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

Buscando a sabedoria de Deus no livro de Provérbios
“Para se conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem, as palavras da prudência.” ―
Provérbios 1:2
Quem busca a sabedoria vai encontrar quatro virtudes importantes:
“Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a eqüidade” ― Provérbios 1:3
Entendimento, a justiça, o juízo e a eqüidade.
O Espírito Santo se manifesta de sete maneiras para edificar a Igreja:
“E repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de
conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do SENHOR” ― Isaías 11:2
· O entendimento é uma delas. É o Espírito de entendimento que, ao se manifestar sobre a igreja,
promove a harmonia entre os irmãos, o diálogo e o equilíbrio.
· A justiça promove alegria no coração dos que a praticam.
“O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniqüidade” ― Provérbios
21, 15
Uma coisa abominável a Deus são dois pesos e duas medidas. Existem pessoas que tratam uma pessoa
que ama de um jeito quando erra, mas quando é uma pessoa que não é do seu interesse (que erra do mesmo
jeito), a condena.
“Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao SENHOR, tanto um como outro” ―
Provérbios 20:10
· O juízo é o que promove bom senso dentro da igreja, que traz em seu coração o juízo de Deus, o
fazendo estar pronto para promover a paz.
· “Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao SENHOR do que sacrifício” ― Provérbios 21:3
· A eqüidade é para os que querem andar na retidão na casa do Senhor.
“Ouvi, porque falarei coisas excelentes; os meus lábios se abrirão para a eqüidade. Devemos praticar o
que é reto aos olhos de Deus e não aos nossos” ― Provérbios 8:6

MENSAGEM DO MISSIONÁRIO DENIS
Hyderabad, India, 31 de dezembro de 2009.

“Tenho grande prazer em fazer a sua vontade Deus” ― Salmos 40:8
Essa semana uma amiga indiana da igreja que congregamos nos chamou para jantar em sua casa.
Estava uma noite muito bonita e parei em um canto e fiquei olhando para o céu quando Robbi, um
missionário americano, se aproximou e perguntou em que eu estava pensando:
― Estou feliz em estar aqui ― respondi.
― Feliz em estar aqui na casa da Gubby? ― Ele me perguntou.
Disse que sim, mas o que eu queria dizer era que estava feliz em estar aqui, na Índia.
Depois de uns minutos de silêncio ele voltou a perguntar:
― Porque está feliz em estar aqui? Você está longe do seu país, longe da sua família, amigos, pessoas
que você ama. Você não compreende direito a língua e muito menos o comportamento das pessoas. Você
não pode comer a comida que está acostumado quando tem vontade, não pode ir aos lugares que gostaria e
ainda vive a preocupação com a policia, que não pode descobrir que você é um missionário aqui. Porque
está feliz?
Robbi é um missionário estrangeiro como eu e sabe muito bem o que é tudo isso, pois passa pela
mesma situação. O que ele queria era apenas me fazer pensar e ouvir minha resposta. Realmente, não é
muito fácil estar aqui, longe de tudo, em um mundo tão diferente, onde eu não sei nem como me
comportar, e às vezes, nem o que dizer.
Um mês e meio depois já estou um pouco adaptado, mas muita coisa ainda é difícil pra mim. Ainda
não me acostumei com a pimenta que me faz chorar, ainda não acostumei a ter que sair na rua com um
pano no rosto para conseguir respirar, por causa da poluição. Também não me acostumei a chamar tanta
atenção na rua, ao ver pessoas pararem para me olhar, como se eu fosse de outro mundo.
É difícil quando vêm três ou quatro mendigos de uma só vez pedindo dinheiro, alguns sem uma
mão, ou um pé e você tem que se esforçar pra não chorar na frente deles. Ainda fico triste todas as vezes
que vejo uma mulher trabalhando na construção civil, carregando latas de concreto ou peneirando areia.
Os porcos que ficam passeando pra lá e pra cá na frente do meu portão ainda me incomodam um pouco,
e ainda acho engraçado ver como as vacas têm liberdade para parar o trânsito e ninguém se incomoda
com elas. Ainda acho um absurdo ver as pessoas jogando o esterco dessas vacas nas suas calçadas todas
as manhãs, acreditando que isso vai abençoar suas casas; e nem consigo entender como as pessoas
podem fazer suas necessidades no meio da rua, na frente de todos como se estivesse no banheiro de suas
casas. Apesar disso tudo, eu estou feliz. E por quê? Por causa de um versículo que eu sempre cito do
Salmo 40 - “Tenho grande prazer em fazer a sua vontade, oh Deus...” (v.8).
Eu sempre ouvi as pessoas dizerem que não existe lugar melhor para estar, do que no centro da
vontade de Deus. Eu mesmo já disse essa frase muitas vezes, mas só hoje eu posso vivê-la. Hoje sei o
sentimento maravilhoso que é estar fazendo a vontade do Pai, exatamente aquilo que ele planejou para
mim.
Hoje, dia 31 de dezembro, enquanto orava aqui em casa com meus amigos, Deus falou muito forte
ao meu coração em Salmos 139:16, quando Davi diz: “Todos os dias determinados para mim foram
escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir”.
Em poucas horas entraremos em um novo ano. E nesse dia, todos nós sempre fazemos planos,
traçamos metas, sonhamos e até fazemos promessas para nós mesmos, de coisas que queremos que
sejam diferentes. Mas se o olharmos para a palavra de Deus, veremos que todos os dias de 2010, cada
.

momento que vamos viver já foram escritos pelo Deus que nos criou. Ele sabe do nosso futuro e
exatamente por isso ele nos diz em Mateus 6 que não precisamos nos preocupar com o nosso amanhã.
Essa palavra me consolou hoje e eu quero compartilhar isso com você! Que nesse ano de 2010
você não viva os seus próprios sonhos, mas escolha viver os sonhos de Deus, que são muito maiores, e
melhores que os nossos. Que você não se preocupe com o dia de amanhã, mas que a cada dia você
acorde e pergunte ao autor da vida: O que o Senhor determinou para mim no dia de hoje? Qual é a sua
vontade? O que quer que eu faça?
Louvo a Deus por que Ele tem me ensinado a renunciar os meus sonhos para viver os sonhos
dEle, e isso tem me feito feliz. Louvo a Deus por você que tem sido resposta para a realização desse
sonho. Deus tem usado você para que hoje eu possa estar aqui, e de alguma forma aliviar a dor desse
povo, trazendo a mensagem de Paz.
Confesso que no meu coração existe o desejo de estar ai com vocês, poder abraçá-los e festejar a
chegada de 2010, mas vocês estão sempre comigo, em meu coração e em minhas orações.
Um forte abraço, com saudades! Amo vocês,
Denis Felipe

ATENÇÃO...

FELIZ ANIVERSÁRIO

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.

Pr. Roberto Ricardo (dia 08) - “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
dos seus pastores Paulo e Tânia e também dos seus
amigos Elma e Neto. Você é uma bênção pra todos
nós! Te amamos demais, Betão!

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 25, 26, 27

Sexta-feira: EZEQUIEL 37, 38, 39, 40

Terça-feira: EZEQUIEL 28, 29, 30

Sábado: EZEQUIEL 41, 42, 43, 44

Quarta-feira: EZEQUIEL 31, 32, 33

Domingo: EZEQUIEL 45, 46, 47, 48

Quinta-feira: EZEQUIEL 34, 35, 36

Período atual: Quinquagésima quarta semana

VOCÊ FUGIRIA?
Imagina que isto está acontecendo:
Numa manhã de domingo, durante o culto, a congregação de 2000
membros é surpreendida ao ver dois homens entrar, ambos mascarados e
cobertos de preto da cabeça aos pés e armados com metralhadoras.
Um dos homens proclamou:
“―Quem quiser receber uma bala por Cristo fique onde está."
Imediatamente, o coro fugiu.
Dos dirigentes, só restou o mais ancião.
A maior parte dos fiéis desapareceram.
Dos 2000 membros só ficaram 20.
O homem que tinha falado retirou a sua máscara, olhou para o pregador e
disse:
“―Pode continuar Pastor, agora coloquei todos os hipócritas na rua”...
E os dois homens voltaram as costas e saíram.
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Buscando a sabedoria de Deus no livro de Provérbios
“Para dar aos simples, prudência, e aos moços, conhecimento e bom siso” ― Provérbios 1:4
Existem pessoas que sofrem traições e muitos danos na vida. Muitas vezes são pessoas
bondosas, sem maldade e são incapazes de fazer mal a alguém. Mas por que Deus deixa essas
pessoas sofrerem?
A resposta é essa:

E você? Ficaria ou fugiria?
É engraçado como é fácil ignorar o Filho de DEUS e depois ficarmos
indignados por ver o mundo na situação em que hoje está. É engraçado como
acreditamos em tudo aquilo que os jornais dizem, mas ignoramos o que a
Bíblia diz. É engraçado como todos querem ir para o céu, desde que não
tenham de acreditar, pensar, dizer, ou fazer aquilo que a Bíblia diz. É
interessante como se mandam milhares de “piadinhas” por e-mail, que se
espalham como fogo, mas quando se começa a enviar mensagens que se
referem ao Senhor, pensa-se duas vezes em partilhá-las. É engraçado como as
piadinhas lascivas, rudes e obscenas se dispersam livremente pela internet,
mas a discussão pública sobre Jesus é suprimida nas escolas e nos lugares de
trabalho.
É interessante, não é?
É engraçado que se possa ser tão incendiado por Cristo no domingo, mas
ser um cristão invisível, durante o resto da semana! Engraçado como posso
estar mais preocupado sobre o que os outros pensam de mim, do que com o
que Deus pensa de mim.

“Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores, desejareis o escárnio? E
vós insensatos, odiareis o conhecimento?” ― Provérbios 1:22
Deus não quer ninguém vivendo como uma pessoa sem direção. Veja isso:
“Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá” ― Provérbios
1:32
O povo de Deus não tem que fazer coisa errada ou bancar o esperto, mas precisa ser mais
prudente e parar de querer ganhar vantagens em tudo. Necessário é aprender que toda vantagem
deste mundo não passa de arapuca do diabo para os simples.
Aprenda isso:
“Confia no SENHOR de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento” ―
Provérbios 3:5
A confiança em Deus é o maior ato de sabedoria, mas saiba isso:
“Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do mal” ― Provérbios 3:7
Precisamos ter de Deus a sensibilidade para saber se estamos diante do mal, e isso só quem
está em Deus vai perceber.
Não temos que nos tornarmos espertos, mas, sim, sábios diante de Deus.

“JESUS TE AMA, MEU IRMÃO”

O BLOG DA COMUNIDADE AMAI-VOS

“Jesus te ama, meu irmão” – últimas palavras de vítima
ao assassino antes de ser morto em Campo Grande
“Quais são suas últimas palavras?” – indagou o sujeito na motocicleta. – “Jesus te
ama, meu irmão”. Instante após pronunciar esta frase, João Marcelo Cardoso Dias, 27
anos, conhecido pelo apelido de Xexéu, foi executado em frente a uma igreja evangélica
no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Morreu atingido por três tiros, dois no rosto
e um no peito. O executor era um homem que chegou em uma motocicleta Honda Today
velha, de cor vermelha, e fugiu sem ser reconhecido por ninguém.
João Marcelo participava de um culto na
Igreja da rua Gaia, no Portal Caoibá. Eram 22 horas
do sábado, faltava pouco para a reunião religiosa
terminar. Quem conta o ocorrido é Eliane Dias
Gomes, 33, testemunha ocular dos fatos.
O motociclista parou em frente à igreja, havia
crianças brincando na calçada. Ele pediu que
chamassem “o Xexéu”. As crianças não sabiam que
João Marcelo tinha esse apelido. Decidiram contar a
Eliane – que conhecia todo mundo na igreja. E de
fato ela sabia quem era Xexéu.
Eliane contou à Polícia que João Marcelo tinha um passado sujo, mas desde que
se converteu havia abandonado o mundo do crime. Pelo menos é o que ela sabe.

Acesse e
Divulgue!

O Blog da Comunidade Amai-vos de Cabo Frio conta com o acervo completo dos boletins
informativos publicados nos anos de 2007, 2008 e 2009 (formato PDF).
Na área SEPA, os alunos do Seminário Pentecostal Amai-vos podem fazer o download das
apostilas ministradas nas aulas pelo Pr. Paulo (formato PDF).
Nele você pode visualizar as fotos dos últimos eventos que aconteceram no ano de 2009,
como o Encontro com Deus.
Na seção estudos, você pode conferir textos dos pastores Paulo e Eduardo.
Na área Feeds você confere as últimas notícias divulgadas pelo site cristão overbo.com.br,
atualizadas simultaneamente no blog.
Você pode assistir também o vídeo “Uma Carta do Inferno” (a versão que já possui mais de
10 mil acessos no Youtube).

“Quais são suas últimas palavras?” A frieza do assassino perde para a firme
determinação de João Marcelo. Ante a morte certa, ele profere o perdão.
O homem que matou João Marcelo vestia regata branca, bermudão, tinha
estatura média, forte, com barriga aparente.
Fonte: Aquidauana News
28 de dezembro de 2008

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: 1 PEDRO 01, 02

Sexta-feira: DANIEL 07, 08, 09

Terça-feira: 1 PEDRO 03, 04, 05

Sábado: DANIEL 10, 11, 12

Quarta-feira: DANIEL 01, 02, 03

Domingo: 2 PEDRO 01, 02, 03

Quinta-feira: DANIEL 04, 05, 06

Período atual: Quinquagésima quinta semana

― Venho perguntar se você tem um martelo para me emprestar.
― Sim, acabo de comprá-lo, mas eu preciso dele para trabalhar... já que....
― Bom, mas eu o devolverei amanhã bem cedo.
― Se é assim, está bom.
Na manhã seguinte, como havia prometido, o vizinho bateu à porta e disse:
― Olha, eu ainda preciso do martelo. Porque você não o vende para mim?
― Não, eu preciso dele para trabalhar e além do mais, a casa de ferragens mais próxima está a
dois dias mula de viagem.
― Façamos um trato ― disse o vizinho ― Eu pagarei os dias de ida e volta mais o preço do
martelo, já que você está sem trabalho no momento. Que lhe parece?
Realmente, isto lhe daria trabalho por mais dois dias. Aceitou.
Voltou a montar na sua mula e viajou. No seu regresso, outro vizinho o esperava na porta de sua
casa.
― Olá, vizinho. Você vendeu um martelo a nosso amigo. Eu necessito de algumas ferramentas,
estou disposto a pagar-lhe seus dias de viagem, mais um pequeno lucro para que você as compre para
mim, pois não disponho de tempo para viajar para fazer compras. Que lhe parece?
O ex-porteiro abriu sua caixa de ferramentas e seu vizinho escolheu um alicate, uma chave de
fenda, um martelo e uma talhadeira. Pagou e foi embora. E nosso amigo guardou as palavras que
escutara: “não disponho de tempo para viajar para fazer compras”. Se isto fosse certo, muita gente
poderia necessitar que ele viajasse para trazer as ferramentas. Na viagem seguinte, arriscou um pouco
mais de dinheiro trazendo mais ferramentas do que as que havia vendido. De fato, poderia
economizar algum tempo em viagens. A notícia começou a se espalhar pelo povoado e muitos,
querendo economizar a viajem, faziam encomendas.
Agora, como vendedor de ferramentas, uma vez por semana viajava e trazia o que precisavam
seus clientes. Com o tempo, alugou um galpão para estocar as ferramentas e alguns meses depois,
comprou uma vitrine e um balcão e transformou o galpão na primeira loja de ferragens do povoado.
Todos estavam contentes e compravam dele. Já não viajava, os fabricantes lhe enviavam seus
pedidos. Ele era um bom cliente. Com o tempo, as pessoas dos povoados vizinhos preferiam comprar
na sua loja de ferragens, do que gastar dias em viagens.
Um dia ele lembrou de um amigo seu que era torneiro e ferreiro e pensou que este poderia
fabricar as cabeças dos martelos. E logo, por que não, as chaves de fendas, os alicates, as talhadeiras,
etc. E após foram os pregos e os parafusos. Em poucos anos, nosso amigo se transformou, com seu
trabalho, em um rico e próspero fabricante de ferramentas.
Um dia decidiu doar uma escola ao povoado. Nela, além de ler e escrever, as crianças
aprenderiam algum ofício. No dia da inauguração da escola, o prefeito lhe entregou as chaves da
cidade, o abraçou e lhe disse:
― É com grande orgulho e gratidão que lhe pedimos que nos conceda a honra de colocar a sua
assinatura na primeira página do Livro de Atas desta nova escola.
― A honra seria minha ― disse o homem ―, seria a coisa que mais me daria prazer, assinar o
livro, mas eu não sei ler nem escrever, sou analfabeto.
― O Senhor? ― disse o prefeito sem acreditar ― O Senhor construiu um império industrial sem
saber ler nem escrever? Estou abismado. Eu pergunto:
― O que teria sido do Senhor se soubesse ler e escrever?
― Isso eu posso responder ― disse o homem com calma ―. Se eu soubesse ler e escrever, ainda
seria o PORTEIRO DO PROSTÍBULO.
Geralmente as mudanças são vistas como adversidades. As adversidades podem ser bênçãos. As
crises estão cheias de oportunidades. Se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com o
confronto, procure as janelas. Lembre-se da sabedoria da água:
“A água nunca discute com seus obstáculos, mas os contorna”.
Que a sua vida seja cheia de vitórias, não importa se são grandes ou pequenas, o importante é
comemorar cada uma delas. Não há comparações entre o que se perde por fracassar e o que se perde
por não tentar.
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Buscando a sabedoria de Deus no livro de Provérbios

“O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios
conselhos.” ― Provérbios 1:5
O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento: é disso que precisamos, não
precisamos de mais nada.
“O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará
transtornado.” ― Provérbios 10:8
Deus não fará coisas para nos agradar, mas vai ensinar o caminho certo. Muitas
vezes isso não irá nos agradar, mas Deus sabe o caminho certo. Cabe a nós obedecê-lo.
“O temor do SENHOR é o princípio do conhecimento; os loucos desprezam a sabedoria
e a instrução.” ― Provérbios 1:7
Quem busca conhecimento de Deus sempre será bem sucedido, mas quem despreza
sofre danos terríveis, pois está indo em direção ao que não sabe. Quem obedece a Deus
sabe o que está fazendo e sabe que no final tudo vai dar certo.
“Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão.” ― Provérbios
8:17
“Riquezas e honra estão comigo; assim como os bens duráveis e a justiça.” ―
Provérbios 8:18

CONSEQUÊNCIAS DA CULTURA FAVORÁVEL AO ABORTO NA CHINA

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: OSÉIAS 01, 02, 03

Mais de 24 milhões de chineses ficarão sem
esposas em 2020, diz governo
Mais de 24 milhões de homens chineses em idade reprodutiva poderão ficar sem
esposas em 2020, segundo um estudo da Academia Chinesa de Ciências Sociais divulgado
nesta segunda-feira.
O desequilíbrio de gênero entre recém-nascidos é o tido como um sério problema
demográfico para ao país, que tem uma população de 1,3 bilhões de pessoas.
O estudo cita abortos de bebês do sexo feminino – resultado do tradicional
favoritismo chinês por meninos e das rigorosas leis de planejamento familiar, que limitam o
número de filhos que cada casal pode ter – como um dos fatores determinantes para o
problema.
Segundo a organização, os abortos de bebês do sexo feminino são
“extremamente comuns”.
A prática é particularmente comum em áreas rurais e os exames de ultrassom,
introduzidos no país nos anos 80, aumentaram sua incidência.

