da prática de se dar “presentes”! Jeremias
10:2-4 - “Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do
céu; porque deles se espantam as nações, pois os costumes dos povos são vaidade; corta-se do bosque
um madeiro e se lavra com machado pelas mãos do artífice. Com prata e com ouro o enfeitam, com
pregos e com martelos o firmam, para que não se mova.”
VELAS OU LUZES ―O Uso de velas é um ritual pagão dedicado aos deuses ancestrais. A vela acendida
está fazendo renascer o ritual dos solstícios, mantendo vivo o deus sol. Não tem nenhuma relação com
o candelabro judaico (ou Menorah). Mais recentemente, em lugar das velas passou-se a adotar velas
elétricas, velas à pilha, e, finalmente, as luzes - o sentido é o mesmo!

Feliz Aniversário!
Mônica Rodrigues (foi dia 02/12) – “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 o Senhor Jesus abençoe
ricamente a sua vida. Abraços da Rede de
Mulheres.

ASSEMBLÉIA GERAL
Pr. Paulo convoca todos os membros
para apresentação do planejamento de
eventos para 2010 no culto de
celebração do dia 10 de janeiro, às 19h.
TODO MEMBRO DEVE COMPARECER!

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: JEREMIAS 09, 10, 11

Sexta-feira: JEREMIAS 23, 24, 25, 26

Terça-feira: JEREMIAS 12, 13, 14, 15

Sábado: HEBREUS 01, 02, 03, 04

Quarta-feira: JEREMIAS 16, 17, 18, 19

Domingo: HEBREUS 05, 06, 07

Quinta-feira: JEREMIAS 20, 21, 22

Período atual: Quinquagésima primeira semana

Sou grato...
À minha mulher, por dizer que teremos cachorro-quente ao jantar, porque ela está em
casa comigo e não com algum outro não sei aonde!
Ao meu marido, esparramado no sofá como um purê de batata, porque ele está comigo e
não em algum boteco.
Aos adolescentes lá de casa, que estão reclamando por terem que lavar a louça, porque
isso significa que estão em casa, e não nas ruas.
Pelas broncas do chefe, pois isso significa que estou empregado.
Pela bagunça que restou pra limpar depois da festa, porque isso significa que estive
rodeado de amigos.
Pelas roupas que estão ficando apertadas, porque isso significa que tenho mais que o
suficiente pra comer.
Pela grama que precisa ser cortada, pelas janelas que precisam ser limpas, pela lâmpada
que precisa ser trocada e pelas calhas que preciso consertar, porque isso significa que eu tenho
uma casa.
Por todas as queixas que ouça contra o governo, porque isso significa que temos
liberdade de expressão.
Pela senhora que desafinadamente canta atrás de mim na Igreja, porque isso significa
que eu posso ouvir.
Pela vaga que achei bem no final do estacionamento, porque isso significa que posso
caminhar e tenho meio de transporte.
Pela conta monstruosa de energia que pago, porque isso significa que estou sempre
confortável.
Pela pilha de roupas para lavar e passar, porque isso significa que tenho roupas pra
vestir.
Pelo cansaço e músculos doloridos ao final do dia, porque isso significa que fui capaz de
dar duro o dia inteiro.
Pelo despertador que desligo pela manhã, porque isso significa que continuo vivo pra
viver um novo dia.

Palavra Pastoral
CRESCENDO COM A PALAVRA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A excelência da lei do SENHOR e a felicidade daquele que a observa (cont.)
“Escolhi o caminho da verdade; propus-me seguir os teus juízos” ― Salmos 119:30
Quando aceitamos a Jesus como salvador precisamos tomar uma outra decisão para que possamos
continuar no caminho certo: Andar no caminho da verdade. Esse caminho é um caminho difícil a principio e
muitos crentes antigos não conseguem entrar por ele, pois a primeira verdade que precisamos confrontar é
o que somos. Mas aceitar o que somos é doloroso, porque faz parte da nossa natureza querer estar sempre
por cima.
Há verdades com as quais precisamos nos confrontar:
Somos pó e cinza: “E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que
sou pó e cinza” (Gênesis 18:27). Abraão é conhecido como amigo de Deus e o pai da fé, mas admitiu o que era.
Nossa justiça é como trapos de imundícia: “Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas
justiças como trapo da imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades como um vento
nos arrebatam” (Isaías 64:6). Trapo de imundícia era um pano que as mulheres usavam no período
menstrual. Essas mulheres eram consideradas imundas neste período. Nem os próprios maridos poderiam
tocar nelas.
A palavra de Deus nos faz uma pergunta:
“Quem subirá ao monte do SENHOR, ou quem estará no seu lugar santo?” ― Salmos 24:3
A condição é esta:
“Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura
enganosamente” ― (Salmos 24:4)
O limpo de mãos: antigamente uma pessoa que tinha as mãos sujas, era a matava pessoas ou roubava,
mas hoje ferimos pessoas e até as matamos espiritualmente, e, com isso, sujamos nossas mãos.
Ser puro de coração é um grande desafio hoje, quando as pessoas dentro da igreja não tem consciência
dos princípios divinos, pois o código de honra que a bíblia orienta não é seguido. Pessoas malignas dentro da
igreja ferem pessoas que estão lutando para se conservarem na presença de Deus, isso é, uma pessoa de
coração sujo acaba contaminando uma outra que está lutando para se conservar de coração limpo.
Precisamos vigiar mais no que falamos e no que julgamos, precisamos parar de agir como meninos no
comportamento para nos tornamos adultos de fato.
“Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento”
― I Corintios 14:20