Prostituição forçada
Os mais recentes números divulgados no estudo mostram que, para cada 100
meninas nascem 119 meninos na China.
O pesquisador Wang Guangzhou diz no jornal chinês Global Times que isso faz com
que vários homens nas regiões mais pobres da China fiquem solteiros durante toda a vida.
“A chances de um homem com mais de 40 anos de idade no campo se casar são
raras”, disse ele. “Eles ficarão mais dependentes do seguro social à medida que envelhecem e
terão menos recursos domésticos dos quais depender.”
A relutância de muitas chinesas de áreas urbanas em ter o primeiro filho também
está aumentando o problema.
Por lei, os casais na zona rural podem ter até dois filhos, nas áreas urbanas apenas
um – exceto a cidade/província de Xangai, que permite dois filhos por casal.
Em algumas províncias, 130 meninos nascem para cada 100 meninas.
O estudo diz ainda que o crescente desequilíbrio demográfico estaria fomentando a
prostituição forçada e o tráfico humano em algumas partes do país.
Em 2009, já havia um excesso de 32 milhões de homens abaixo dos 20 anos de idade
na China, segundo um estudo publicado em abril pela revista especializada British Medical
Journal.

Fonte: BBC Brasil / Postada em Overbo.com.br em: segunda-feira, 11 de janeiro de 2010

Terça-feira: OSÉIAS 04, 05, 06
Quarta-feira: OSÉIAS 07, 08, 09
Quinta-feira: OSÉIAS 10, 11, 12
Sexta-feira: OSÉIAS 13, 14
Sábado: 1 JOÃO 01, 02, 03
Domingo: 1 JOÃO 04, 05
Período atual: Quinquagésima
sexta semana

O Blog da Comunidade Amai-vos de Cabo Frio
O Blog da Comunidade Amai-vos de Cabo Frio conta
com o acervo completo dos boletins informativos publicados
nos anos de 2007, 2008 e 2009 (formato PDF).
Na área SEPA, os alunos do Seminário Pentecostal
Amai-vos podem fazer o download das apostilas ministradas
nas aulas pelo Pr. Paulo (formato PDF).
Nele você pode visualizar as fotos dos últimos eventos
que aconteceram no ano de 2009, como o Encontro com Deus.
Na seção estudos, você pode conferir textos dos
pastores Paulo e Eduardo.
Na área Feeds você confere as últimas notícias
divulgadas pelo site cristão overbo.com.br, atualizadas
simultaneamente no blog.
ACESSE E DIVULGUE!

O PORTEIRO DO PROSTÍBULO
Não havia no povoado pior ofício do que 'porteiro do prostíbulo'. Mas que outra coisa poderia
fazer aquele homem? O fato é que nunca tinha aprendido a ler nem escrever, não tinha nenhuma outra
atividade ou ofício.
Um dia, entrou como gerente do prostíbulo um jovem cheio de idéias, criativo e empreendedor,
que decidiu modernizar o estabelecimento. Fez mudanças e chamou os funcionários para as novas
instruções.
Ao porteiro disse:
― A partir de hoje, o Senhor, além de ficar na portaria, vai preparar um relatório semanal onde
registrará a quantidade de pessoas que entram e seus comentários e reclamações sobre os serviços.
― Eu adoraria fazer isso, Senhor ― balbuciou ― mas eu não sei ler nem escrever!
― Ah! Quanto eu sinto! Mas se é assim, já não poderá seguir trabalhando aqui.
― Mas Senhor, não pode me despedir, eu trabalhei nisto a minha vida inteira, não sei fazer outra
coisa.
― Olhe, eu compreendo, mas não posso fazer nada pelo Senhor. Vamos dar-lhe uma boa
indenização e espero que encontre algo que fazer. Eu sinto muito e que tenha sorte.
Sem mais nem menos, deu meia volta e foi embora. O porteiro sentiu como se o mundo
desmoronasse. Que fazer? Lembrou que no prostíbulo, quando quebrava alguma cadeira ou mesa, ele a
arrumava, com cuidado e carinho. Pensou que esta poderia ser uma boa ocupação até conseguir um
emprego. Mas só contava com alguns pregos enferrujados e um alicate mal conservado. Usaria o
dinheiro da indenização para comprar uma caixa de ferramentas completa. Como o povoado não tinha
casa de ferragens, deveria viajar dois dias em uma mula para ir ao povoado mais próximo para realizar
a compra. E assim o fez. No seu regresso, um vizinho bateu à sua porta:

O JOVEM ARROGANTE
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Um jovem muito arrogante que estava assistindo a um jogo de futebol,
tomou para si a responsabilidade de explicar a um senhor já maduro,
próximo dele, por que era impossível a alguém da velha geração entender
esta geração.
Vocês cresceram em um mundo diferente, um mundo quase primitivo,
― o estudante disse alto e claro de modo que todos em volta pudessem ouvilo ―, Nós, os jovens de hoje, crescemos com televisão, aviões a jato, viagens
espaciais, homens caminhando na Lua, nossas espaçonaves tendo visitado
Marte. Nós temos energia nuclear, carros elétricos e a hidrogênio,
computadores com grande capacidade de processamento e... ― deu uma
pausa para tomar outro gole de cerveja.
O senhor se aproveitou do intervalo do gole para interromper a liturgia
do estudante em sua ladainha e disse:
―Você está certo, filho. Nós não tivemos essas coisas quando nós
éramos jovens. Por isso nós as inventamos. E você, um arrogante dos dias de
hoje, o que você está fazendo para a próxima geração?
Foi aplaudido ruidosamente!

Buscando a sabedoria de Deus no livro de Provérbios

“Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites” ―
Provérbios 1:10
Quando qualquer pessoa nos procura, normalmente nos oferece ou pede alguma
coisa. Devemos ter cuidado, pois todo tipo de relacionamento tem que ter um propósito
edificante, ou, se houver propósitos que não edificam ninguém, mas tratam da vida dos
outros, por exemplo, devemos nos afastar.
Devemos ter cuidado com alguns relacionamentos que nos orientam contra pessoas
inocentes e que são para ferir ou prejudicar alguém.
Devemos ter cuidado com o inimigo, pois ele nunca irá mostrar sua cara de
verdade, mas podemos detectá-lo, pois sua fala é mansa e tem sempre uma pitada de
maldade e maledicência, sempre querendo o mal de alguém. Quem dá ouvidos para tais
pessoas, direciona sua vida espiritual de tal maneira para o mau, que ela passa a ir vai de
mal a pior. Então, nada na vida flui direito, já não sente a presença de Deus direito, e logo
entra em crises que levaram à queda.
“A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade
cairá” ― Provérbios 11:5
“Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há
segurança” ― Provérbios 11:14
“O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova;
mas os bons herdarão o bem” ― Provérbios 28:10
Nós, servos do Senhor, devemos fugir da maldade, das mentiras e de tudo que se
refere à vida dos outros. Devemos buscar orientação de que dá fruto.
Sejam sábios, observem as pessoas e vejam seu fruto, sua família, o que construiu
para obra do Senhor etc.

COMO VIVER A VIDA, SEGUNDO A GLOBO
É fato: as novelas da Globo e seus programas de grande audiência continuam ditando normas,
valores e costumes. Volta e meia ouvimos alguém soltar famosos bordões como “hare baba”, “tô certo ou
tô errado?”, “né brinquedo não”, “ishalá”, e outros consagrados pelos folhetins globais.
Antes que alguém levante a mão para perguntar, esse texto tem, sim, muito a ver com
Administração. Qualquer evento que influencie, direta ou indiretamente, o nosso comportamento é
extremamente importante para a forma como conduzimos os nossos negócios. Não é à toa que os
grandes anunciantes disputam a peso de ouro o horário nobre da televisão brasileira - bem como os
próprios atores. Da mesma forma, as grifes (re)direcionam suas coleções aos estilos exibidos pelas belas
e influentes atrizes das novelas, mesmo que essas se passem em lugares exóticos como Índia e Marrocos,
ou genuinamente brasileiros como Barretos, Rio e São Paulo. Até pouco tempo atrás, muitas moças
estavam usando parte do sutiã à mostra, para imitar o modelito de Norminha, a simpática – e faceira –
personagem interpretada recentemente por Dira Paes. Novelas ditam modas e, como administradores,
devemos estar atentos.
Espanta-me essa última, que traz o curioso título de “Viver a Vida”. Apesar de apresentar
depoimentos emocionantes de pessoas reais que superaram grandes problemas no final dos episódios,
Viver a Vida dá um show de deturpação de valores do começo ao fim de cada capítulo.
Normalmente, as obras de ficção dividem claramente as pessoas entre boas e más, o certo e o
errado são evidentes, e nos colocamos a torcer pelo sucesso do protagonista e o castigo dos vilões, como
o fizemos em A Favorita, com o duelo entre Donatela e Flora.
Na novela de Manoel Carlos, esse dualismo não existe. Com a desculpa de aproximar seus
personagens da realidade, o autor lhes confere virtudes e defeitos. Entretanto, paira um ar de
normalidade sobre todas as safadezas cometidas pelos personagens, que eu chego a me perguntar o que
ele quer dizer, realmente, com “viver a vida”.
Viver a Vida é uma novela onde praticamente todos os personagens enganam uns aos outros. O
marido trai a esposa com a prima dela, a esposa trai o marido com o cara da academia, o outro troca a
companheira de uma vida inteira por uma modelo 30 anos mais jovem , que agora já vive um affair com
o sujeito que conheceu no meio do deserto (que corre o risco de ser filho de seu próprio marido), irmãos
(gêmeos!) disputam a mesma garota… ufa! E tem muito mais, mas não quero tirar a paciência do leitor
com essas picuinhas.
Onde mora o perigo? Diversos estudos, em especial os conduzidos pelo Prof. Robert B. Cialdini,
da Arizona State University, demonstram que temos uma grande tendência a fazer o que a maioria faz –
mesmo que seja um comportamento socialmente indesejável. Segundo Cialdini, somos naturalmente
maria-vai-com-as-outras.
Manoel Carlos gasta o seu latim para provar que trair é algo normal, que todo mundo trai todo
mundo e não há nada reprovável nisso. Pelo contrário: é até algo bonito, poético. As puladas de cerca
ocorrem sempre com o belíssimo pano de fundo da cidade maravilhosa ao entardecer, do alto de uma
asa delta, ou nas areias paradisíacas de Búzios, ao som de uma belíssima trilha sonora.
Há algum tempo, havia em minha cidade um jornalzinho que circulava entre os colégios, cuja
maior atração eram os recadinhos que os alunos postavam uns para os outros. Depois que Aline Moraes
interpretou uma jovem lésbica em uma novela, houve uma explosão de recados (românticos) de garotas
para garotas. Não estou fazendo juízo de valor no que diz respeito às escolhas sexuais de ninguém.
Entretanto, desconfio que muitos desses recados não tinham nada a ver com a sexualidade dessas
.

garotas. Elas apenas queriam ser a Aline Moraes… Imagino que, se a personagem da bela atriz fosse
interpretada por Regina Casé, o efeito no jornal teria sido nulo ou completamente inverso.
Mesmo sabendo que o comportamento é uma potente fonte de influência social, geralmente as
pessoas que participam de estudos de psicologia social dizem com veemência que o comportamento
alheio não influencia o seu próprio. Você aí do outro lado também deve estar dizendo que isso é uma
grande besteira, que você não é influenciado por novelas, nem por ninguém. Beleza. Mas, com certeza,
você conhece um monte de gente que adora seguir a maioria.
O perigo está na mensagem, repetida diariamente à exaustão, justamente no horário em que a
maioria dos televisores sintoniza a rede do plim-plim. Muita gente assimila o comportamento dos
personagens como adequado, moderno e normal. A novela de Manoel Carlos é a receita para o fracasso
de uma sociedade que tem (ou já teve?) na família o seu mais firme alicerce. Viver a vida, de verdade, é
muito mais do que isso. Tô certo ou tô errado?
Fonte: http://vocesa.abril.com.br/blog/leandro/

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: JOEL 01, 02, 03

Sexta-feira: OBADIAS

Terça-feira: AMÓS 01, 02, 03

Sábado: JONAS 01, 02, 03, 04

Quarta-feira: AMÓS 04, 05, 06

Domingo: 2 JOÃO / 3 JOÃO

Quinta-feira: AMÓS 07, 08, 09

Período atual: Quinquagésima sétima semana

PARABÉNS PARA
PAOLA DOS SANTOS!
Que no dia 20 de janeiro fez mais
um aniversário.
“Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu
coração; contarei todas as tuas
maravilhas. Em ti me alegrarei e
exultarei; cantarei louvores ao teu nome,
ó Altíssimo”. (Salmo 9:1,2) ― Abraços de
sua sogra Bete, e de Victor.
“Guarda-me como à menina do olho;
esconde-me, à sombra das tuas asas”.
(Salmo 17:8) ― Você é a menina dos olhos
de Deus, e eu te amo. De seu namorado
Iago.

O BLOG DA AMAI-VOS
O Blog da Comunidade Amai-vos de Cabo Frio
conta com o acervo completo dos boletins
informativos publicados nos anos de 2007, 2008 e
2009 (formato PDF).
Na área SEPA, os alunos do Seminário
Pentecostal Amai-vos podem fazer o download das
apostilas ministradas nas aulas pelo Pr. Paulo
(formato PDF).
Nele você pode visualizar as fotos dos últimos
eventos que aconteceram no ano de 2009, como o
Encontro com Deus.
Na seção estudos, você pode conferir textos dos
pastores Paulo e Eduardo.
Na área Feeds você confere as últimas notícias
divulgadas pelo site cristão overbo.com.br,
atualizadas simultaneamente no blog.
ACESSE E DIVULGUE! Você pode assistir também
o vídeo “Uma Carta do Inferno” (a versão que já
possui mais de 10 mil acessos no Youtube).

ÉTICA
A chave para a solução dos problemas atuais do Brasil pode ser a mesma que o prefeito de New
York usou há uma década:
Veja os mandamentos:
Você acha um absurdo a corrupção da polícia?
NUNCA suborne, nem aceite suborno!
Você acha um absurdo o roubo de carga, até mesmo com assassinatos dos motoristas?
EXIJA a nota fiscal em TODAS as suas compras!
Você acha um absurdo a desordem causada por alguns camelôs?
Saiba de quem você compra! Grande parte de suas mercadorias são produtos falsificados ou
sonegados. Alguns até roubados.
Você acha um absurdo o poder dos marginais das favelas?
NÃO compre nem consuma drogas!
Você acha um absurdo o enriquecimento ilícito?
Não o admire, repudie-o.
Você acha um absurdo a quantidade de pedintes no sinal ou de flanelinhas nas ruas?
NUNCA dê nada.
Você acha um absurdo que qualquer chuva alague a cidade?
Só jogue o LIXO no LIXO.
Você acha um absurdo haver cambistas para shows e espetáculos?
NÃO compre deles, nem que não assista ao evento.
Você acha um absurdo o trânsito da sua cidade?
Respeite as leis de trânsito, seja você motorista, motociclista ou pedestre.
Você está indignado com o desempenho de seus representantes na política?
Nunca mais vote neles e espalhe aos seus amigos seu desalento e o nome dos eleitos que o
decepcionam.
Você acha um absurdo o poder econômico e militar de certos países estrangeiros
desenvolvidos?
Prestigie a indústria nacional!
Ficando parado, você não contribui com nada; portanto não pode reclamar. Pratique os pontos
com os quais você concordou e tente praticar também os que você não concordou.
VAMOS TODOS VIVER COM ÉTICA.
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Buscando a sabedoria de Deus no livro de Provérbios

“Se disserem: Vem conosco a tocaias de sangue; embosquemos o inocente sem motivo;
Acharemos toda sorte de bens preciosos; encheremos as nossas casas de despojos; Lança a
tua sorte conosco; teremos todos uma só bolsa! Filho meu, não te ponhas a caminho com
eles; desvia o teu pé das suas veredas; Porque os seus pés correm para o mal, e se apressam
a derramar sangue” ― Provérbios 1:11,13―16
Devemos ter muito cuidado com nossas decisões, com o que falamos, o que
decidimos, pois no final teremos que arcar com as conseqüências. Muita gente toma
decisões movidas por amizade, por um momento de empolgação e acaba em verdadeiros
buracos dos quais não conseguem mais sair.
Não podemos andar contando com a sorte. Precisamos de algo mais sólido como a
palavra de Deus para nos orientar e momentos de oração e busca (com muita paciência)
para ouvir a voz de Deus. Somente embasados nessas coisas poderemos decidir com
convicção sobre as decisões da vida .
“Deus falou uma vez; duas vezes ouvi isto: que o poder pertence a Deus” ― Salmos
62:11
Devemos fazer a vontade de Deus.
Muitos cristãos atribulados em grandes lutas ficam perguntando a Deus “por que
estou passando por isso?”, pelo fato de tomarem decisões sem a direção de Deus. À
princípio parecia tão certinho, mas nosso coração é enganoso.

CINCO FAMÍLIAS EVANGÉLICAS TÊM AS CASAS DESTRUÍDAS
MÉXICO – Em 13 de janeiro, católicos tradicionalistas destruíram a casa e outras propriedades de
cinco famílias evangélicas na comunidade de Los Llanos, San Cristóbal de Las Casas. As famílias são
recém-convertidas.
Em 19 de abril de 2009, os evangélicos Los Llanos fizeram a inauguração de um templo, que foi
perturbada com a entrada de 70 pessoas, as quais afirmavam que os evangélicos seriam presos por
estarem prestando um culto.
Vários líderes da nova igreja foram levados para a delegacia e detidos por uma hora, enquanto
outros tradicionalistas dispersavam os demais membros.
Alfonso, um dos líderes da igreja, perguntou aos invasores o que os evangélicos tinham feito de
errado, e acrescentou: “Temos um Deus e Ele está no céu”. Isso enfureceu os invasores, que agrediram o
pastor Alejandro Cruz Ton.
Esse incidente não intimidou os evangélicos, que continuaram a se reunir, mesmo sob os protestos
dos católicos. Em uma ocasião, pedaços de madeira e árvores foram colocados na entrada do templo,
para impedir o acesso dos evangélicos.
Em outra, situação, a polícia foi acionada e pediu-se para ela levar para a delegacia os 12
participantes de um culto com mais dos bebês de um deles. As pessoas ficaram detidas por pouco tempo.
No dia 28 de junho, foi realizada uma reunião sobre como melhorar a comunidade. O foco
principal foi dizer aos evangélicos que eles precisavam abandonar sua crença e voltar à fé católica.
Os evangélicos pediram que fossem respeitados seus direitos de ter sua própria religião. A isso, os
católicos responderam que a única religião de Los Llanos é o catolicismo.
Às 16 horas, os evangélicos foram presos novamente, enquanto alguns chefes da comunidade
destruíam o novo templo.
As autoridades foram além da destruição do templo e criaram um documento declarando que os
evangélicos estavam de acordo de que o templo deles deveria ser destruído e que cooperariam com os
festivais católicos.
Os evangélicos responderam que era mentira e declararam: “Não, nós não deixamos nossa fé em
Jesus”.
Eles continuaram a sofrer abusos e ameaças, pois, continuam a se reunir em suas casas.
Nossa oração é por justiça e por apoio a essas famílias afetadas:
1. Alfonso Diaz Jimenez e sua esposa Eulália Diaz Lopez;
2. Lucio Gomez Lopez e sua esposa Pascuala Diaz Diaz (filhos: Marina e Alfredo Gomez Diaz);
3. Mariano Diaz Lopez e sua esposa Martha Gomez Diaz,
4. Maria Lopez Diaz (mãe de Mariano);
5. Olivia Diaz Hernandez (sobrinha de Mariano);
6. Dominga Diaz Lopez (irmã de Mariano);
7. Agustin Hernandez Nuñez e sua esposa Petra Diaz Diaz (filhos: Guillermo, Lorenzo, Patricia,
Marcelo, Bernabe, Mateo e Elisa Hernandez Diaz);
8. Dominga Diaz Diaz
Tradução: Missão Portas Abertas
Postada em: terça-feira, 26 de janeiro de 2010 0:54h em overbo.com.br
.