Feliz Aniversário!

COMO E QUANDO SURGIU O NATAL?
Podemos situar cronologicamente o nascimento de Jesus e verificar que Seu nascimento foi cumprimento
de uma das mais importantes festas do Velho Testamento: a Festa dos Tabernáculos.
Essa festa acontecia a cada ano, no final do 7º mês (Etenim) do calendário Judaico, que corresponde ao
mês de Setembro do nosso calendário. O significado da Festa dos Tabernáculos ou das Cabanas, era Deus
habitando com Seu povo. Foi instituída por Deus como memorial para que o povo de Israel se lembrasse dos
dias da peregrinação pelo deserto e em que o Senhor habitou num Tabernáculo no meio do Seu povo (leia
Levíticos 23.33-44 e Neemias 8.13-18)
No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João 1.14, lemos: “Cristo… habitou entre nós”. ” Esta
palavra em grego é “skenoo” ou “tabernaculou”, isto é, a festa dos tabernáculos cumprindo-se em Jesus
Cristo, o Emanuel (Mateus 1.23), que, por sua vez, significa “Deus conosco”. Saibamos também que em Cristo
não se cumpriu somente a Festa dos Tabernáculos, mas também a Páscoa, através da Sua morte na cruz
(Mateus 26.2; 1Coríntios 5.7) e a Festa do Pentecostes, quando enviou o Espírito Santo sobre a Igreja (Atos
2.1-4). Vejamos nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento de
Jesus:
Mês Judeu

No Calendário Cristão

Turnos

Referência Bíblica

Abibi ou Nisã

Março

1e2

Êxodo 13.4; Ester 3.7

Zive

Abril

3e4

1 Reis 6.1

Sivã

Maio

5e6

Ester 8.9

Talmuz

Junho

7e8

Jeremias 39.2; Zacarias 8.19

Abe

Julho

9 e 10

Números 33.38

Elul

Agosto

11 e 12

Neemias 6.15

Etenim ou Tisri

Setembro

13 e 14

1 Reis 8.2

Bul

Outubro

15 e 16

1 Reis 6.38

Chisleu

Novembro

17 e 18

Esdras 10.9; Zacarias 7.1

Tebete

Dezembro

19 e 20

Ester 2.16

Sebate

Janeiro

21 e 22

Zacarias 1.7

Adar

Fevereiro

23 e 24

Ester 3.3

Os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno ministrava por 15 dias; (1Crônicas 24.1-19) (24 x 15
dias = 1 ano) ; O oitavo turno pertencia a Abias (1Crônicas 24.10); O primeiro turno iniciava-se com o primeiro
mês do ano judaico - mês de Abibe (Êxodo 12.1-2; 13.4; Deuteronômio 16.1); Zacarias, pai de João Batista,
era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias (Lucas 1:5,8,9); Terminado o seu turno voltou
para casa e, conforme a promessa que Deus lhe fez, sua esposa Isabel, que era estéril, concebeu João Batista
(Lucas 1:23-24) no final do mês Tamuz (junho) ou início do mês Abe (julho); Jesus foi concebido 6 meses
depois (Lucas 1.24-38), no fim de Tebete (dezembro) ou início de Sebate (janeiro); Nove meses depois, no
final de Etenim (setembro), mês em que os judeus comemoravam a Festa dos Tabernáculos, Deus veio
habitar, veio tabernacular conosco. Nasceu Jesus, o Emanuel (Deus conosco).

Domingos Mathias (Dia 24) – “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 de seus
pastores.
Helio Carlos (Dia 25) – “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). Felicidades! É o que deseja cada um de seus irmãos do Ministério de Louvor.

Pb. Francisco (Dia 29) e Pb. Ana Cláudia (Dia 20) – “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). Obrigado por nos abençoar com o presente da amizade. Vocês são incrivelmente especiais
e importantes pra nossas vidas. De Elma, Neto e Venâncio.

Luzia Moura (Dia 30) – “Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são
maravilhosas! Digo isso com convicção”. (Salmo 139:14). Abraços de seus pastores.