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: MIQUÉIAS 01, 02, 03

Sexta-feira: SOFONIAS 01, 02, 03

Terça-feira: MIQUÉIAS 04, 05, 06, 07

Sábado: 2 JOÃO / 3 JOÃO

Quarta-feira: NAUM 01, 02, 03

Domingo: APOCALIPSE 01, 02, 03

Quinta-feira: JUDAS, HABACUQUE 01, 02, 03

Período atual: Quinquagésima oitava semana

Compositor de ‘Ilariê’ lança axé gospel no carnaval de Salvador
Postada em: quarta-feira, 27 de janeiro de 2010 11:38h
Para comemorar seus 30 anos de carreira e os 25 anos do axé music, o cantor e compositor
Cid Guerreiro, autor do sucesso “Ilariê”, vai sair no carnaval de Salvador com um trio elétrico
inusitado. A novidade, o axé gospel, mistura os tambores do ritmo característico da capital baiana
com letras que falam de Deus.
“Eu me tornei evangélico há quatro anos e, em 2009, já tinha saído em um trio elétrico
cantando músicas do mundo e músicas evangélicas. Nesse ano, porém, Deus tocou meu coração e
vou cantar apenas músicas evangélicas, mas no ritmo do axé, com swing. Todas as músicas são de
minha composição”, diz Guerreiro ao G1.
Para o cantor, o carnaval é uma boa oportunidade para evangelizar. “Nosso trio vai ter outros artistas evangélicos convidados e
essa será uma oportunidade para mostrar para o povo que ser cristão não é ser careta. O ritmo é de Deus e, no carnaval, que é a festa da
carne, podemos fazer a festa do espírito.”
O trio de Cid Guerreiro deve sair nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande), mas as datas de apresentação ainda
não foram definidas. “Estou aguardando uma definição da prefeitura, mas já posso garantir que o trio vai sair no meio do povo, e será
gratuito”, afirma.
Entre as músicas que vão embalar a pipoca está “Prego na mão”, do CD “Guerreiro de Deus”.

O POTE DE MAIONESE
Um professor de filosofia, parou na frente da classe e sem dizer
uma palavra, pegou um vidro de maionese vazio e o encheu com
pedras de uns 2 cm de diâmetro.Olhou para os alunos, e perguntou
se o vidro estava cheio.
Todos disseram que sim.
Ele então, pegou uma caixa com pedregulhos bem pequenos e
jogou-os dentro do vidro agitando-o levemente. Os pedregulhos
rolaram para os espaços entre as pedras.
Tornou a perguntar se o vidro estava cheio.
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Buscando a sabedoria de Deus no livro de Provérbios

Os alunos concordaram: agora sim, estava cheio!
Dessa vez, pegou uma caixa com areia e despejou dentro do
vidro preenchendo o restante.

“Para se conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem, as palavras da prudência” ―
Provérbios 1:2

Olhando calmamente para os alunos, o professor disse:

Quem busca a sabedoria vai encontrar quatro virtudes importantes:
― Quero que entendam que isto simboliza a vida de cada um de vocês. As pedras, são as coisas
importantes: sua família, seus amigos, sua saúde, seus filhos, coisas q ue preenchem a vida. Os
pedregulhos, são as outras coisas que importam: como o emprego, a casa, um carro… A areia,
representa o resto: as coisas pequenas… Experimentem colocar, a areia primeiro no vidro, e verão
que não caberá as pedras e os pedregulhos… O mesmo vale para suas vidas. Priorizem cuidar das
pedras, o que realmente importa. Estabeleçam suas prioridades. O resto é só areia!
Após ouvir em a mensagem tão profunda, um aluno perguntou ao professor se poderia pegar o
vidro, que todos acreditavam estar cheio, e fez novamente a pergunta:
― Vocês concordam que o vidro está realmente cheio?
Onde responderam, inclusive o professor:
― Sim está!
Então, ele começou a derramar café dentro do vidro.
A areia ficou ensopada, pois o café foi preenchendo todos os espaços restantes, fazendo com
que ele, desta vez, ficasse realmente cheio.
Todos ficaram surpresos e pensativos com a atitude do aluno, incluindo o professor. Então ele
explicou:
― NÃO IMPORTA O QUANTO SUA VIDA ESTEJA CHEIA DE COISAS IMPORTANTES E
PROBLEMAS, SEMPRE SOBRA ESPAÇO E TEMPO PARA UM CAFEZINHO!

“Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a eqüidade” ― Provérbios
1:3
O Espírito Santo se manifesta de sete maneiras para edificar a igreja:
“E repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, o espírito de sabedoria e de entendimento, o
espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do SENHOR.” ―
Isaías 11:2
•
O entendimento é uma delas. É o Espírito de entendimento que, ao se manifestar
sobre a igreja, promove a harmonia entre os irmãos, o diálogo e o equilíbrio.
•

A justiça promove alegria no coração dos que praticam:

“O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniqüidade.
Uma coisa abominável a Deus são dois pesos e duas medidas existem pessoas que tratam uma
pessoa que ama de jeito quando erra mais quando é uma pessoa que não é do seu interesse erra do
mesmo jeito essa pessoa a condena.” ― Provérbios 21, 15
“Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao SENHOR, tanto um como
outro.” ― Provérbios 20:10

JUIZ DE ILLINOIS TIRA FILHOS DE PAI PARA VIVER COM MÃE E AMANTE LÉSBICA
CHAMPAIGN, Illinois, EUA — Um tribunal de comarca concedeu pedido de uma
lésbica de Illinois para que ela tivesse custódia de seus dois filhos novos, que agora irão viver
com ela e sua amante lésbica, a quase 3 mil quilômetros de distância de seu ex-marido com
quem os filhos viviam.
Taro Iwata, que vive em Champaign, IL, planeja recorrer da decisão de tirar dele seus
dois filhos novos para viver com sua ex-esposa Karen Kelsky em Eugene, Oregon.
Jason Craddock, advogado de Iwata, diz que John Kennedy, juiz do condado de
Champaign, foi de opinião que Kelsky, professora adjunta de línguas, cultura e antropologia
leste-asiática na Universidade de Illinois e ativista de questões homossexuais,
proporcionaria um lar preferível para as crianças porque o relacionamento entre Kelsky e
sua parceira, considerado equivalente ao casamento heterossexual, seria benéfico para a
qualidade de vida das crianças.
As crianças, de acordo com Craddock, gozam um relacionamento significativamente
mais próximo com seu pai do que com Kelsky.
“Até mesmo de um ponto-de-vista ‘friamente’ legal, essa decisão é subversiva”, disse
Craddock, de acordo com o Instituto de Família de Illinois.
“Essa decisão vai diretamente contra décadas de jurisprudência de remoção de
custódia em Illinois, pois historicamente os tribunais de Illinois sistematicamente dão
grande peso ao relacionamento que as crianças e seus pais sem custódia gozam, e
tipicamente permitem remoção só onde tempo de visitação ou permaneceria o mesmo ou
aumentaria depois da mudança”, continuou ele. “Além disso, os tribunais de Illinois nunca
permitiram uma remoção onde um pai ou mãe com custódia desejava se mudar para um
lugar a fim de viver com um amante ou quando tal mudança abaixaria o padrão de vida da
família…
“Essa decisão claramente constitui uma decisão movida por interesses ideológicos,
com o juiz Kennedy indo ousadamente onde o poder legislativo de Illinois expressamente
recusou ir antes”. No ano passado, a Câmara dos Deputados de Illinois derrubou uma medida
de uniões civis que teria estendido aos casais homossexuais alguns privilégios de casamento.
Laurie Higgins, do Instituto de Família de Illinois, chamou a decisão “assustadora”.
“Talvez o mais preocupante de tudo seja que Kennedy tenha arrogantemente decidido
que subordinar o relacionamento de pai e filhos ao relacionamento profundamente anormal
da mãe e sua parceira lésbica atende aos melhores interesses dos filhos”, escreveu Higgins.
“É de admirar que Kennedy consiga dormir de noite”.
Postada em: quarta-feira, 3 de fevereiro de 2010 18:29h em overbo.com.br
(Por Kathleen Gilbert – Traduzido por Julio Severo)

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

Sexta-feira: MALAQUIAS 01, 02, 03, 04

Terça-feira: APOCALIPSE 07, 08, 09

Sábado: APOCALIPSE 15, 16, 17, 18

Quarta-feira: APOCALIPSE 10, 11, 12

Domingo: APOCALIPSE 19, 20, 21, 22

Quinta-feira: APOCALIPSE 13, 14

Período atual: Última semana

Parabéns a todos os irmãos que concluíram essa seqüência de leitura. Levou 59 semanas
(aproximadamente 14 meses) para que fosse lido CADA VERSÍCULO DA BÍBLIA. Todos os irmãos que
acompanharam esse plano de leitura concluíram em pouco mais de um ano a leitura integral da
Bíblia Sagrada.
A próxima seqüência, que se iniciará na próxima edição do Boletim Informativo, dará início à leitura
do plano intitulado “Introdução à Bíblia”, e seguirá com uma leitura mais leve durante 6 semanas,
com apenas 1 capítulo por dia ― bastante aconselhado para novos convertidos. Nas duas primeiras
semanas, faremos leitura de alguns dos versículos acerca dos ensinamentos de Jesus.

ATENÇÃO ALUNOS DO SEPA E NOVOS INSCRITOS!
O Seminário Pentecostal Amai-vos retorna às atividades no dia 15 de
fevereiro, segunda-feira, às 20h.
Retornará ainda na seqüência de estudos dos livros 1º Timóteo, Tito, 2º
Timóteo.
A mensalidade será reajustada para o valor de R$30 com vencimento
no dia 10 de fevereiro.

Parabéns para
Letícia Cruz!

Pelo seu aniversário no próximo dia 13...
“A minha alma descansa somente em Deus; dele vem a minha salvação.
Somente ele é a rocha que me salva; ele é a minha torre segura! Jamais serei
abalado!” ― Salmo 62:1,2. Abraços de sua pastora.

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

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

Buscando a sabedoria de Deus no livro de Provérbios
“Para dar aos simples, prudência, e aos moços, conhecimento e bom siso” ― Provérbios 1:4
Existem algumas pessoas que sofrem traições e muitos danos na vida. São até bondosas,
sem maldade e incapazes de fazer mal a alguém. Mas por que Deus deixa essas pessoas sofrerem?
A resposta é essa:
“Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores, desejareis o escárnio? E
vós insensatos, odiareis o conhecimento?” ― Provérbios 1:22
Deus não quer ninguém vivendo como uma pessoa sem direção. Veja isso:
“Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá.” ― Provérbios
1:32
O povo de Deus não tem que fazer coisas erradas ou bancar os espertos. Precisa ser mais
prudente e parar de querer ganhar vantagens em tudo, aprender que toda vantagem deste mundo
não passa de arapuca do diabo para os simples.
Aprenda isso:
“Confia no SENHOR de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento.” ―
Provérbios 3:5
A confiança em Deus é o maior ato de sabedoria, mas saiba isso:
“Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do mal.” ― Provérbios 3:7
Precisamos ter de Deus a sensibilidade para saber se estamos diante do mal. E isso só
alguém em Deus é capaz de perceber. Não temos que nos tornarmos espertose sim, mais sábios
diante de Deus.

ESCAVAÇÕES EM JERUSALÉM DESCOBREM VIA PÚBLICA DE 1.500 ANOS
Rua é descrita em ‘mosaico de Madaba’, mapa do período bizantino. Foram encontradas
vasilhas, moedas e pesos usados por comerciantes.
Escavações na Cidade Antiga de Jerusalém confirmaram a existência de uma via pública
construída há 1.500 anos que aparece descrita no “mapa de Madaba”, um mosaico antigo
encontrado na igreja homônima, na Jordânia, que mostra a Jerusalém do período bizantino.
Nele, aparece uma porta no oeste da
cidade que levava a uma única via
pública. ”Após retirar várias camadas
arqueológicas, a uma profundidade de 4,5
metros, descobrimos para nossa surpresa
os grandes ladrilhos que pavimentavam a
via”, anunciou o diretor de escavações
da Autoridade para Antiguidades de
Israel, Ofer Sion.
Ao longo dos anos, os arqueólogos
descobriram vários vestígios de prédios
importantes de Jerusalém descritos no
mosaico. Seu autor deu destaque especial,
evidentemente, às igrejas da cidade.
Ainda foram encontrados grandes paralelepípedos de pedra com mais de um metro de
comprimento e rachados pela passagem dos anos, além de uma cimentação, uma calçada e
uma fila de colunas cuja origem ainda está sendo investigada.
Nas escavações foram descobertos inúmeros objetos de ourivesaria, vasilhas, moedas e
cinco pequenos pesos de bronze que os comerciantes utilizavam para pesar metais
preciosos.
Fonte: G1

PLANO DE LEITURA
Nas duas primeiras semanas dessa nova seqüência, chamada “Introdução à Bíblia”,
faremos leitura de alguns dos versículos acerca dos ensinamentos de Jesus.
Segunda-feira: LUCAS 1: Os preparativos para a chegada de Jesus

Sexta-feira: MATEUS 5: O sermão do monte

Terça-feira: LUCAS 2: A história do nascimento de Jesus

Sábado: MATEUS 6: O sermão do monte

Quarta-feira: MARCOS 1: O começo do ministério de Jesus

Domingo: LUCAS 15: As parábolas de Jesus

Quinta-feira: MARCOS 9: Um dia na vida de Jesus

Período atual: Primeira Semana.

APESAR DA DEMOCRACIA, CRISTÃOS VIVEM CLANDESTINAMENTE
BUTÃO – Nessa nação distante e isolada no leste do Himalaia, conhecida como a “Terra do Dragão”, tudo parece
ser budista.
A maior parte dos homens e mulheres no país localizado entre a Índia e a China usa a vestimenta tradicional do
país, e todos os edifícios – com suas paredes inclinadas, janelas em forma de trevos, e telhados de piche – são
parecidos, como se fossem monastérios budistas. Não há sinais visíveis da pequena presença de cristãos, mas eles
existem. Os cristãos, cuja identidade oficial entra na categoria “outros” do censo, são estimados em 3.000 e 6.000
pessoas. Eles vivem sua fé de modo clandestino. Não há templos, cemitérios cristãos ou livrarias cristãs.
Da população de mais de 670.000 pessoas, 75% pratica o budismo. Cerca de 22% praticam o hinduísmo, a
maior parte, de origem nepalês.
Monarquia absoluta por mais de 100 anos, o Butão se tornou uma monarquia democrática e constitucional em
março de 2008, por vontade do rei do país, Jigme Singye Wangchuck, que governou de 1972 a 2006. No entanto, pouco
mudou para os cristãos.
Se há algo aberto para o cristianismo, é o conhecimento da presença dele no país pela imprensa nacional, que
surgiu após a instituição da democracia.
“Um jornalista me telefonou e perguntou se eu estava convertendo as pessoas”, disse um pastor vestido em
Gho, o uniforme nacional masculino. “Fiquei pensando como ela havia conseguido meu telefone. Talvez um amigo
cristão havia lhe passado”. O pastor pediu que seu nome não fosse divulgado. Ele conta que disse ao jornalista que não
pagava para as pessoas se converterem. “Cada um escolhe se tornar cristão por sua própria vontade. Estou
trabalhando debaixo da lei do país.”
Questionado sobre o porquê de a igreja continuar clandestina apesar da garantia de liberdade religiosa na
Constituição, o pastor respondeu: “visualmente, o Butão ainda é uma monarquia. Ainda virá o tempo em que
estaremos seguros”.
O pastor conta que se as autoridades descobrirem as igrejas clandestinas, haveria sérias repercussões. “O que
acontecerá exatamente eu não sei. Mas nenhum cristão correrá o risco de descobrir”.
Sobre a presença dos cristãos, ele afirma que o cristianismo tem crescido mesmo na época em que era proibido.
“Há muitos cristãos secretos. Eles se reúnem em locais estratégicos para orar.”
Postada em: terça-feira, 2 de fevereiro de 2010 14:23h em overbo.com.br

ATENÇÃO ALUNOS DO SEPA E NOVOS INSCRITOS!
O Seminário Pentecostal Amai-vos retorna às atividades no dia 22 de
fevereiro, segunda-feira, às 20h.
Retornará ainda na seqüência de estudos dos livros 1º Timóteo, Tito, 2º
Timóteo.
A mensalidade será reajustada para o valor de R$30 com vencimento no
dia 10 de fevereiro.
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FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Uma igreja precisa ser construída sobre alicerces e fundamentos poderosos, por
isso que o fundamento principal da igreja é Jesus Cristo. Através do Seu sangue,
todos que se achegam até a Ele são purificados de seus pecados, passam a ter
autoridade de Deus o Pai para usar o nome de Seu Filho para vencer as trevas, as
doenças, e restaurar tudo que o diabo tem destruído.
Quando oramos em nome de Jesus com fé e convicção do que somos em Deus, o
inferno estremece, os olhos do Pai se voltam para quem ora para respondê-lo.
“Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e edifício de
Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o
fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque
ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.”
― 1 Coríntios 3:9―11
“Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao
Pai.” ― João 16:26
Meu propósito como pastor da comunidade Amai-vos é orientar cada chefe de
família a ser um verdadeiro sacerdote de seu lar, marido e pai amoroso, um exemplo
para sua família; meu papel também é orientar cada esposa nos princípios da Palavra
de Deus, sendo colaboradoras com seus esposos, mulheres sábias, que edificam seus
lares; também poder orientar os filhos a honrarem seus pais e teremos famílias
fortes.

GRUPOS MUÇULMANOS UNEM-SE CONTRA A IGREJA PROTESTANTE
Grupos extremistas muçulmanos no distrito de Bekasi, próximo a Jacarta, lançaram uma
advertência para a Igreja Galileia: o fim das atividades religiosas. Isso, porque elas supostamente
provocam a desarmonia entre os muçulmanos e promovem o proselitismo. Os líderes das igrejas
protestantes indonésias responderam que as iniciativas de caridade que realizam não têm motivos
escondidos e que as conversões verdadeiras devem vir do coração.
A Igreja Galileia está localizada em Taman Galaxy, no subdistrito de Jaka Setia, no sul de
Bekasi. No dia 15 de fevereiro, mais de 16 movimentos fundamentalistas na área ordenaram que
os fiéis parassem de cultuar e realizar ações de caridade. De acordo com um grupo muçulmano
radical, os cristãos incitam a “discórdia” entre os muçulmanos e “escondem seus objetivos de
proselitismo”. Murhali Barda, um líder da Frente de defesa Islâmica (FPI), acrescenta que a
comunidade protestante não tem os documentos necessários para construir um templo.
Personalidades cristãs e muçulmanas de influência demonstraram preocupação quanto ao
assunto e querem acalmar a população. Slamet Effendy Jusuf, um antigo político, líder do Comitê
para o diálogo inter-religioso, declara que “a iniciativa feita pelos grupos extremistas é contra a
lei” e os que os muçulmanos “devem ir à polícia” de tiverem alguma prova que demonstre que há
realmente casos de conversão forçada. O pastor Gomar Gultom, secretário geral do Conselho de
Igrejas Protestantes (PGI), confirma o apoio recebido para as ações de caridade, mas que as
“conversões estão fora de questão”, porque a mudança de fé “deve vir do coração”.
Enquanto isso, a polícia nega as acusações de ineficiência em defender as comunidades
cristãs que sofrem por causa dos extremistas. Falando em um debate público, o inspetor
Soedjarwo afirmou que a reação da polícia não é lenta, e sim, de mente aberta, para impedir a
violência em larga escala contra as minorias, principalmente contra os cristãos.
Confirmando esse clima de tensão, o Instituto Setara para a Democracia e Paz publicou um
novo documento que mostra que, em 2009, houve mais de 200 casos de violações da liberdade
religiosa.
Fonte: Missão Portas Abertas

PLANO DE LEITURA
Segunda-feira: JOÃO 3: Uma conversa com Jesus

Sexta-feira: MATEUS 27: A morte de Jesus na cruz

Terça-feira: JOÃO 14: As últimas instruções de Jesus

Sábado: JOÃO 20: A ressurreição

Quarta-feira: JOÃO 17: A oração de Jesus a favor dos seus discípulos

Domingo: LUCAS 24: A aparição de Jesus após a ressurreição

Quinta-feira: MATEUS 26: A traição e a prisão de Jesus

Período atual: Segunda Semana.

Nas próximas duas semanas dessa nova seqüência, chamada “Introdução à Bíblia”,
faremos leitura de alguns dos versículos acerca da vida e dos ensinamentos de Paulo.

MAGNO MALTA DIZ QUE PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS CRIA
BUTÃO – Nessa nação distante
e isolada no
leste do Himalaia, conhecida
a “Terra do Dragão”, tudo parece
IMPÉRIO
HOMOSSEXUAL
NOcomo
BRASIL
ser budista.
O senador Magno Malta (PR-ES) afirmou que irá criar uma
Frente Parlamentar contra o decreto presidencial que criou o
Programa Nacional de Direitos Humanos. Para o parlamentar, o
decreto — assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no final
do ano passado — “enaltece o projeto de lei 122”, em tramitação na
Câmara, que, em sua opinião, “cria um império homossexual no
Brasil”.
Em pronunciamento na quinta-feira (dia 4), o senador
afirmou… que a frente terá a maioria dos parlamentares tanto do
Senado Federal quanto da Câmara dos Deputados e que o PL 122
“irá morrer nesta Casa”.
Magno Malta informou que a Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) do Senado aprovou na última quintafeira requerimento de sua autoria para a realização de uma
audiência pública sobre a matéria. Segundo o parlamentar, serão
convidados representantes “da sociedade islâmica, da sociedade
espírita, da sociedade judaica, das religiões afro-brasileiras e
também católicos, evangélicos, ateus e intelectuais”.
O senador afirmou que respeita os homossexuais, mas disse não poder permitir a aprovação de
um projeto inconstitucional. Afirmou que a Constituição, no parágrafo 3º de sue artigo 226, estabelece
que a união estável é aquela realizada “entre um homem e uma mulher”.
Fonte: Correio Braziliense / www.juliosevero.com

ATENÇÃO ALUNOS DO SEPA E NOVOS INSCRITOS!
O Seminário Pentecostal Amai-vos retorna às atividades AMANHÃ,
segunda-feira, às 20h.
Retornará ainda na seqüência de estudos dos livros 1º Timóteo, Tito, 2º
Timóteo.
A mensalidade será reajustada para o valor de R$30, com vencimento
permanecendo agendados para o dia 10 de cada mês.

O BURRO
No tempo em que não havia automóveis, na cocheira de um famoso palácio real, um
burro de carga curtia imensa amargura, em vista das pilhérias dos companheiros de
apartamento. Reparando-lhe o pêlo maltratado, as fundas cicatrizes do lombo e a cabeça
tristonha e humilde, aproximou-se formoso cavalo árabe que se fizera detentor de muitos
prêmios, e disse, orgulhoso:
― Triste sina a que recebeste! Não invejas minha posição em corridas? Sou acariciado
por mãos de princesas e elogiado pela palavra dos reis!
― Pudera! ― exclamou um potro de fina origem inglesa ― como conseguirá um burro
entender o brilho das apostas e o gosto da caça?
O infortunado animal recebia os sarcasmos, resignadamente.
Outro soberbo cavalo, de procedência húngara, entrou no assunto e comentou:
― Há dez anos, quando me ausentei de pastagem vizinha, vi este miserável sofrendo
rudemente nas mãos do bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir, nem
mesmo com um coice. Não nasceu senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a
companhia.
Nisto, admirável jumento espanhol acercou-se do grupo, e acentuou sem piedade:
― Lastimo reconhecer neste burro um parente próximo. É animal desonrado, fraco,
inútil, não sabe viver senão sob pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da dignidade pessoal e
desconhece o amor-próprio. Aceito os deveres que me competem até o justo limite; mas se me
constrangem a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência, pinoteio e sou capaz de
matar.
As observações insultuosas não haviam terminado, quando o rei penetrou o recinto,
em companhia do chefe das cavalariças.
― Preciso de um animal para serviço de grande responsabilidade ― informou o
monarca ― um animal dócil e educado, que mereça absoluta confiança.
O empregado perguntou:
― Não prefere o árabe, Majestade?
― Não, não ― falou o soberano ― é muito altivo e só serve para corridas em festejos
oficiais sem maior importância.
― Não quer o potro inglês?
― De modo algum. É muito irrequieto e não vai além das extravagâncias da caça.
― Não deseja o húngaro?
― Não, não. É bravio, sem qualquer educação. É apenas um pastor de rebanho.
― O jumento espanhol serviria? ― insistiu o servidor atencioso.
― De maneira nenhuma. É manhoso e não merece confiança.
Decorridos alguns instantes de silêncio, o soberano indagou:
― Onde está meu burro de carga?
O chefe das cocheiras indicou-o, entre os demais. O próprio rei puxou-o
carinhosamente para fora, mandou ajaezá-lo com as armas resplandecentes de sua Casa e
confiou-lhe o filho ainda criança, para longa viajem. E ficou tranqüilo, sabendo que poderia
colocar toda a sua confiança naquele animal.
Assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões, temos sempre grande número
de amigos, de conhecidos e companheiros, mas somente nos prestam serviços de utilidade
real aqueles que já aprenderam a servir, sem pensar em si mesmos.

CICATRIZES
Num dia caloroso de verão no sul da Florida, um garoto decidiu ir
nadar no lago atrás de sua casa. Saiu correndo pela porta traseira, se
jogou na água e ficou nadando feliz. Sua mãe desde a casa olhava pela
janela, e viu com horror o que estava acontecendo.
Em seguida correu atrás de seu filho gritando o mais forte que
podia. Ouvindo a mãe, o menino se tocou, olhou e foi nadando até ela.
Porém era tarde, muito tarde.
A mãe conseguiu agarrar o menino pelos braços justo quando o
animal agarrava suas pernas. A mulher lutava determinada, com toda
a força do seu coração. O crocodilo era mais forte, mas a mãe era
muito mais apaixonada e seu amor não a abandonava. Um senhor que
escutou os gritos correu para o lugar com uma pistola e matou o
crocodilo.
O menino sobreviveu e, ainda que suas pernas tenham sofrido
bastante, ele pôde voltar a caminhar. Quando saiu do trauma, um
enfermeiro lhe perguntou se ele queria mostrar as cicatrizes das suas
pernas. O menino levantou o lençol e mostrou ao rapaz.
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Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos
“Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não
obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra” ― 1 Pedro 3:1
Pedro ensina como uma esposa deve agir a fim de ganhar para Cristo o seu marido não salvo:
1. Ela deve ser submissa ao marido e reconhecer a sua liderança na família.
2. Ela deve conduzir-se de modo santo e respeitoso, com espírito manso e quieto.
3. Ela deve esforçar-se para ganhar o marido para Cristo, mais pelo comportamento, do que por suas
palavras.

Então, com grande orgulho e arregaçando as mangas ele disse:
“Mas as que você deve ver são estas". Eram as marcas das unhas da
sua mãe que haviam pressionado com força sua pele. “As tenho
porque mamãe não me soltou e salvou minha vida".

“Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais
fraco; como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida; para que não sejam impedidas as vossas orações”
― 1 Pedro 3:7

Moral da Historia: Nos também temos cicatrizes de um passado
doloroso. Algumas foram causadas por nossos pecados, por pequenas
ou grandes falhas, por desobediência, porém algumas foram das unhas
de Deus que nos segurou com força para que não caíssemos nas garras
do mal.

1. Devem demonstrar consideração e compreensão, convivendo com a esposa com amor e em
harmonia com a Palavra de Deus.

Deus te abençoe sempre... mas lembra que se alguma vez doeu tua
alma, foi porque Deus te agarrou bem forte para que não caísses.

Pedro menciona três coisas que o marido deve cuidar em relação a sua esposa:

2. Devem demonstrar respeito como co-herdeiros da graça de Deus e da salvação. Isso quer dizer que
as esposas devem ser honradas, sustentadas, ajudadas e protegidas, de conformidade com as suas
necessidades. "Mais fraco", por certo se refere às forças físicas da mulher. O marido deve elogiar e estimar
grandemente a esposa, à medida que ela procura amá-lo e ajudá-lo, segundo a vontade de Deus.
3. Devem evitar qualquer tratamento injusto e impróprio para com elas. Pedro indica que o marido
que não usa de compreensão com a sua esposa e que não a honra como uma irmã em Cristo, prejudicará o
seu relacionamento com Deus, criando uma barreira entre suas orações e Deus.

CLASSIFICAÇÃO DE PAÍSES POR PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA
País

Nota

Incerteza

País

Nota

Incerteza

País

Nota

Incerteza

35

6

1

Coreia do Norte

90,5

0

18

Mauritânia

48

0

35

Emirados Árabes
Unidos

2

Arábia Saudita

67

0

19

Argélia

46,5

0

36

Sri Lanka

34,5

0

3

Irã

67

0

20

Chechênia

46

1,5

37

Jordânia

34,5

0

4

Afeganistão

63

0

21

Egito

45,5

0

38

Djibuti

34

0

5

Somália

60,5

2

22

Índia

45

0

39

Turquia

33

0

6

Maldivas

60

0

23

Vietnã

42,5

0

40

Marrocos

32,5

1,5

7

Iêmen

57,5

5

24

Mianmar

41,5

0

41

Indonésia

30,5

0

8

Laos

55

0

25

Líbia

41

0

42

Palestina

29,5

1,5

9

Eritreia

55

7,5

26

Nigéria (Norte)

41

0

43

Bangladesh

29

0

10

Uzbequistão

54,5

0

27

Azerbaijão

39,5

0

44

Belarus

28

5

11

Butão

53,5

0

28

Omã

39,5

6

45

Etiópia

28

5

12

China

52

0

29

Brunei

38,5

1,5

46

Síria

28

0

13

Paquistão

51

0

30

Sudão (Norte)

36,5

0

47

Tunísia

26,5

0

14

Turcomenistão

50

0

31

Zanzibar

36

0

48

Barein

26

1,5

15

Comores

50

0

32

Kuweit

36

0

49

Quênia (Nordeste)

24,5

0

16

Iraque

49

0

33

Cuba

35,5

0

50

Cazaquistão

22

0

17

Catar

48

0

34

Tadjiquistão

35

0

Portas Abertas criou esta Classificação para acompanhar o grau de intolerância para com os cristãos ao redor do mundo. Ela é muito útil para
manter você sempre alerta em relação aos países mais fechados ao Evangelho e acompanhar aqueles em que a perseguição está se tornando
mais intensa. A 1ª coluna apresenta a posição do país na lista. O país em primeiro lugar é aquele cuja situação é pior em termos de perseguição
religiosa. A coluna 'Incerteza' mostra o grau de falta de informação precisa sobre o lugar. Se uma questão é respondida pela opção "Não se
sabe/Nenhuma informação disponível", o número máximo de pontos possíveis é atribuído a tal pergunta. Quanto mais pontos, menor a certeza.
Isso também significa que a nota somada aos pontos de incerteza é o pior cenário possível para tal país. (Dados de 2009)

PLANO DE LEITURA
A vida e os ensinamentos de Paulo (parte 01)
Segunda-feira: ATOS 9: A conversão de Saulo

Sexta-feira: ATOS 27: Naufrágio a caminho de Roma

Terça-feira: ATOS 16: O chamado de Paulo para a Macedônia e a prisão

Sábado: ATOS 28: A chegada de Paulo a Roma

Quarta-feira: ATOS 17: Cenas da viagem missionária de Paulo

Domingo: ROMANOS 3: Um resumo da teologia de Paulo

Quinta-feira: ATOS 26: Paulo conta a história de sua vida a um rei

Período atual: Terceira Semana.

O QUE DEUS FALA AOS PAIS ATRAVÉS DE PROVÉRBIOS
Nas muitas orientações que escreveu sobre correção de filhos, Salomão não foi influenciado por costumes de
sua família nem pela cultura ao seu redor. Ele estava sem condições de escrever com base na própria experiência, pois
ele e seus irmãos não sabiam o que era receber disciplina do pai. Foi a inspiração direta de Deus que o levou a
sustentar a posição não de seu pai nem de sua cultura nem de seu próprio coração, mas de Deus na questão da
disciplina física. A sabedoria de Deus o capacitou a entender e ver o que mesmo seu pai e Samuel não viam. Deus,
através da sabedoria de Salomão em Provérbios, ensina:
• “Aquele que poupa a vara odeia seu filho, mas aquele que o ama tem o cuidado de discipliná-lo”. (Provérbios 13:24
NIV)
• “Quem se recusa a surrar seu filho o odeia, mas quem ama seu filho o disciplina desde cedo”. (Provérbios 13:24 GW)
• “Aquele que poupa sua vara [de disciplina] odeia seu filho, mas aquele que o ama o disciplina com diligência e o
castiga desde cedo”. (Provérbios 13:24 Bíblia Ampliada)
• “Os açoites que ferem, purificam o mal; E as feridas alcançam o mais íntimo do corpo.” (Provérbios 20:30 TB)
• “Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter.” (Provérbios 20:30 NTLH)
• “Os golpes e os ferimentos eliminam o mal; os açoites limpam as profundezas do ser”. (Provérbios 20:30 NVI)
• “É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem.” (Provérbios 22:15 NTLH)
• “A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele.” (Provérbios 22:15 RC)
• “A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela”. (Provérbios 22:15 NVI)
• “Todas as crianças são sem juízo, mas correção firme as fará mudar”. (Provérbios 22:15 CEV)
• “A crianças por natureza fazem coisas tolas e indiscretas, mas uma boa surra as ensinará como se comportar”.
(Provérbios 22:15 GNB)
• “Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a
vara e livrarás a sua alma do inferno.” (Provérbios 23:13-14 RC)
• “Não evite disciplinar a criança; se você a bater nela e castigá-la com a vara [fina], ela não morrerá. Você a surrará
com a vara e livrará a alma dela do Sheol (Hades, o lugar dos mortos)”. (Provérbios 23:13-14 Bíblia Ampliada)
• “Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e
livrarás a sua alma do inferno”. (Provérbios 23:13-14 RA)
• “Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte”.
(Provérbios 23:13-14 NTLH)
• “Não evite disciplinar a criança; se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a, você mesmo, com a vara,
e assim a livrará da sepultura”. (Provérbios 23:13-14 NVI)
• “É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar
vergonha”. (Provérbios 29:15 NTLH)
• “A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe”. (Provérbios
29:15 RA)
• “A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe”. (Provérbios 29:15
RC)
• “Uma surra e um aviso produzem sabedoria, mas uma criança sem disciplina envergonha sua mãe”. (Provérbios
29:15 GW)
• Contudo, embora favoreça surras com vara, a Palavra de Deus não apóia o excesso e a violência:
• “Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender; mas não os mate de pancadas”. (Provérbios 19:18
NTLH)
• “Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma”. (Provérbios 19:18 RC)
• “Castiga a teu filho, enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo”. (Provérbios 19:18 RA)
• “Corrija seus filhos antes que seja tarde demais; se você não castigá-los, você os está destruindo”. (Provérbios 19:18
CEV)
• “Discipline seus filhos enquanto você ainda tem a chance; ceder aos desejos deles os destrói”. (Provérbios 19:18
MSG)

EXPERIÊNCIA SOCIALISTA
Um professor de economia na universidade Texas Tech disse que ele nunca reprovou
um só aluno antes, mas tinha, uma vez, reprovado uma classe inteira. Esta classe em
particular tinha insistido que o socialismo realmente funcionava: ninguém seria pobre e
ninguém seria rico, tudo seria igualitário e “justo”.
O professor então disse, “― Ok, vamos fazer um experimento socialista nesta classe. Ao
invés de dinheiro, usaremos suas notas em testes”.
Todas as notas seriam concedidas com base na média da classe, e, portanto seriam
“justas”. Isso quis dizer que todos receberiam as mesmas notas, o que significou que
ninguém repetiria. Isso também quis dizer, claro, que ninguém receberia um A.
Depois que a média das primeiras provas foram tiradas, todos receberam B. Quem
estudou com dedicação ficou indignado, mas os alunos que não se esforçaram ficaram
muito felizes com o resultado.
Quando o segundo teste foi aplicado, os preguiçosos estudaram ainda menos ― eles
esperavam tirar notas boas de qualquer forma. Aqueles que tinham estudado bastante no
início resolveram que eles também se aproveitariam do “trem da alegria” das notas.
Portanto, agindo contra suas tendências, eles copiaram os hábitos dos preguiçosos.
Como resultado, a segunda média dos testes foi D. Ninguém gostou.
Depois do terceiro teste, a média geral foi um F.
As notas não voltaram a patamares mais altos, mas as desavenças entre os alunos,
buscas por culpados e palavrões passaram a fazer parte da atmosfera das aulas daquela
classe. A busca por “justiça” dos alunos tinha sido a principal causa das reclamações,
inimizades e senso de injustiça que passaram a fazer parte daquela turma.
No final das contas, ninguém queria mais estudar para beneficiar o resto da sala.
Portanto, todos os alunos repetiram. Para sua total surpresa.
O professor explicou que o experimento socialista tinha falhado porque ele foi
baseado no menor esforço possível da parte de seus participantes. Preguiça e mágoa foram
seu resultado. Sempre haveria fracasso na situação a partir da qual o experimento tinha
começado. “―Quando a recompensa é grande”, ele disse, “o esforço pelo sucesso é grande,
pelo menos para alguns de nós. Mas quando o governo elimina todas as recompensas ao tirar
coisas dos outros, sem seu consentimento, para dar a outros que não batalharam por elas,
então o fracasso é inevitável”.

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos
A esposa tem a tarefa, dada por Deus, de ajudar o marido e de submeter-se a ele. Seu
dever para com o marido inclui o amor (Tito 2.4), o respeito (1 Pe 3.1,2), a ajuda (leia Gn
2.18), a pureza (1 Pe 3.2), a submissão (1 Pe 3.5), um espírito manso e quieto (1 Pe 3.4) e o
ser uma boa mãe (Tt 2.4) e dona de casa (1 Tm 2.15; 5.14).
A submissão da mulher ao marido é vista por Deus como parte integrante da sua
obediência a Jesus, "como ao Senhor" ( 1 Tm 2.13,15).
Deus estabeleceu a família como unidade básica da sociedade. Toda família necessita de
um dirigente. Por isso, Deus atribuiu ao marido a responsabilidade de ser cabeça da esposa e
família. Sua chefia deve ser exercida com amor, mansidão e consideração pela esposa e
família. A responsabilidade do marido, que Deus lhe deu, de ser "cabeça da mulher" inclui:
1. provisão para as necessidades espirituais e domésticas da família (Gn 3.16-19; 1 Tm

O pensamento abaixo foi escrito por Adrian Rogers, em 1931:
“É impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos
pela prosperidade. Por cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar
sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que não tira de outro alguém.
Quando metade da população entende a idéia de que não precisa trabalhar, pois a outra
metade da população irá sustentá-la; e quando esta outra metade entende que não vale mais
a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo do fim de
uma nação. É impossível multiplicar riqueza dividindo-a”.
Adrian Rogers, 1931
Pastor evangélico, falecido em 15/Nov/2005

5.8).
2. o amor, a proteção, a segurança e o interesse pelo bem-estar dela, da mesma maneira
que Cristo ama a Igreja.
3. honra, compreensão, apreço e consideração pela esposa (Cl 3.19; 1 Pe 3.7).
4. lealdade e fidelidade totais na vivência conjugal (Mt 5.27,28).
(Leiam todos os textos mencionados.)