IMPORTANTE:

No próximo ano, não haverá uma área específica para publicação de
aniversários. Esses serão feitos somente quando as pessoas que desejam enviar algum recado o façam
com antecedência de pelo menos 10 dias (do domingo a ser publicado), para melhor organização.

LEMBRETES IMPORTANTES
 Pr. Paulo convoca todos os membros para apresentação do planejamento de eventos para 2010
no culto de celebração do dia 10 de janeiro, às 19h. TODO MEMBRO DEVE COMPARECER!
 Não esqueçam que a Ceia do Senhor continua sendo celebrada no segundo domingo de cada
mês, mas agora, volta a ser celebrada no Culto das 19h, e não mais na E.B.D.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: HEBREUS 08, 09, 10

Sexta-feira: EZEQUIEL 01, 02, 03

Terça-feira: HEBREUS 11, 12, 13

Sábado: EZEQUIEL 04, 05, 06

Quarta-feira: LAMENTAÇÕES 01, 02, 03

Domingo: EZEQUIEL 07, 08, 09

Quinta-feira: LAMENTAÇÕES 04, 05

Período atual: Quinquagésima segunda semana

Metade do couro...
Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai.
Diz que um pai cuida dos dez filhos,
mas dez filhos não cuidam de um pai.
Sentindo o peso dos anos,
sem poder mais trabalhar,
o velho peão estradeiro
com seu filho foi morar.
O rapaz era casado
e a mulher deu de implicar:
“―Você manda o velho embora,
se não quiser que eu vá”.
E o rapaz, coração duro,
com seu velho foi falar:
“―Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir.
Hoje, aqui da minha casa, o senhor vai ter que sair.
Leva este couro de boi que eu acabei de curtir,
Pra lhe servir de coberta, aonde o senhor for dormir”.
O pobre velho, calado,
pegou o couro e saiu.
Seu neto de oito anos,
que aquela cena assistiu,
Correu atrás do avô.
Seu paletó sacudiu.
Metade daquele couro, chorando ele pediu.
O velhinho, comovido,
Pra não ver o neto chorando,
Partiu o couro no meio
E pro netinho foi dando.
O menino chegou em casa
E seu pai foi lhe perguntando:
“Pra quê você quer este couro que seu avô ia levando?”
Disse o menino ao pai:
“Um dia vou me casar,
o senhor vai ficar velho, e comigo vai morar.
Pode ser que aconteça de ‘nós não se combinar’,
e essa metade do couro,
vou dar pro senhor levar”.
Poema narrado por Zezé di Camargo, em um comercial da campanha promovida pelo
Governo de Minas Gerais pelo respeito e cuidado ao idoso.

Palavra Pastoral
CRESCENDO COM A PALAVRA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A excelência da lei do SENHOR e a felicidade daquele que a observa (cont.)
“Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura
enganosamente” ― Salmos 24:4
A vaidade é dos pecados que o diabo mais gosta, pois entregar a alma a vaidade é ficar o tempo todo
atraindo a atenção das pessoas para si e começamos a achar que é indispensável na vida delas.
“Trabalhar com língua falsa para ajuntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte” ―
Provérbios 21:6
O vaidoso perde a noção da verdade da honra e da honestidade, passa por cima de todos e dos
princípios de Deus para atingir seus propósitos. Com isso manipulam pessoas que estão cegas, pois são
pessoas carentes, que gostam de compartilhar atitudes infantis e carnais.
“Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra
de iniqüidade” ― Salmos 144:11
Pelo que devemos orar?
“Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; mantém-me
do pão da minha porção de costume” ― Provérbios 30:8
...nem jura enganosamente - Sem que percebermos, assumimos um pouco o lugar de Deus e
começamos a julgar pessoas, a tratá-las de forma hostil, porque juramos de todo o nosso coração que
estamos sendo hostilizados. Não percebemos o quanto estamos doentes e nos tornamos amargos e
agressivos, maltratando pessoas inocentes.
Veja isso!
“Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá?” ― Jeremias 17:9
Não percam tempo com as coisas que não levam em direção a Deus, mas digam para si mesmos e para
todo o mundo: “já tenho um alvo, que é JESUS”.
“Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” ― Filipenses 3:14