NOTÍCIAS DA ÍNDIA – MISSIONÁRIO DENIS FELIPE
Ministério
Trabalhamos com dois orfanatos aqui em Hyderabad, fora os trabalho em Bihar e Asworaopet.
Recentemente tivemos sérios problemas aqui, pois alguns dos missionários da nossa equipe receberam
denúncias de trafico de crianças e outras coisas absurdas. Sabemos que tudo o que se trata do evangelho nesse
país é muito difícil e o inimigo inventa todas as mentiras possíveis para nos fazer parar.
No livro de Atos vemos muitas vezes Paulo e outros discípulos tendo que fugir de um lugar para outro por
causa da perseguição, e infelizmente é o que estamos fazendo.
Desde o final de dezembro estamos preparando a mudança de todo o ministério para o outro lado da
cidade. São muitos detalhes para ver, casa para os orfanatos, escola para as crianças, igreja para freqüentarmos,
casa para nós, obreiros... Não tem sido algo fácil. Como disse já fizemos amigos aqui, o campus da OM
(Organização Mobilização) fica a minutos da nossa aqui onde temos missionários do mundo todo que nos
ajudam em tudo e vamos sentir muita falta disso tudo. Mas temos visto a mão do Senhor nos direcionando para
aquele lado da cidade.
Lá teremos a cobertura e supervisão do Lider da Jocum da Região Sul da Índia e outros obreiros indianos,
também da Jocum, irão se juntar a nós e isso é resposta de oração para nós.
Orem para que Deus prepare cada detalhe para essa mudança e que nós e as crianças possamos nos
adaptar bem naquela região.
Vistos
No primeiro dia do ano de 2010 recebi uma ligação de um amigo Indiano dizendo para eu ligar a TV. O
ministro da Índia estava falando sobre as novas leis que estamos entrando em vigor sobre estrangeiros aqui.
Devido a alguns atentados terrorista que aconteceu na Índia muitas leis referente a visto mudaram. Isso
está complicando a vida de muitos missionários aqui e todos temos andado um pouco apreensivos com relação
a nossos vistos.
Meu visto vence em Maio, e segundo as novas Leis eu preciso sair da Índia e ficar dois meses fora do país
até poder entrar aqui novamente. Antes das leis mudarem, era só eu cruzar a fronteira, chegar no Nepal e
voltar, sem gastar muito dinheiro tudo se resolveria em poucos dias. Além de ter que sair, e ficar um bom
tempo fora não existe mais a possibilidade de ir para o Nepal, que é o lugar mais perto e barato. Tenho orado
para ver o que o Senhor vai direcionar e preciso que se juntem a mim em oração pois nada é impossível para o
nosso Deus.
A ultima coisa que eu quero é ter que voltar pro Brasil para conseguir um novo visto. Acompanhamos um
caso delicado de uma brasileira que já estava aqui a 7 anos e teve que ir embora para o Brasil por causa dessas
mudanças. Ore não apenas por mim, mas por todos os missionários estrangeiros que estão nessa terra.

PLANO DE LEITURA

IGREJAS PERSEGUIDAS...
Apesar de toda a dificuldade, a Igreja está
crescendo no Afeganistão!
A Classificação de países por perseguição é uma lista na qual os
países são classificados segundo o grau de intolerância para com o
cristianismo. Seu objetivo é informar a reação dos países ao evangelho e
acompanhar aqueles em que a perseguição está se tornando mais intensa.
O Afeganistão ocupa a 6ª posição na Classificação. Ser cristão
nesse país ainda é difícil, em particular porque a Constituição é baseada
em princípios Islâmicos. Além disso, o islamismo é a religião estatal e as
leis não podem contradizer essas crenças religiosas.
O ano de 2009 foi duro para a Igreja, uma vez que o islamismo aumentou sua influência com a expansão do
Talebã em muitas províncias. O Talebã ameaçou imigrantes, agentes sociais cristãos e a igreja local.
A pressão da família e da sociedade é ainda imensa. Quem não esconde sua conversão ao cristianismo é
ameaçado até de morte pelos parentes. As ameaças têm o objetivo de trazer angústia, medo e de forçá-los a renunciar
a nova fé. Em alguns casos, os novos recém-convertidos são hostilizados e há casos de sequestro. Além disso, eles
enfrentam discriminação na escola, no trabalho e nos serviços públicos. Consequentemente, muitos preferem não
expressar publicamente sua fé em Cristo, nem se sentem seguros para se reunir com outros irmãos.
As informações que recolhemos não indicaram assassinatos religiosos. Apesar de toda a dificuldade, a Igreja
está crescendo no Afeganistão.
Fonte: Portas Abertas
Postada em: domingo, 28 de fevereiro de 2010 23:22h em overbo.com.br

Alunos da EBD...

A vida e os ensinamentos de Paulo (parte 02)
Segunda-feira: ROMANOS 7: A luta com o pecado

Sexta-feira: GÁLATAS 5: A liberdade em Cristo

Terça-feira: ROMANOS 8: A vida no Espírito

Sábado: EFÉSIOS 3: Paulo resume a sua missão

Quarta-feira: 1CORÍNTIOS 13: Paulo explica o amor

Domingo: FILIPENSES 2: Imitação de Cristo

Quinta-feira: 1CORÍNTIOS 15: Reflexões sobre a vida após a morte

Período atual: Quarta Semana.

Não esqueçam da contribuição de R$5,00 para a compra das revistas de estudo
da Escola Bíblica Dominical. Com ela, você não estuda só nos domingos de
manhã, mas pode continuar seus estudos bíblicos em sua casa!

Salte!
Voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a
minha face: em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente (Os 5.15).
Ernst Modersohn foi um dos pastores mais conhecidos da Alemanha no
início do século 20. Num de seus livros ele escreveu a seguinte comparação:
Imaginemos um navio que bateu contra um banco de areia. Está a ponto de
afundar, pois as ondas se tornam cada vez mais impetuosas. Os marinheiros
sabem: estamos perdidos! Então, em meio ao desespero, surge um barco salvavidas. O homem que o pilota grita: Saltem do barco! Só aquele que estiver
convencido que o seu navio está perdido, saltará.

Palavra Pastoral
FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos
Ele saberá que aquele pequeno barco será a sua última chance. É preciso
que se tenha assustado com o estado do velho navio e adquirido confiança no
barco salva-vidas. Porém, se agora alguém disser que crê no barco salva-vidas,
mas permanece no navio, isto o salvaria? Ou se disser: Vou esperar até o último
instante, talvez o barco salva-vidas retorne, ainda não quero abandonar o meu
navio, ele não seria tolo? Ou se alguém dissesse: o salto para o barco é muito
perigoso, não me arrisco, ele afundaria com o navio condenado. Quem é sábio,
salta.
Assim Jesus é a nossa salvação eterna. A fé abandona o velho navio, a vida
distante de Deus, e salta para o barco salva-vidas, a nova vida como filho de
Deus.
O texto da leitura expressa bem a situação de Israel. Eram náufragos. O
navio de suas vidas se desmantelou nos seus caminhos longe de Deus. Todo o
capítulo 5 de Oséias descreve o descontentamento de Deus com eles. Mesmo
assim o Senhor mantém a porta aberta. Embora insistam no seu pecado, ele diz:
Quando reconhecerem a sua culpa, eles virão a mim. Quando
reconhecerem suas vidas naufragadas, enxergarão o barco salva-vidas. Ele
deixa o ser humano ir para o naufrágio, mas espera pacientemente por aquele
que clama por salvação. Isto é a expressão da graça imerecida que nos é
oferecida em Jesus Cristo. - LS
O navio de sua vida está à deriva? Salte nos braços de Jesus. Ele é o seu
Salvador!

“Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque
todos vós sois um em Cristo Jesus.” ― Gálatas 3:28
Paulo remove todas as distinções étnicas, raciais, nacionais, sociais e sexuais, no que diz
respeito ao nosso relacionamento espiritual com Jesus Cristo. Todos os que estão em Cristo são
igualmente herdeiros da graça da vida (1 Pe 3.7), do Espírito prometido (v. 14; 4.6), e da
restauração à imagem de Deus (Cl 3.10,11). Por outro lado, dentro do contexto da igualdade
espiritual, os homens permanecem homens e as mulheres, mulheres (Gn 1.27).
Os papéis que Deus lhes atribuiu no casamento e na sociedade permanecem imutáveis (1 Pe
3.1-4; Ef 5.22,23; 1 Tm 2.13,15).
A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem de se vestir com modéstia e descrição.
1. A palavra "pudor" subentende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa de vestir-se
de tal maneira que atraia atenção para o seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. A
fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu âmago.
Noutras palavras, modéstia é a manifestação externa de uma pureza interna.
2. Vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado
como o desejo imoral que isso provoca. Nenhuma atividade ou condição, justifica o uso de roupas
imodestas que exponham o corpo de tal maneira que provoquem desejo imoral ou concupiscência
em alguém.
(Leiam todos os textos que estão mencionados)

FILÓSOFO ABORDA INFANTICÍDIO INDÍGENA NO ESTADÃO E NO GLOBO
Segunda-Feira, 05 de Janeiro de 2009 - O Estado de S. Paulo
www.estadão.com.br
(...) Há vários relatos de infanticídios entre as populações indígenas, que são simplesmente tolerados, se não
explicitamente admitidos, em nome da igualdade entre culturas. As causas podem ser as mais variadas, desde a existência de
gêmeos até a escolha de sexo, passando pelos mais distintos motivos. Em terra ianomâmi, tão celebrada como exemplo de
política indigenista, tudo indica que se trata de uma prática comum.
Observe-se que esses índios são os que vivem mais à parte do contato com os civilizados, embora em muitas aldeias
existam postos da Funai e da Funasa. Habitam um imenso território e, no entanto, vivem subnutridos, o que é visível à simples
observação dos homens e das mulheres. O argumento de que amplas extensões de terras são fundamentais para a sua
reprodução física parece não se sustentar, dadas as suas condições precárias de vida. A ideia do bom selvagem em condições
idílicas parece ser mais um produto ideológico da Funai, do Cimi e dos movimentos sociais em geral.
Numa das aldeias, é comum o relato do infanticídio enquanto prática cultural dessas populações. Nas palavras de um
interlocutor, matar ou não um recém-nascido é uma "decisão dos pais". Ou seja, cabe ao livre-arbítrio dos pais manter ou não
em vida um recém-nascido, não havendo nenhuma lei que se sobreponha a essa. Nesse sentido, eles se situariam fora ou
acima da Constituição brasileira, que assegura o direito à vida. Os argumentos apresentados podem ser vários, desde o
tamanho da roça até o fato de os indivíduos do sexo masculino serem privilegiados, com a morte consequente de recémnascidos do sexo feminino. Imaginem se tal prática fosse universalizada, tornando-se válida para todos os brasileiros!
Ora, quem sustenta o infanticídio como sendo apenas uma prática cultural compactua, na verdade, com um crime
severamente punido pela legislação brasileira. Os indígenas são, assim, tratados como se não fossem brasileiros, a lei não se
aplicando a eles. Temos aqui um evidente paradoxo: como a Constituição brasileira não se aplicaria a eles, estando suas
aldeias situadas em território nacional e sendo auxiliados, e mesmo apoiados, por instituições do Estado? Como pode uma
cláusula pétrea ser relativizada dessa maneira?
Ainda numa outra aldeia, da mesma tribo, há relatos de que o infanticídio seria cometido com o conhecimento de
missionárias ali instaladas. As mulheres vão para o mato antes do parto, costumam ter seus filhos sozinhas, voltando, depois,
sem o recém-nascido. A morte é feita por sufocamento, com a mãe asfixiando a criança no chão, com o pé. A situação não
poderia ser mais escandalosa, pois esse tipo de conivência contraria frontalmente os princípios do cristianismo e, de modo
mais geral, de toda a humanidade. Os princípios mesmos do Evangelho são frontalmente desrespeitados. Como pode uma
prática dita cultural se sobrepor a um princípio universal? Salvo se partirmos de uma outra posição, a saber: a inexistência de
princípios universais, o que equivaleria a remeter toda a humanidade à barbárie. Por que não reintroduzir, então, a
antropofagia, prática que foi comum a determinadas tribos na história brasileira, em nome da "igualdade" entre diferentes
culturas?
A situação deveria suscitar a indignação moral. Em nome de uma "prática cultural", haveria conivência com o
assassinato de recém-nascidos, como se esta prática devesse ser "culturalmente" preservada. Ou ainda, em nome do
"estruturalismo", é como se devêssemos abdicar de nossa capacidade de julgar. Parece, no entanto, haver uma tergiversação
geral sobre o assunto, englobando as diferentes autoridades envolvidas. Trata-se de uma manobra propriamente política
perante a opinião pública brasileira, que desaprovaria tal prática se dela tivesse conhecimento. Vendem, porém, um outro
produto, o de que os indígenas são "bons selvagens", havendo uma harmonia natural entre eles, como se o assassinato, por
exemplo, fosse fruto do mundo civilizado. Para que possam guardar as suas respectivas posições de poder, continuam
insistindo nessa ideia rousseauniana ao arrepio completo da verdade.
A opinião pública condena severamente o infanticídio. Uma menina que teria sido assassinada pelo pai e pela
madrasta, atirada de um edifício, ocupou durante semanas o noticiário radiofônico, televisivo e impresso do País, causando
indignação geral. Provocou uma verdadeira comoção nacional. Outros casos são também relatados com detalhes, produzindo
uma intensa reação e suscitando fortes emoções. Mesmo criminosos, nos presídios, não compactuam com essa prática,
procurando eliminar fisicamente os que realizam tais atos. O próprio "código" dos criminosos exclui essa prática, por se
colocar fora dos parâmetros de qualquer tipo de humanidade. Por que seria ela tolerável entre os indígenas? No fundo, o que
está em questão, para aqueles que defendem tais posições ou são omissos em relação a elas, é o medo da perda de suporte
junto à opinião pública. Se fossem mostrados coniventes e cúmplices com tal prática, perderiam sustentação e seriam
forçados a abdicar de suas posições ideológicas e políticas. Eis por que o ocultamento é aqui a regra.

PLANO DE LEITURA
Duas semanas sobre o Antigo Testamento
Segunda-feira: GÊNESIS 1: A história da criação

Sexta-feira: ÊXODO 20: Os dez mandamentos

Terça-feira: GÊNESIS 3: A origem do pecado

Sábado: 1SAMUEL 17: Davi e Golias

Quarta-feira: GÊNESIS 22: Abraão e Isaque

Domingo: 2SAMUEL 11: Davi e Bate-Seba

Quinta-feira: ÊXODO 3: Moisés encontra-se com Deus

Período atual: Quinta semana

Na próxima semana, a de número 6, concluiremos a leitura “Introdução à Bíblia”. Em seguida
começaremos a seqüência “Panorama da Bíblia”, três capítulos por dia, passando pelos trechos mais
conhecidos de cada livro, concluindo em aproximadamente 60 dias.

ATENÇÃO ALUNOS DO SEPA E NOVOS INSCRITOS!
Mantenham suas mensalidades em dia para melhor manutenção do
seminário!

Parabéns para
Kadosh!

Que faz aniversário amanhã, dia 15! E tem recadinho dos
seus pais: “Filho, nossas vidas não seriam as mesmas sem
você presente nelas, porque você é um grande presente de
Deus para nós. Te amamos muito. De seus pais.”

Quem também faz aniversário
é a irmã Sandra Helena.
A Comunidade Amai-vos e seus pastores agradecem
a Deus pela sua vida e reconhece a importância de
seu trabalho, que contribuiu para que fôssemos a
comunidade que somos hoje. Parabéns, irmã Sandra!
Que Deus abençoe sua vida rica e
abundamentemente!
Um abraço de todos nós.

Os alunos da EBD devem procurar
Neto para fazer o pagamento da
revista do trimestre (abril à
junho) até o fim da semana, para
que elas sejam adquiridas antes
do início dos estudos.

O LIVRO DA CAPA PRETA
Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário,
que lia o seu livro de ciências.
O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que
se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos.
Sem muita cerimônia o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou:
“O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices?”
“Sim, mas não é um livro de crendices. É a Palavra de Deus. Estou errado?”
Respondeu o jovem:
“Mas é claro que está! Creio que o senhor deveria estudar a Historia Universal. Veria
que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião.
Somente pessoas sem cultura ainda crêem que Deus tenha criado o mundo em seis dias.
O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e
dizem sobre tudo isso.”
“É mesmo?” Disse o senhor. E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a
Bíblia?”
“Bem,” respondeu o universitário, “como vou descer na próxima estação, falta-me
tempo agora, mas deixe o seu cartão que lhe enviarei o material pelo correio com a
máxima urgência.”
O velho então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão
ao universitário.
Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo sentindo-se pior que uma
ameba.
No cartão estava escrito: Professor Doutor Louis Pasteur, Diretor Geral do Instituto
de Pesquisas Cientificas da Universidade Nacional da França. “Um pouco de ciências nos
afasta de Deus. Muito, nos aproxima“.
Fato verdadeiro ocorrido em 1892, integrante da biografia do cientista.
Louis Pasteur (♠ 27 de dezembro de 1822 - † 28 de
setembro de 1895) foi um cientista francês. Suas descobertas
tiveram enorme importância na história da química e da
medicina. É lembrado por suas notáveis descobertas das causas
e prevenções de doenças. Suas descobertas reduziram a
mortalidade de febre puerperal, e ele criou a primeira vacina
para a raiva. Seus experimentos deram fundamento para a teoria
microbiológica da doença. Foi mais conhecido do público em
geral por inventar um método para impedir que leite e vinho
causem doenças, um processo que veio a ser chamado
pasteurização. Ele é considerado um dos três principais
fundadores do microbiologia, juntamente com Ferdinand Cohn
e Robert Koch. Pasteur também fez muitas descobertas no
campo da química, principalmente a base molecular para o
assimetria de certos cristais. Seu corpo está enterrado abaixo do
Instituto Pasteur em Paris, em um mausoléu decorado por
mosaicos em estilo bizantino que lembram suas realizações.

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos
“Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela.”
Pedro cita Sl 34.12-16 para ressaltar que aquele que evita o mal, tanto nas palavras
quanto nos atos e que busca a paz (Mt 5.37; Tg 5.12):
(1) uma vida cheia das bênçãos e do favor de Deus, pois essa será a vida do marido que
faz bem a sua esposa e a guarda e a protege.
(2) a íntima presença de Deus com sua ajuda e graça, pois suas orações e petições serão
ouvidas pelo Senhor.
(3) a resposta de Deus às suas orações (Tg 5.16; 1 Jo 3.21,22) por que é visto aos olhos
de Deus como justo todo marido que ama e cuida de sua esposa.
“Porque bem sabeis isto: que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é
idólatra, tem herança no Reino de Cristo e de Deus.” ― Ef 5.5
O apóstolo Paulo sabia, bem como os efésios, com certeza absoluta, que todos os
indivíduos (quer dentro da igreja, quer fora dela), sendo imorais, impuros ou avarentos
(amando as coisas do mundo mais do que a Deus) estavam fora do reino de Cristo. Os
profetas do AT assim ensinaram com forte convicção Ez 13.10, bem como os apóstolos e a
igreja do NT (1 Co 6.9, Gl 5.21). Quem cometesse tais pecados evidenciava claramente que
não era salvo; que não tinha vida em Deus.

A IGREJA PERSEGUIDA NA SOMÁLIA
A Somália está localizada no extremo leste do continente africano, na região semiárida conhecida como Chifre da
África. O território somali apresenta paisagens variadas com regiões montanhosas ao norte, desertos e savanas na área
central e uma região subtropical ao sul. A maioria da população pertence à etnia somali, que se divide em inúmeros
clãs. Os quatro maiores clãs - dir, daarwood, hawiye e isxaaq -, no entanto, respondem por aproximadamente três
quartos da população do país. Os outros clãs, considerados inferiores, agrupam 20% dos somalis localizados no sul, e
uma minoria pertence à etnia banta.
O islamismo é a religião oficial da Somália e, com raras exceções, a maioria dos somalis segue a tradição sunita.
Há alguns hindus entre os indianos que trabalham no país. A Somália é uma das nações mais pobres do mundo. Após
anos de guerra civil, a economia entrou em colapso e é controlada por uma minoria que explora o narcotráfico, a venda
de armas e o comércio de alimentos. A maioria dos somalis vive da pecuária e da agricultura de subsistência, e depende
dos programas de ajuda humanitária.
Os primeiros missionários cristãos chegaram à Somália em 1881. Em quase um século de trabalho, eles
conseguiram algumas centenas de convertidos, até que foram obrigados a se retirar do país em 1974. Há um pequeno
número de somalis convertidos ao cristianismo morando na Somália, e muitos foram assassinados nos últimos anos por
radicais islâmicos que juraram acabar com todos os somalis cristãos.
Há uma Carta de direitos do governo de transição, mas ela não
possui restrições ou proteções à liberdade religiosa. Duas regiões no país Somalilândia e Puntlândia - adotaram o islamismo como a religião oficial.
Em ambas as regiões, os muçulmanos não podem abandonar o islamismo,
sob pena de morte. Extremistas têm acusado organizações cristãs de ajuda
humanitária de aproveitarem o caos no país para divulgar o evangelho. Tais
acusações acabam atraindo a atenção da mídia e levando a ataques públicos
contra os cristãos por parte dos jornais locais. Além disso, os partidos
políticos muçulmanos têm publicado relatórios que detalham os programas
evangelísticos e advertem severamente o povo somali a manter distância de
tais atividades.
Em 13 de abril de 2008, quatro professores cristãos, dois deles ex-muçulmanos, foram mortos por militantes
islâmicos na cidade de Beledweyne. De acordo com a associação Barnabas Fund, as vítimas eram dois quenianos e dois
somalis (um homem de 64 anos, Daud Assan Ali e uma mulher de 32 anos, Rehana Ahmed). Eles foram mortos a tiros
enquanto dormiam, durante uma invasão a uma escola cristã. Daud e Rehana eram ex-muçulmanos que tiveram a
oportunidade de morar durante alguns anos no Reino Unido. Em 2004, Daud voltou a sua terra natal para realizar o
sonho de abrir uma escola.
O projeto dele só foi completado atualmente, em março de 2008. Em um blog mantido para a escola, ele chegou a
escrever que estava preocupado com a invasão noturna de extremistas ao local. Porém, vários moradores de
Beledweyne disseram que os cristãos foram atingidos porque os muçulmanos tinham medo de que eles pregassem
sobre Jesus aos alunos da escola de inglês. Ai, esposa de Daud, disse em uma entrevista que o marido havia sido morto
por ser ex-muçulmano.

PLANO DE LEITURA
Última semama sobre o Velho Testamento
Segunda-feira: 2SAMUEL 12: Natã repreende o rei

Sexta-feira: ISAÍAS 40: Palavras de consolo da parte de Deus

Terça-feira: 1REIS 18: Elias e os profetas de Baal

Sábado: DANIEL 6: Daniel e os leões

Quarta-feira: JÓ 38: Deus responde a Jó

Domingo: AMÓS 4: Séria advertência de um profeta

Quinta-feira: SALMO 51: Uma confissão clássica

Período atual: Sexta Semana.

IGREJAS PERSEGUIDAS PELO MUNDO...
Informe-se!
No blog da Comunidade Amai-vos você pode
ficar sabendo mais sobre a igreja perseguida pelo
mundo. Está disponível na seção Vídeos
(Downloads e Mídia) um pequeno relatório acerca
dos 10 países que mais perseguem cristãos no
mundo (informações disponíveis na revista Portas
Abertas de fevereiro de 2010). O vídeo foi extraído
do website da Missão Portas Abertas:
www.portasabertas.org.br,

Alunos da EBD...
Não esqueçam da contribuição de R$5,00 para a compra das revistas de estudo
da Escola Bíblica Dominical. Com ela, você não estuda só nos domingos de
manhã, mas pode continuar seus estudos bíblicos em sua casa!

Atenção equipes
da Gincana 2010...
Lembrem-se que a equipe que
alcançar a quantia de 1000 Kg de
alimentos não-perecíveis, além
de conseguir 1000 pontos,
duplicará sua pontuação.

SEMINARISTAS
Façam o pagamento das suas
mensalidades para que não haja
atrasos nas entregas das
apostilas do próximo nível.
Recado para novos alunos, esta
é a hora certa de se
matricularem! Aproveitem!

A Pedra
O distraído nela tropeçou...
O bruto a usou como projétil.
O empreendedor, usando-a, construiu.
O camponês, cansado da lida,
dela fez assento.
Para meninos, foi brinquedo.
Drummond a poetizou.
Já, David matou Golias e
Michelangelo extraiu-lhes
a mais bela escultura...
E em todos esses casos,
a diferença não esteve na pedra,
mas no homem!
Não existe "pedra" no seu caminho
que você não possa aproveitá-la
para o seu próprio crescimento.
Cada instante que passa
é uma gota de vida
que nunca mais torna a cair,
aproveite cada gota para evoluir...
Das oportunidades saiba tirar o melhor proveito,
talvez não teremos outra chance.

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O cuidado de Deus com as famílias
“Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! E por isso os filhos dos homens se abrigam à
sombra das tuas asas.” ― Sl.36.7
“Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias” ―
Sl.36.8
“porque em ti está o manancial da vida; na tua luz veremos a luz.” ― Sl.36.9
Depois de o Senhor Deus criar os céus e a terra (Gn. 1.1), Ele não deixou o mundo à sua
própria sorte. Pelo contrário, Ele continua interessado na vida dos seus, cuidando da sua
criação. Deus não é como um hábil relojoeiro que formou o mundo, deu-lhe corda e deixa
acabar essa corda lentamente até o fim; pelo contrário, Ele é o Pai amoroso que cuida daquilo
que criou. O constante cuidado de Deus por sua criação e por seu povo é chamado, na
linguagem doutrinal, a providência divina.
Se o Senhor tem cuidado de sua criação imagina o que não fará com aqueles que
confiam Nele e andam em sua presença.
“Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra e, verdadeiramente, serás
alimentado.” ― Sl.37.3
“Deleita-te também no SENHOR, e ele te concederá o que deseja o teu coração.” ― Sl.37.4

Colaboração da irmã Mônica Pinheiro

“Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele tudo fará.” ― Sl.37.5

GOVERNO ADIA JULGAMENTO DE ASSASSINOS DE CRISTÃOS
Postada em overbo.com.br em: quinta-feira, 25 de março de 2010 9:28h
EGITO – Os cristãos egípcios estão muito chateados porque o governo adiou novamente
o julgamento dos três muçulmanos acusados de assassinar seis jovens cristãos que
celebravam o Natal na igreja de Nag Hammadi.
É a segunda vez que o governo egípcio remarca o julgamento dos três homens:
Hammam al-Qomy, Oreshi Abul Hagag e Hindawi Sayed Hassan. A primeira mudança
aconteceu em 13 de fevereiro, quando o juiz adiou o julgamento para o dia 20 de março.
A nova data estabelecida é 18 de abril.
“Eles adiaram o julgamento duas vezes, e o farão novamente”, afirmou Wagih Yacoub,
um ativista de direitos humanos copta. “É por isso que estamos preocupados. Logo o caso
será abandonado, e um dia acordaremos e perceberemos que os caras foram inocentados, e
ainda andam tranquilamente pelas ruas depois de terem matado seis jovens durante o
Natal”.
“Os coptas estão furiosos com esse adiamento. Nós o rejeitamos e pedimos uma atitude
imediata.”
“Uma organização deduz que assim que os assassinatos dos cristãos coptas em Nag
Hammadi forem esquecidos, o juiz emitirá uma sentença leve, no máximo cinco anos de
prisão, com direito à fiança, e os criminosos serão soltos.”
Fonte: Portas Abertas

Não esqueça, mulheres da bandeira lilás! O próximo almoço
(daqui a dois domingos) é uma tarefa de vocês. Sua pontuação
se dará com base na arrecadação do almoço!
Boa competição!

Alunos da EBD...
Não esqueçam da contribuição de R$5,00 para a compra das revistas de estudo
da Escola Bíblica Dominical. Com ela, você não estuda só nos domingos de
manhã, mas pode continuar seus estudos bíblicos em sua casa!

IGREJAS PERSEGUIDAS PELO MUNDO...
Informe-se!
No blog da Comunidade Amai-vos você pode
ficar sabendo mais sobre a igreja perseguida pelo
mundo. Está disponível na seção Vídeos
(Downloads e Mídia) um pequeno relatório
acerca dos 10 países que mais perseguem cristãos
no mundo (informações disponíveis na revista
Portas Abertas de fevereiro de 2010). O vídeo foi
extraído do website da Missão Portas Abertas:
www.portasabertas.org.br,

Atenção equipes
da Gincana 2010...

PLANO DE LEITURA
SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189 capítulos da Bíblia. Considerados
no conjunto, proporcionam um bom fundamento de entendimento bíblico em 60 dias (em média).

Segunda-feira: Gênesis 01, 02, 03

Sexta-feira: Gênesis 41, 45

Terça-feira: Gênesis 04, 07, 08

Sábado: Êxodo 03, 10, 11

Quarta-feira: Gênesis 15, 19, 22

Domingo: Êxodo 14, 20, 32

Quinta-feira: Gênesis 27, 28, 37

Período atual: Primeira Semana.

Lembrem-se que a equipe que
alcançar a quantia de 1000 Kg de
alimentos não-perecíveis, além
de conseguir 1000 pontos,
duplicará sua pontuação.

SEMINARISTAS
Façam o pagamento das suas
mensalidades para que não haja
atrasos nas entregas das
apostilas do próximo nível.
Recado para novos alunos, esta
é a hora certa de se
matricularem! Aproveitem!

O texto abaixo foi entregue pelo professor de Ética e Cidadania da escola Objetivo/Americana, Sr.
Roberto Candelori, a todos os alunos da sala de aula, para que entregassem a seus pais. O texto, a seguir
transcrito, foi publicado recentemente por ocasião da morte estúpida de Tarcila Gusmão e Maria Eduarda
Dourado, ambas de 16 anos, em Maracaípe – Porto de Galinhas, em 2003. Depois de 13 dias
desaparecidas, as mães revelaram desconhecer os proprietários da casa onde as filhas tinham ido curtir o
fim de semana. A tragédia abalou a opinião pública e o crime permanece sem resposta.

Pais maus
Dr. Carlos Hecktheuer (Médico Psiquiatra)

Um dia quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os
pais e mães, eu hei de dizer-lhes:
“Eu amei-vos o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão.
Eu amei-vos o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele
novo amigo não era boa companhia.
Eu amei-vos o suficiente para vos fazer pagar os rebuçados que tiraram do supermercado ou revistas do
jornaleiro, e vos fazer dizer ao dono: ‘Nós tiramos isto ontem e queríamos pagar’.
Eu amei-vos o suficiente para ter ficado em pé, junto de vocês, duas horas, enquanto limpavam o vosso
quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos.
Eu amei-vos o suficiente para vos deixar ver além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e
também as lágrimas nos meus olhos.
Eu amei-vos o suficiente para vos deixar assumir a responsabilidade das vossas ações, mesmo quando as
penalidades eram tão duras que me partiam o coração.
Mais do que tudo, eu amei-vos o suficiente para vos dizer NÃO, quando eu sabia que vocês poderiam me
odiar por isso (e em alguns momentos até odiaram).”

Estas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci... Porque no final vocês
venceram também! E qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a
lógica que motiva os pais e mães; quando eles lhes perguntarem se os seus pais eram maus, os meus
filhos vão lhes dizer:
“Sim, os nossos pais eram maus. Eram os piores do mundo... As outras crianças comiam doces no café e
nós só tínhamos que comer cereais, ovos, torradas. As outras crianças bebiam refrigerantes e comiam batatas
fritas e sorvetes ao almoço e nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. Nossos pais tinham
que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles.
Insistiam que lhes disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas uma hora ou
menos. Nossos pais insistiam sempre conosco para que lhes disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade.
E quando éramos adolescentes, eles conseguiam até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo
chata!
Nossos pais não deixavam os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos; tinham que subir,
bater à porta, para que os nossos pais os conhecessem.
Enquanto todos podiam voltar tarde da noite com 12 anos, tivemos que esperar pelo menos 16 para
chegar um pouco mais tarde, e aqueles chatos levantavam para saber se a festa foi boa (só para verem como
estávamos ao voltar).
Por causa dos nossos pais, nós perdemos imensas experiências na adolescência.
Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de
propriedade, nem fomos presos por nenhum crime.
Foi tudo por causa dos nossos pais! Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o
melhor para sermos ‘pais maus’, como eles foram.”

Acho que este é um dos males do mundo de hoje: Não há pais maus o suficiente.
Colaboração da irmã Mônica Pinheiro
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Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O cuidado de Deus com as famílias
“Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e
vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós
poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao
vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem; não
trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu
como qualquer deles.” ― Mt.6.26―29
Aspectos da providência divina
Preservação ― Deus, pelo seu poder, preserva o mundo que Ele criou. A confissão de
Davi fica clara: “A tua justiça é como as grandes montanhas; os teus juízos são um grande
abismo; SENHOR, tu conservas os homens e os animais”.
O poder preservador de Deus manifesta-se através do seu filho Jesus
Cristo, conforme Paulo declara em Cl 1.17: Cristo “é antes de todas as coisas, e todas as
coisas subsistem por Ele”. Pelo poder de Cristo, até mesmo as minúsculas partículas de vida
mantêm-se coesas.
“E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do
corpo da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a
preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse” ― Cl.1.17―19

PLANO DE LEITURA

CONHEÇA O REAL SIGNIFICADO DA PÁSCOA PARA O CRISTÃO
A Páscoa pagã:
A Páscoa pagã celebrada por vários povos ao redor do mundo com ovos de
chocolate e cujo símbolo é um coelho, se refere na verdade a Ostara (ou Ishtar) a deusa
da primavera, simbolizada por uma mulher que segurava um ovo em sua mão enquanto
observava um coelho, representante da fertilidade, pulando alegremente ao redor de
seus pés. Com o tempo os cristãos apropriaram-se da imagem do ovo para festejar a
Páscoa, e no Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., estabeleceu-se o culto a esta data.
Na época, pintavam os ovos (geralmente de galinha, gansa ou codorna) com imagens de
figuras religiosas, como o próprio Jesus e sua mãe, Maria. A páscoa pagã não tem
absolutamente nada que ver com a páscoa judaica de Êxodo cap. 12 e nem com a
ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo! Esse dia na tradição pagã é celebrado com
ovos de chocolate extremamente doces, contrariando a amargura que o cristão deve
sentir por estar nesse mundo vil, e o animal símbolo da páscoa pagã é um coelho, que
aparece na lista de animais considerados imundos pelo Senhor, que é o nosso Cordeiro
Salvador! “E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas; esse vos será
imundo; (Levítico 11: 5)”.

A verdadeira Páscoa:
Sua origem remonta os tempos do Velho Testamento, por ocasião do êxodo do
povo de Israel da terra do Egito. A Bíblia relata o acontecimento no capítulo 12 do livro
do Êxodo. Faraó, o rei do Egito, não queria deixar o povo de Israel sair, então muitas
pragas vieram sobre ele e seu povo. A décima praga porém, foi fatal: o filho mais velho
seria morto. Cada família hebréia, no dia 14 de Nisã, deveria sacrificar um cordeiro e
espargir o seu sangue nos umbrais das portas de sua casa. Este era o sinal, para que o
mensageiro de Deus, não atingisse esta casa com a décima praga. A carne do cordeiro
deveria ser comida juntamente com pão não fermentado e ervas amargas, preparando o
povo para a saída do Egito. Segundo a narrativa Bíblica, à meia-noite todos os
primogênitos egípcios, inclusive o primogênito do Faraó foram mortos. Então Faraó,
permitiu que o povo de Israel fosse embora, com medo de que todos os egípcios fossem
mortos. Em comemoração a este livramento extraordinário, cada família hebréia
deveria observar anualmente a festa da Páscoa, palavra hebraica que significa
"passagem" "passar por cima". Esta festa, deveria lembrar não só a libertação da
escravidão egípcia, mas também a libertação da escravidão do pecado, pois o sangue do
cordeiro, apontava para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo.

SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189 capítulos da Bíblia.
Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de entendimento bíblico em 60
dias (em média).
Segunda-feira: Levítico 26 / Números 11, 14

Sexta-feira: 1 Samuel 03, 16, 17, 20

Terça-feira: Deuteronômio 04, 08, 28

Sábado: 2 Samuel 06, 11, 12

Quarta-feira: Josué 02, 06, 07, 24

Domingo: 1 Reis 03, 08, 17, 18

Quinta-feira: Rute 01, 02, 03, 04

Período atual: Segunda Semana.

Alunos da EBD...
Não esqueçam da contribuição de R$5,00 para a compra das
revistas de estudo da Escola Bíblica Dominical. Com ela, você não
estuda só nos domingos de manhã, mas pode continuar seus
estudos bíblicos em sua casa!
Algumas revistas das pessoas que haviam pagado por elas já
foram entregues a durante a semana. Para obter a sua, procure a
presbítera Ana Cláudia no fim do culto.

Atenção equipes
da Gincana 2010...

Não esqueçam de
continuar estudando
o livro de Lucas!

SEPA
Seminário Pentecostal Amai-vos
Acaba de começar o estudo dos
livros de 1 e 2 Pedro. Os
interessados podem comparecer
amanhã para conhecer o
seminário.

O quarto dedo...
Você sabe por que o anel de compromisso é usado no quarto dedo?
Existe uma lenda chinesa que pode explicá-lo de maneira bonita e muito
convincente.
Os polegares representam os pais.
Os indicadores representam seus irmãos e amigos.
O dedo médio representa você mesmo.
O dedo anular (quarto dedo) representa o seu esposo/a.
O dedo mindinho representa os filhos.
OK... Primeiro junte as suas mãos, palma com palma, depois una os dedos
médios de forma que fiquem os nós com os nós assim como se mostra na imagem.
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O cuidado de Deus com as famílias
Aspectos da providência divina
Provisão ― Deus não somente preserva o mundo que Ele criou, como também provê as
necessidades das suas criaturas. Quando Deus criou o mundo, criou também as estações e
proveu alimento aos seres humanos e aos animais (Gn. 1.29,30). Depois de o Dilúvio destruir
a terra, Deus renovou a promessa da provisão, com estas palavras:
Agora tente separar de forma paralela os polegares (representam os pais).
Você perceberá que se abrem, porque seus pais não estão destinados a viver com
você até o dia de sua morte. Una-os de novo.
Agora tente separar da mesma maneira os dedos indicadores (representam
os seus irmãos e amigos), você perceberá que também se abrem porque eles se vão,
e têm destinos diferentes, como casar-se e ter filhos.
Tente agora separar da mesma forma os dedos mindinhos (representam os
seus filhos). Estes também se abrem porque os seus filhos crescem e quando já não
precisem de você, se vão. Una-os de novo.
Finalmente, trate de separar os seus dedos anulares (o quarto dedo que
representa o seu companheiro/a) e você se surpreenderá ao ver que simplesmente
não consegue separá-los. Isso acontece porque um casal está destinado a
permanecer unido até o ultimo dia de sua vida e é por isso que o anel é usado neste
dedo.