SEXO PRECOCE AUMENTA RISCO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO, DIZ ESTUDO
Postada em: terça-feira, 22 de dezembro de 2009 10:30h
Um estudo com 20 mil mulheres revelou uma associação entre a iniciação sexual precoce e
índices mais elevados de câncer do colo do útero. O objetivo da pesquisa, curiosamente, era
entender por que mulheres mais pobres correm maior risco de desenvolver esse tipo de câncer.
Os especialistas constataram que essas mulheres tendem a iniciar sua vida sexual em média
quatro anos antes do que mulheres de classes sociais mais elevadas. Por conta disso, elas
entrariam em contato mais cedo com o vírus que leva ao desenvolvimento do câncer do colo do
útero, dando ao vírus mais tempo para produzir a longa cadeia de eventos que, anos mais tarde,
levaria ao câncer. Acreditava-se anteriormente que a disparidade era resultado de baixos índices
de controle preventivo em regiões mais pobres. O estudo, feito pela International Agency for
Research on Cancer, parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), foi publicado na revista
científica British Journal of Cancer.
Sem explicação ― Embora a diferença na incidência do câncer do colo do útero entre
ricos e pobres – verificada em todo o mundo – tenha sido constatada há muitos anos, os cientistas
não sabiam explicá-la. Especialmente porque os índices de infecção pelo vírus HPV (sigla inglesa
para papiloma vírus humano) – uma infecção transmitida sexualmente que é responsável pela
maioria dos casos de câncer do colo do útero – pareciam ser semelhantes em todos os grupos. O
estudo confirmou que os índices mais altos de câncer do colo do útero não estavam associados à
maior incidência de infecção pelo HPV. O que a pesquisa revelou foi que o risco, duas vezes mais
alto, é explicado pelo fato de que mulheres mais pobres iniciam sua vida sexual mais cedo. A idade
em que uma mulher tem seu primeiro filho também pareceu ser um fator importante. O estudo
revelou que exames preventivos, como o Papa Nicolau, exercem um certo efeito sobre o nível de
risco. Mas o número de parceiros sexuais que uma mulher tem, e o hábito de fumar, não
pareceram interferir nos resultados.
Tempo ― A responsável pelo estudo, Silvia Franceschi, disse que os resultados não se
aplicam apenas a jovens adolescentes. Por exemplo, o risco de desenvolver câncer do colo do
útero também é maior em mulheres que tiveram sua primeira relação sexual aos 20 ao invés dos
25 anos. “No nosso estudo, mulheres mais pobres se tornaram sexualmente ativas em média
quatro anos antes”. “Então, elas também podem ter sido infectadas pelo HPV mais cedo, dando ao
vírus mais tempo para realizar a longa sequência de eventos que são necessários para o
desenvolvimento do câncer”. A representante da entidade britânica de pesquisas sobre o câncer
Cancer Research UK, Lesley Walker, disse que o estudo levanta questões importantes. “Embora
mulheres possam ser infectadas pelo HPV a qualquer idade, a infecção em idade menor pode ser
especialmente perigosa, já que (o vírus) tem mais tempo para causar os danos que levam ao
câncer”. “Os resultados parecem reforçar a necessidade de vacinação contra o HPV em escolas,
antes que (as meninas) comecem a ter relações sexuais, especialmente entre meninas de áreas
mais pobres”.
Fonte: BBC Brasil

ESTATÍSTICAS DA PERSEGUIÇÃO

ATENÇÃO...
O vídeo “Uma Carta do
Inferno”, exibido no último
culto de missões (último
domingo, dia 20) está
disponível para ser adquirido
pelo valor de R$10 (sob
encomenda). Falar com Neto.

Países mais populosos apresentam
menor liberdade religiosa
Postada em overbo.com.br: terça-feira,
dezembro de 2009 10:18h

22 de

Um novo relatório indicou que 1/3 dos países impõe
restrições às práticas religiosas, tanto por causa da
política do governo, quanto por atos hostis realizados
por indivíduos ou grupos.
Isso impede a liberdade religiosa de 70% da
população mundial, já que muitos dos países mais
restritivos são muito populosos.
O estudo realizado pelo Pew Research Center
demonstra que os cidadãos dos 25 países mais
populosos, como Irã, Egito, Indonésia, Paquistão e
Índia, sofrem graves restrições religiosas.
Os Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Japão, Itália e
África do Sul são países com maior liberdade
religiosa, menor interferência do governo e violência
e agressões baseadas em questões religiosas.
Fonte: Missão Portas Abertas

LEMBRETES IMPORTANTES
 Pr. Paulo convoca todos os membros para apresentação do planejamento de eventos para 2010
no culto de celebração do dia 10 de janeiro, às 19h. TODO MEMBRO DEVE COMPARECER!
 Não esqueçam que a Ceia do Senhor continua sendo celebrada no segundo domingo de cada
mês, mas agora, volta a ser celebrada no Culto das 19h, e não mais na E.B.D.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: EZEQUIEL 10, 11, 12

Sexta-feira: EZEQUIEL 22, 23, 24

Terça-feira: EZEQUIEL 13, 14, 15

Sábado: TIAGO 01, 02, 03

Quarta-feira: EZEQUIEL 16, 17, 18

Domingo: TIAGO 04, 05

Quinta-feira: EZEQUIEL 19, 20, 21

Período atual: Quinquagésima terceira semana