“Enquanto a terra durar, sementeira e sega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite
não cessarão”.
Testemunho da bondade de Deus em suprir do necessário a todas as suas
criaturas.
“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR! SENHOR, Deus meu, tu és magnificentíssimo;
estás vestido de glória e de majestade.” ― Salmo 104.1
É obrigação nossa sempre agradecer a Deus por todas as suas dádivas como a vida, a
existência, a água, o alimento etc.
Jesus assegurou em termos bem claros que Deus cuida das aves do céu e dos lírios do
campo (Mt 6.26-30; 10.29). Seu cuidado abrange, não somente as necessidades físicas da
humanidade, como também as espirituais (Jo 3.16,17).
A Bíblia revela que Deus manifesta um amor e cuidado especiais pelo seu próprio povo,
tendo cada um dos seus em alta estima.
[Leiam juntos todo o Salmo 91]

PLANO DE LEITURA

A IGREJA PERSEGUIDA NO MARROCOS
A Constituição marroquina assegura liberdade de religião e, apesar de o islamismo ser a
religião oficial do país, os estrangeiros podem praticar livremente sua fé. Eles freqüentam cultos
religiosos sem quaisquer restrições ou temor de represálias.
Entretanto, o evangelismo é desencorajado pela sociedade. A maioria dos cidadãos vê as
atividades evangelísticas como ameaça à lei e à ordem nesse país muçulmano.
Também é ilegal qualquer tentativa de se converter um muçulmano. O infrator pode ser
punido de três a seis meses de prisão, e uma multa de 10 a 50 dólares. O muçulmano que se
converter também é punido: legalmente pela lei islâmica, ou informalmente pela sociedade.
É difícil esconder as atividades da Igreja, o evangelismo em especial, pois as pessoas
vigiam umas às outras, e a polícia conta com uma rede de informantes. Se essas atividades da
Igreja forem notadas, ou causarem influência social, deve esperar-se um contra-ataque.
A tendência fundamentalista muçulmana está crescendo, e exerce sua influência nas
autoridades e na sociedade. Enquanto a Igreja se mantiver quieta, ela será tolerada. A partir do
momento que tentar expandir suas atividades, por exemplo, evangelizando, ela será oprimida.
Um cristão fez o seguinte relato: "Quando olhamos para a Igreja marroquina, somos
forçados a dizer que o número de marroquinos que fizeram uma decisão por Cristo é limitado. De
uma população de milhões de pessoas, há apenas alguns milhares de cristãos. Não há permissão
para que nos organizemos como uma verdadeira Igreja e temos de nos reunir em nossas casas.
Além disso, há apenas algumas dezenas de igrejas em todo o país - com maior concentração nas
áreas urbanas - e é difícil estabelecer um modelo de trabalho eficaz para a Igreja marroquina.
A liderança é fraca, e grande parte de nosso material nos chega ilegalmente. Quando a
conversão de um muçulmano ao cristianismo se torna pública, a pressão para que renunciemos à
fé cristã é intensa. Somos presos, espancados, e nos oferecem incentivos para que retornemos
ao islamismo. Cristãos que pertenciam a grupos muçulmanos severos são os que mais têm
problemas.
Demorou um século para a Igreja marroquina chegar ao lugar que está e, portanto, não
esperamos um crescimento acelerado agora."

SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189 capítulos da Bíblia.
Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de entendimento bíblico em 60
dias (em média).
Segunda-feira: 1 Crônicas 17 / 2 Crônicas 20, 30, 32

Sexta-feira: Mateus 05, 06, 13

Terça-feira: Esdras 03 / Neemias 02, 08

Sábado: Mateus 19, 26, 27, 28

Quarta-feira: Naum 01 / Habacuque 01 / Sofonias 03

Domingo: Marcos 01, 02, 03

Quinta-feira: Ageu 01 / Zacarias 08 / Malaquias 03

Período atual: Terceira Semana.

Alunos da EBD...
Não esqueçam da contribuição de R$5,00 para a compra das
revistas de estudo da Escola Bíblica Dominical. Com ela, você não
estuda só nos domingos de manhã, mas pode continuar seus
estudos bíblicos em sua casa!
Algumas revistas das pessoas que haviam pagado por elas já
foram entregues a durante a semana. Para obter a sua, procure
Neto e adquira a sua revista.

Atenção equipes
da Gincana 2010...

Não esqueçam de
continuar estudando
o livro de Lucas!

SEPA
Seminário Pentecostal Amai-vos

Alunos, mantenham
suas mensalidades
em dia.

se com o calor.
"O céu nunca viu tanta beleza, meu Senhor.
Na verdade, esta é a sua maior criação.”
"Ah, mas você só viu o doce. Agora
testemunhe amargo.”
Um mal cheiro envolveu os dois. O anjo
transformou-se em horror e proclamou:
"O que é isso?"
O Criador falou uma única palavra: "Egoísmo".
O anjo ficou mudo porque passou por séculos
de repugnância. Nunca tinha visto tão grande
sujeira.
Corações
apodrecidos.
Promessas
quebradas. Lealdade esquecida. Crianças da
criação vagando cegamente em labirintos
solitários.
"Este é o resultado da escolha?" Perguntou o
anjo.
"Sim".
"Eles vão te esquecer?"
"Sim".
"Eles vão te rejeitar?"
"Sim".
"Eles nunca voltarão?"
"Alguns sim. A maioria não"
"O que será preciso para fazê-los ouvir?"
O Criador andou no tempo, mais e mais para o
futuro, até que parou junto a uma árvore. Uma
árvore que seria talhada em um berço. Mesmo
assim, ele podia sentir o cheiro do feno que o
cercaria. Com mais um passo para o futuro, ele fez
uma pausa diante de outra árvore. Ela estava
sozinha, um governante obstinado em uma colina
insignificante. O tronco era grosso e a madeira
era forte. Logo ela seria cortada. Logo ela seria
aparada. Logo seria montada na borda de uma
outra colina cheia de pedras. E logo ele seria
pendurado nela. Ele sentiu a aspereza da madeira
contra suas costas, que ele ainda não desgastou.
"Você vai lá?" Perguntou o anjo.
"Vou".
"Não há outra maneira?"
"Não".
"Não seria mais fácil não plantar a semente?
Não seria mais fácil não dar a escolha?"
"Seria", o Criador falou lentamente. "Mas,
remover a escolha é remover o amor."
Ele olhou ao redor do monte e previu uma
cena. Três figuras penduradas em três cruzes.
Braços abertos. Cabeças caídas para frente. Eles
gemiam com o vento. Homens vestidos com farda
de soldados sentados no chão perto do trio.
Eles se divertiam apostando no chão e riam.
Homens vestidos de religião permaneciam
.

distantes. Eles sorriram. Arrogantes, convencidos.
Eles protegeram Deus, pensavam eles, matando
este falso. Uma mulher vestida de tristeza
amontoada ao pé da colina. Sem palavras. Face
em lágrimas. Olhos em direção ao chão. Alguém
colocou o braço em torno dela e tentou levá-la
embora. Ela não sairia.
"Vou ficar", disse ela baixinho. "Eu vou ficar."
Todo o céu se levantou para lutar. Toda a
natureza ergueu-se para socorrer. Toda eternidade
ficou de prontidão para defender. Mas o Criador
não deu nenhum comando.
"Isto deve ser feito...", ele disse e retirou-se.
Mas, como ele voltou
no tempo, ouviu o grito
que um dia gritaria:
"Meu Deus, meu Deus,
por
que
me
abandonaste?"
Ele arrancou a agonia
do amanhã. O anjo falou
novamente.
"Isto seria menos
doloroso..." O Criador
interrompeu suavemente.
"Mas não seria amor."
Eles entraram no jardim de novo. O Criador
olhou seriamente para a criação de barro. Uma
monção de amor inchou dentro dele. Ele morreu
para a criação, antes de tê-la feito. O vulto de
Deus debruçou-se sobre a face da escultura e
inspirou. A poeira agitou-se nos lábios do novo
ser. O peito elevou-se, rachando a lama vermelha.
As bochechas se tornaram carne. Um dedo
moveu-se. E um olho abriu.
Porém o mais incrível do que o movimento da
carne foi a agitação do espírito. Aqueles que
poderiam ver o invisível arquejaram. Talvez foi o
vento que declarou isto primeiro. Talvez o que a
estrela viu nesse momento foi o que a fez piscar
desde então. Talvez fosse deixado para um anjo
sussurrar:
"Parece com... parece muito com... é ele!" O
anjo não estava falando da face, das
características ou do corpo. Ele estava olhando
para dentro, para a alma. "É eterno!" Engasgou
outro.
Dentro do homem, Deus colocou uma semente
divina. Uma semente de si próprio. O Deus de
poder criou o maior poder da terra. O Criador
criou, não uma criatura, mas outro criador. E
aquele que escolheu amar criou aquele que
poderia amar de volta. Agora é a nossa escolha.
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O cuidado de Deus com as famílias
“Não temais, pois; mais valeis vós do que muitos passarinhos.” ― Mt.10.31
Jesus ensina que os fiéis filhos de Deus têm grande valor para seu Pai celestial.
1. Isto significa que Deus se importa com você e sua família e com suas necessidades;
Ele anseia tanto pelo seu amor e a comunhão com você e os seus que enviou Jesus para
morrer na cruz por você. Você nunca está longe da sua presença, cuidados e solicitude. Ele
conhece todas as suas necessidades, provações e tristezas (6.8).
2. Você é tão importante para Deus que Ele preza sua fidelidade, seu amor e sua
lealdade para com Ele, acima de todas as coisas terrestres.
Quando você tem fé inabalável em Cristo, comprovadamente genuína em meio às
provações e aflições, é glória e honra para Ele.
Paulo escreve aos crentes de Filipos: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus” (ver Fp 4.19).
Paulo enfatiza o cuidado amoroso de Deus Pai pelos seus filhos. Ele suprirá todas as
nossas necessidades (materiais e espirituais), à medida que as apresentarmos diante Dele.
O suprimento das nossas necessidades vem "por Cristo Jesus". Somente em união com
Cristo e na comunhão com Ele é que podemos experimentar o provimento da parte de Deus.
Entre as muitas promessas das Escrituras que confere esperança e encorajamento ao povo de
Deus, no tocante ao seu cuidado, provisão e socorro.

PLANO DE LEITURA

ESTRANHA TEORIA DO HOMICÍDIO SEM MORTE
(Por Márcia Suzuki) – Postada em: terça-feira, 30 de março de 2010 em overbo.com.br

SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189 capítulos da Bíblia.

Alguns antropólogos e missionários brasileiros estão defendendo o indefensável. Através de trabalhos
acadêmicos revestidos em roupagem de tolerância cultural, eles estão tentando disseminar uma teoria no mínimo
racista. A teoria de que para certas sociedades humanas certas crianças não precisariam ser enxergadas como seres
humanos. Nestas sociedades, matar essas crianças não envolveria morte, apenas “interdição” de um processo de
construção de um ser humano. Mesmo que essa criança já tenha 2, 5 ou 10 anos de idade.
Deixe-me explicar melhor. Em qualquer sociedade, a criança precisa
passar por certos rituais de socialização. Em muitos lugares do Brasil, a
criança é considerada pagã se não passar pelo batismo católico. Ela precisa
passar por esse ritual religioso para ser promovida a “gente” e ter acesso à
vida eterna. Mais tarde, ela terá que passar por outro ritual, que comemora o
fato dela ter sobrevivido ao período mais vulnerável, que é o primeiro ano de
vida. A festa de um aninho é um ritual muito importante na socialização da
criança. Alguns anos mais tarde ela vai freqüentar a escola e vai passar pelo
difícil processo de alfabetização. A primeira festinha de formatura, a da classe
de alfabetização, é uma celebração da construção dessa pessoinha na
sociedade. Nestas sociedades, só a pessoa alfabetizada pode ter esperança de
vir a ser funcional. E assim vai. Ela vai passar por um longo processo de
“pessoalização”, até se tornar uma pessoa plena em sua sociedade.
Esse processo de socialização é normal e acontece em qualquer sociedade humana. As sociedades diferem
apenas na definição dos estágios e na forma como a passagem de um estágio para outro é ritualizada.
Pois é. Esses antropólogos e missionários estão defendendo a teoria de que, para algumas sociedades, o “ser
ainda em construção” poderá ser morto e o fato não deve ser percebido como morte. Repetindo – caso a “coisa” venha a
ser assassinada nesse período, o processo não envolverá morte. Não é possível se matar uma coisa que não é gente.
Para estes estudiosos, enterrar viva uma criança que ainda não esteja completamente socializada não envolveria morte.
Esse relativismo é racista por não se aplicar universalmente. Estes estudiosos não aplicam esta equação às
crianças deles. Ou seja, aquelas nascidas nas grandes cidades, mas que não foram plenamente socializadas (como
crianças de rua, bastardas ou deficientes mentais). Essa equação racista só se aplicaria àquelas crianças nascidas na
floresta, filhas de pais e mães indígenas. Racismo revestido com um verniz de correção política e tolerância cultural.
Tristemente, o maior defensor desta teoria é um líder católico, um missionário. Segundo ele “O infanticídio, para
nós, é crime se houver morte. O aborto, talvez, seja mais próximo dessa prática dos índios, já que essa não mata um ser
humano, mas sim, interdita a constituição do ser humano”, afirma.
Uma antropóloga da UNB, concorda. “Uma criança indígena quando nasce não é uma pessoa. Ela passará por um
longo processo de pessoalização para que adquira um nome e, assim, o status de ‘pessoa’. Portanto, os raríssimos casos
de neonatos que não são inseridos na vida social da comunidade não podem ser descritos e tratados como uma morte,
pois não é. Infanticídio, então, nunca”.
Mais triste ainda é que esta antropóloga alega ser consultora da UNICEF, tendo sido escolhida para elaborar um
relatório sobre a questão do infanticídio nas comunidades indígenas brasileiras. Como é que a UNICEF, que tem a tarefa
defender os direitos universais das crianças, e que reconhece a vulnerabilidade das crianças indígenas, escolheria uma
antropóloga com esse perfil para fazer o relatório? Acredito que eles não saibam que sua consultora defende o direito
de algumas sociedades humanas de “interditar” crianças ainda não plenamente socializadas.
O papel da UNICEF deveria ser o de ouvir o grito de socorro dos inúmeros pais e mães indígenas dissidentes,
grito este já fartamente documentado pelas próprias organizações indígenas e ONG’s indigenistas.
A UNICEF deveria ouvir a voz de homens como Tabata Kuikuro, o cacique indígena xinguano que preferiu
abandonar a vida na tribo do que permitir a morte de seus filhos. Segurando seus gêmeos sobreviventes no colo, em um
lugar seguro longe da aldeia, ele comenta emocionado:
“Olha prá eles, eles são gente, não são bicho, são meus filhos. Como é que eu poderia deixar matar?”
Para esses indígenas, criança é criança e morte é morte. Simples assim.

Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de entendimento bíblico em 60
dias (em média).
Segunda-feira: Marcos 04, 05, 06

Sexta-feira: Lucas 01, 02, 10

Terça-feira: Marcos 07, 08, 09

Sábado: Lucas 12, 15, 16

Quarta-feira: Marcos 10, 11, 12

Domingo: Lucas 18, 24

Quinta-feira: Marcos 13, 14, 15, 16

Período atual: Quarta Semana.

Equipes... o próximo livro a ser
estudado é o livro de Atos!

A escolha

(The Choice)
por Max Lucado (tradução: Gregori Mora)

Ele colocou uma pá de barro sobre a outra até
que uma forma jazia sem vida no chão. Todos os
moradores do Jardim pararam para presenciar o
evento. Falcões pairaram. Girafas se esticaram.
Árvores se inclinaram. Borboletas pousaram nas
pétalas e assistiram.
Natureza, você vai me amar", disse Deus."Eu a fiz
desse jeito. Universo, você vai me obedecer. Para
isto é que você foi planejado. Céus, vocês vão
refletir a minha glória, porque para isso é que
vocês foram criados. Mas este vai ser como eu.
Será capaz de escolher.”
Todos estavam em silêncio no momento em
que o Criador removeu de dentro de si algo nunca
.

visto antes. Uma semente. Chamada escolha.
"A semente da escolha."
A Criação ficou em silêncio e olhou fixamente
para a forma sem vida.
Um anjo falou: "Mas e se ele..."
"E se ele escolher não amar?" O Criador
finalizou. "Venha, eu te mostrarei."
Desvinculados do hoje, Deus e o anjo
entraram no reino do amanhã.
"Lá, veja o fruto da semente da escolha, tanto
o doce quanto amargo."
O anjo engasgou com o que viu. Amor
espontâneo.
Devoção
voluntária.
Ternura
escolhida. Nunca tinha visto nada como isso. Ele
sentiu o amor de Adão. Ele ouviu a alegria de Eva
e suas filhas. Ele viu a comida e o fardo
partilhados. Ele absorveu a bondade e maravilhou-

Um rapaz pediu a Jesus um emprego,
e uma mulher que o amasse muito.
No dia seguinte, abriu o jornal
e tinha um anuncio de emprego.
Ele foi, viu a fila muito grande e disse:
“Eles são melhores do que eu, e foi embora.
No caminho, um garoto lhe deu uma rosa.
No ônibus, ele chateado, joga a rosa fora.
E ao chegar em casa briga com Jesus:
“É assim que me tratas? É assim que me amas?”
E vai dormir.

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O cuidado de Deus com as famílias
“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência
dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.” ― 1Jo. 2:15,16

Em sonho, Jesus lhe diz:
“O emprego era seu, mas você não confiou e
desistiu antes mesmo de lutar; aquela rosa fui
eu quem te deu... inspirei aquela criança a lhe dar!

Satanás tem o mundo organizado em sistemas políticos, culturais, econômicos e
religiosos que são inatamente hostis a Deus e ao seu povo (Jo. 7:7) e que se recusam a
submeter-se à sua verdade, a qual revela a iniqüidade do mundo.

O amor da sua vida, estava sentada ao seu lado,
em vez de você dar a rosa a ela, jogou fora.”

Jesus era odiado pelo mundo porque Ele proclamava que todos que estão separados de
Deus são decaídos, pecadores e egoístas por natureza.

Você entendeu como Jesus age na sua vida?

No decurso de todo o seu ministério, Jesus denunciou expressamente a injustiça, a
crueldade e a imoralidade dos homens. Esse testemunho constante e direto de Cristo no
tocante à pecaminosidade humana, contradiz os pregadores de hoje, que pregam um
"evangelho positivo", destituído da exigência bíblica do arrependimento e da retidão de vida.

Ele abre as portas te mostra o caminho,
mas a tua fé é tão pouca que
desiste no primeiro obstáculo.
Não desista.
Confie.
Jesus pode agir na sua vida.
Os obstáculos existem para ver até onde vai a tua fé.

1. O mundo e a igreja verdadeira são dois grupos distintos de povo. O mundo está sob o
domínio de Satanás (Jo. 12.31 ); a igreja pertence exclusivamente a Deus. Por isso, o crente
deve separar-se do mundo:
“Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis nada imundo, e
eu vos receberei; e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor
Todo poderoso”. ― 2Co. 6:17,18

saber o que é a sabedoria, o que é a loucura e o que é a estultícia.

CRIME SEM CASTIGO: A EDUCAÇÃO SEXUAL E SEUS FRUTOS
Postada em: 20 de abril de 2010 9:40h em overbo.com.br ― Por Julio Severo
Causa: Governo inglês impõe educação sexual nas escolas. A mentalidade estatal crê
que crianças devem aprender sobre sexo o mais cedo possível.
Consequência: Menina de 6 anos um dia consegue desabafar para a mãe que estava
sendo diariamente estuprada por seus amiguinhos de escola.
A mãe da menina declarou para o jornal SkyNet:
Ela me disse coisas que penso toda mãe tem medo de ouvir da própria filha. Foi
horroroso o que ela passou.
Todo dia tiravam a roupa dela. Todo dia cometiam abusos sexuais e físicos com ela. E
todo dia ela chorava pedindo socorro [na escola] e ninguém jamais aparecia.
Penso que não dá para desculpar isso. Como é que dá par dizer que tudo está bem e
ninguém tem de prestar contas de nada?
O jornal então conclui:
Uma investigação oficial do abuso aceitou o fato de que uma conduta sexualmente
prejudicial realmente ocorreu, mas concluiu que não dá para se tomar nenhuma medida
com os responsáveis, pois são jovens demais.
Ninguém tem a menor dúvida de que um crime muito sério foi cometido. Mas
ninguém vai ser condenado — nem mesmo o Estado, que estimula as crianças ao sexo, e
depois com a maior cara de pau lava as mãos diante das conseqüências.

POR QUE EU EXISTO?
Com certeza muitos de nós já paramos para pensar na finalidade da vida. Entretanto, ainda
que você nunca tenhamos analisado esse assunto como filósofos, vivemos de acordo com certas
formas de pensamento e nossas atitudes revelam qual é a filosofia que seguimos. Sendo assim,
nossas atitudes mostram qual é o nosso pensamento sobre a finalidade da vida.
Por exemplo, se alguém concentra todos os seus esforços nos estudos e tem a meta de
alcançar graus cada vez maiores dentro da academia, então a sua filosofia diz que o estudo é a
finalidade da sua vida. O mesmo podemos dizer sobre pessoas que se dedicam dessa forma ao
trabalho, ao prazer ou às riquezas. Ainda que essas pessoas digam que a finalidade de suas vidas é
“conhecer a Deus e se alegrar dEle”, são as suas atitudes que vão revelar se essa finalidade é
verdadeira.
Essas são as perguntas que o livro de Eclesiastes busca responder. E ele as responde não
teoricamente, mas a partir de experiências. Em cada etapa da vida, ele busca viver de uma maneira
e tenta se concentrar em um aspecto da vida, verificando se aquele deve ser o seu objetivo último
ou se aquela maneira de viver irá lhe trazer algum proveito ou vantagem.
Eclesiastes 1.16-18 – ele estabelece como finalidade da vida a busca pelo conhecimento, e busca
.
.

- Sabedoria (acadêmica): saber muitas coisas sobre tudo o que existe: guerra, paz,
política, economia, agricultura, veículos, armas, medicina;
- Loucura: o agir daquele que está internado em clínicas psiquiátricas, comportamentos
anormais;
- Estultícia: imprudência, inconseqüência em ações, egoísmo, escassez moral e espiritual.
Ao final, ele reconhece que a busca pelo conhecimento não traz proveito. Antes, se alguém
tem como finalidade da vida o conhecimento, esse corre atrás do vento, vivendo uma vida fútil e
totalmente nula.
Eclesiastes 2.1-10 – ele estabelece como finalidade da vida a busca pelo prazer, e decidiu
não se negar de coisa alguma que os seus olhos desejassem. Ele se entregou ao vinho (v.3) como
fonte de prazer, além de bebidas, drogas e tudo o mais que pode afetar o sistema nervoso. Ele se
entregou ainda ao trabalho (vv.4-6), à busca por riquezas (vv.7-8a) e à satisfação dos sentidos
(vv.8b) como fontes de prazer. No entanto, no versículo 11 ele conclui que a busca pelo prazer é
perda de tempo, é coisa fútil e absurda.
Se alguém dedicar a sua vida para encontrar essas coisas vai encontrar uma vida vazia, e
que no final vai levar somente ao desespero. Nada disso consegue trazer sustentação ou esperança
à vida.
No decorrer do livro de Eclesiastes o autor reflete sobre o aprendizado com as
experiências, compartilhando conosco conclusões imediatas ao tempo de reflexão. Ao final, ele diz:
Eclesiastes 12.1 – “Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham
os maus dias, e cheguem os anos em que dirás: Não tenho prazer neles”.
Lembrar significa não apenas uma ação mental, mas também implica em agir em
concordância com o pensamento. A finalidade da vida é, portanto, pensar em Deus, estabelece-lo
como o alvo da vida e agir para alcançar esse alvo. Enquanto todas as demais buscas resultam em
nada, essa busca prepara a pessoa para encontrar-se definitivamente com Deus (Ec 12.7,14).

PLANO DE LEITURA
SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189 capítulos da Bíblia.
Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de entendimento bíblico em 60
dias (em média).
Segunda-feira: João 03, 06, 10

Sexta-feira: Atos 09, 16, 17

Terça-feira: João 14, 15, 16

Sábado: Atos 26, 27, 28

Quarta-feira: João 17, 20

Domingo: Romanos 03, 07, 08

Quinta-feira: Atos 01, 02, 05

Período atual: Quinta Semana.

CICATRIZ
Um menino tinha uma cicatriz no rosto e as pessoas de seu colégio não falavam com ele e
nem sentavam ao seu lado; na realidade, quando os colegas de seu colégio o viam franziam a
testa devido à cicatriz ser muito feia. Então a turma se reuniu com o professor e foi sugerido
que aquele menino da cicatriz não freqüentasse mais o colégio. O professor levou o caso à
diretoria do colégio.
A diretoria ouviu e chegou à seguinte conclusão: Que não poderia tirar o menino do
colégio e que conversaria com o menino e ele seria o último a entrar em sala de aula e o
primeiro a sair. Desta forma nenhum aluno via o rosto do menino, a não ser que olhasse para
trás.
O professor achou magnífica a idéia da diretoria; sabia que os alunos não olhariam mais
para trás. Levada ao conhecimento do menino a decisão, ele prontamente aceitou a imposição
do colégio, com uma condição: Que ele comparecesse na frente dos alunos em sala de aula
para dizer o porquê daquela CICATRIZ. A turma concordou e, no dia, o menino entrou em sala,
dirigiu-se a frente da sala de aula e começou a relatar:
― Sabe, turma, eu entendo vocês; na realidade esta cicatriz é muito feia, mas foi assim
que eu a adquiri: Minha mãe era muito pobre e para ajudar na alimentação de casa passava
roupa para fora; eu tinha por volta de sete, oito anos de idade...
A turma estava em silêncio atenta a tudo. O menino continuou:
― ...além de mim, havia mais três irmãozinhos: um de quatro anos, outro de dois anos e
uma irmãzinha com apenas alguns dias de vida.
Silêncio total em sala.
― ...foi aí que, não sei como, a nossa casa que era muito simples, feita de madeira,
começou a pegar fogo; minha mãe correu até o quarto em que estávamos, pegou meu
irmãozinho de dois anos no colo, eu e meu outro irmão pelas mãos e nos levou para fora, havia
muita fumaça e as paredes que eram de madeiras pegavam fogo e estava muito quente. Minha
mãe colocou-me sentado no chão do lado de fora e disse-me para ficar com eles até ela voltar,
pois tinha que voltar para pegar minha irmãzinha que continuava lá dentro da casa em
chamas. Só que quando minha mãe tentou entrar na casa em chama as pessoas que estavam
ali não a deixaram buscar minha irmãzinha. Eu via minha mãe gritar: “minha filhinha estar lá
dentro!” Vi no rosto de minha mãe o desespero, o horror e ela gritava, mas aquelas pessoas
não deixaram minha mãe buscar minha irmãzinha.
Foi aí que decidi. Peguei meu irmão de dois anos que estava em meu colo e o coloquei no
colo do meu irmãozinho de quatro anos e disse-lhe que não saísse dali até eu voltar. Saí entre
as pessoas e quando perceberam, eu já tinha entrado na casa. Havia muita fumaça, estava
muito quente, mas eu tinha que pegar minha irmãzinha. Eu sabia o quarto em que ela estava.
Quando cheguei lá ela estava enrolada em um lençol e chorava muito. Neste momento, vi
caindo alguma coisa; então me joguei em cima dela para protegê-la e aquela coisa quente
encostou-se em meu rosto...
A turma estava quieta atenta ao menino e envergonhada; então o menino continuou:
Vocês podem achar esta CICATRIZ feia, mas tem alguém lá em casa que acha linda e todo dia
quando chego em casa, ela, a minha irmãzinha, beija porque sabe que é marca de AMOR.
Colaboração: Patrícia Nascimento
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FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O cuidado de Deus com as famílias
Fuja da maldade deste mundo cruel
“Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis nada imundo, e eu vos
receberei; e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo poderoso”.
― 2Co. 6:17,18
O conceito de separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e o seu
povo. Segundo a Bíblia, a separação abrange duas dimensões, sendo uma negativa e outra
positiva:
a. a separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, à
justiça e à Palavra de Deus, pois devemos ter muito cuidado com o modismo em todas as áreas
devemos estar alertas para que satanás não entre em nosso lar através destas armas sutis.
b. acercar-se de Deus em estreita e íntima comunhão, mediante a dedicação, a adoração e o
serviço a Ele levando para nossos lares o culto domésticos, a leitura da Bíblia em família.
No AT, a separação era uma exigência contínua de Deus para o seu povo. O povo de Deus
deve ser santo, diferente e separado de todos os outros povos, a fim de pertencer exclusivamente
a Deus. Deus castigou o seu povo com o desterro na Assíria e Babilônia foi seu obstinado apego à
idolatria e ao modo pecaminoso de vida dos povos vizinhos.
No NT, Deus ordenou a separação entre o crente e:
a. o sistema mundial corrupto e a transigência ímpia.
b. aqueles que na igreja pecam e não se arrependem de seus pecados.
c. os mestres, igrejas ou seitas falsas que aceitam erros teológicos e negam as verdades
bíblicas.

O NOME DE YESHUA "JESUS" NO VELHO TESTAMENTO
O grande fascínio de servir ao D'us de Israel é a comprovação da sua
imutável fidelidade. Assim é que vemos uma coesão perfeita entre o que foi
profetizado desde o princípio e o que se cumpre, geração após geração, até nos
alcançar. Uma evidência maravilhosa desta imutabilidade divina é o Nome de
Yeshua (Jesus) revelado de maneira profética por todo o Velho Testamento ou
"Tanach", a Bíblia Judaica. Este Nome no original hebraico é Yeshua, que significa
salvação. E ele está registrado cerca de 100 vezes desde Gênesis até Habacuque.
Toda vez em que o Velho Testamento usa a palavra salvação, especialmente
com o sufixo hebreu significando "meu", "teu" ou "seu", com pouquíssimas exceções
é exata e absolutamente a mesma palavra - Yeshua (Jesus), a mesma palavra usada
em Mateus 1:21, quando o anjo anunciou a Maria o nome de seu filho.
É assim, pois, que desvendamos o precioso sentido da vinda de Yeshua
(Jesus), a esperança de salvação para o povo judeu e para todos os povos da terra,
porque Ele é, em si mesmo, a própria salvação de D'us. Vemos isso claramente em
Gênesis 49:18, na exclamação de Jacó: "A tua salvação espero, ó Senhor!" O que ele
queria dizer era o seguinte: " O teu Yeshua (Jesus) eu espero, ó Senhor", ou "No teu
Yeshua (Jesus) eu confio, ó Senhor!" Pois Jacó sabia que D'us enviaria o Messias e
que este era a Salvação. E antes mesmo Dele vir, Jacó já cria Nele e Nele confiava. No
Salmo 9:14 Davi exclama: "E me regozije da tua salvação!" O que ele realmente
estava dizendo era: " E me regozije com o teu Yeshua (Jesus)". Já em Isaías 62:11,
lê-se: "Eis que o Senhor fez ouvir ate as extremidades da terra: Dizei à filha de Sião:
Eis que vem o teu Yeshua (Jesus): vem com ele a sua recompensa e diante dele o
seu trabalho".
Da mesma forma, quando o idoso Simeão foi ao Templo, levado pelo Espírito
Santo, tomou o menino Yeshua (Jesus) nos braços e disse: "Agora, senhor, despedes
em paz o teu servo, segundo a tua palavra; porque os meus olhos já viram o teu
Yeshua (Jesus)" [Lc 2:29-30).
Diante disso, só temos duas conclusões a tirar é que o Nome de Yeshua
(Jesus), definitivamente, está explícito no Velho Testamento!
A Bíblia em Bytes online - Tempo Profético
http://www.bibliabytes.com.br

Atenção equipes!
A contagem de pontos está sendo atualizada a cada duas semanas,
conforme os líderes de equipe têm trazido os relatórios de freqüência
de cada culto ou aula na EBD.
Critérios de pontuação:
01 ponto para cada quilo de alimento.
01 ponto para cada presença nos cultos e na EBD.
01 ponto para cada integrante de equipe a usar a cor da bandeira ou a camisa da equipe.
01 ponto para cada R$ 1,00 ofertado durante a EBD.
05 pontos para cada pergunta respondida corretamente às equipes a respeito dos livros estudados.
01 ponto para cada R$ 1,00 arrecadado nos almoços promovidos pelas equipes.
• Para cada ajuda de uma equipe em outra, a equipe colaboradora receberá o equivalente a 5% da
pontuação da equipe beneficiada na tarefa em questão.
• Tarefas mensais e/ou propostas aleatoriamente valerão 50 pontos.
• Conversões valerão 50 pontos (para a equipe que trouxe o visitante).
• Batismos de almas conquistadas pelas equipes valerão 100 pontos.
• A partir de agora, as bíblias contabilizadas durante a EBD valerão 5 pontos.

O livro a ser estudado pelas equipes para o mês de junho é o livro de Provérbios.

PLANO DE LEITURA
SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189 capítulos da Bíblia.
Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de entendimento bíblico em 60
dias (em média).
Segunda-feira: Romanos 12 / 1Coríntios 13, 15

Sexta-feira: 2 Tessalonicenses 02 / 1 Timóteo 01 / 02 Timóteo 02

Terça-feira: 2 Corintios 04, 12 / Gálatas 03

Sábado: Atos 26, 27, 28

Quarta-feira: Efésios 03, 03 / Filipenses 02

Domingo: Tito 02 / Filemon

Quinta-feira: Colossenses 01 / 1 Tessalonicenses 03, 04

Período atual: Sexta Semana.

:: CONTINUAÇÃO ::
Então eu corri até ele enquanto ele engatinhava, procurando por seus óculos, e eu pude ver
uma lágrima em seu olho. Enquanto eu lhe entregava os óculos eu disse: "Aqueles caras são uns
babacas. Eles realmente deviam arrumar uma vida própria".
Ele olhou para mim e disse, "Ei, 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, então eu perguntei como nunca
o havia visto antes. Ele respondeu que antes ele freqüentava uma escola particular. Nós conversamos
por todo o caminho de volta para casa, e eu carreguei seus livros. Ele se revelou um garoto bem
legal. Eu perguntei se ele queria jogar futebol no Sábado comigo e meus amigos. Ele disse que sim.
Nós ficamos juntos por todo o final de semana e quanto mais eu conhecia Kyle, mais eu gostava dele.
E 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, "Diabos, rapaz, você vai ficar realmente musculoso carregando uma pilha de livros
assim todos os dias!". Ele simplesmente riu e me entregou metade dos livros. Pelos próximos quatro
anos Kyle e eu nos tornamos melhores amigos. Quando estávamos nos formando começamos a
pensar na Faculdade. Kyle decidiu ir para Georgetown, e eu ia para a Duke. Eu sabia que seríamos
sempre amigos, que a distância nunca seria um 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. Eu estava super contente em
não ser eu quem deveria subir no palanque e discursar.
No dia da Formatura eu vi Kyle. Ele estava ótimo. Ele era um daqueles caras que realmente se
encontraram durante a escola. Ele 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! As
vezes eu até ficava com inveja. Hoje era um daqueles dias. Eu podia ver o quanto ele estava nervoso
sobre o discurso. Então eu dei um tapinha nas costas dele e disse: "Ei, garotão, você vai se sair bem!".
Ele olhou para mim com aquele olhar (aquele olhar de gratidão) e sorriu. "Valeu", ele disse. Quando
ele subiu no oratório, ele limpou a garganta e começou o discurso:
"A Formatura é uma época para agradecermos àqueles que ajudaram você durante estes anos
duros. Seus pais, seus professores, seus 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. Eu vou lhes contar 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. Ele
contou à todos como ele 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 no meus olhos e me deu um pequeno sorriso. "Felizmente eu fui salvo. Meu amigo me
salvou de fazer algo inominável". Eu observava o nó na garganta em todos na platéia enquanto
aquele rapaz popular e bonito contava à todos sobre aquele seu momento de fraqueza. Eu vi sua
mãe e seu pai olhando para mim e sorrindo com aquela mesma gratidão. Até aquele momento eu
jamais havia me dado conta da profundidade do sorriso que ele me deu naquele 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. Deus nos coloca à todos nas vidas uns dos outros para que
tenhamos um impacto um sobre o outro de alguma forma. Procure o bem nos outros.
"Amigos são anjos que nos deixam em pé quando nossas asas têm problemas em se lembrar
de como voarem."

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O temor do Senhor deve ser ensinado dentro de casa
“Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o SENHOR, vosso
Deus, para se vos ensinar, para que os fizésseis na terra a que passais a possuir; para que temas
ao SENHOR, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e
teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida; e que teus dias sejam prolongados.” ― Dt
6.1-2
A falta de ensino concernente ao temor a Deus e aos seus princípios e mandamentos é
incrível muitos pais tem medo de sentar com seus filhos e conversar sobre Deus acham que isso é
para o pastor, professores de escola dominical ou líder de célula, mas com isso deixam uma
brecha bem grande para o inimigo entrar e apresentar drogas, homossexualismo e etc.
A nossa casa é o melhor lugar do mundo para se ensinar sobre Deus e seus princípios e
mandamentos, pois é dentro de casa que eles devem ser praticados e em nossas vidas esse modo
de vida.
“Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus,
de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te
ordeno estarão no teu coração; e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e
andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te.” ― Dt.6.4
Muitos filhos de crente poderão ir para o inferno por que seus pais não ensinaram o
caminho do temor a Deus. Imagine você ver seu filho morrer e ir para o inferno porque você teve
vergonha ou não teve tempo para sentar e ensinar o caminho para ele? Precisamos parar de jogar
a responsabilidade da salvação de nossos filhos para outras pessoas.

RECOLHIDO NAS ESCOLAS DE RECIFE LIVRO COM MATERIAL PORNOGRÁFICO PARA CRIANÇAS
O livro didático Mamãe, como eu nasci?
ainda estava sendo distribuído entre alunos
do terceiro ano do ensino fundamental da
rede pública do Recife e já começou a ser
recolhido, nesta semana, por iniciativa da
Secretaria Municipal de Educação, diante da
polêmica que provocou. De autoria de Marcos
Ribeiro, premiado pela Academia Brasileira de
Letras e referência nacional em educação
sexual, o livro chegou a ser considerado
“pornográfico” pelo vereador André Ferreira
(PMDB), representante da bancada evangélica
na Câmara.

Atenção equipes! (Relembrando)
O livro a ser estudado pelas equipes
para o mês de junho é o livro de Provérbios!

PLANO DE LEITURA
SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189 capítulos da Bíblia.
Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de entendimento bíblico em 60 dias
(em média).

Pais de alunos se mostraram revoltados com a publicação, que fala de forma
clara sobre sexo e traz, entre as ilustrações, um menino e uma menina se
masturbando – ele em uma banheira e ela defronte da televisão. Com o apoio de
vereadores de vários partidos, a Câmara de Vereadores realizará uma audiência
pública no dia 12 de maio para debater o assunto. “O livro usa cenas e palavras
pesadas, chega a ser constrangedor ler o que está lá”, afirmou Ferreira, que o
considera inadequado para crianças. Para ele, cabe aos pais a educação sexual dos
filhos. “Quem é a escola para escolher o tempo certo para abordar o assunto?”
A diretora geral de ensino da Secretaria Municipal de Educação, Luiza
Vasconcelos, afirmou que o recolhimento do livro é provisório, para discussão com
as escolas e pais que tiveram dificuldade com a publicação. Ela defende o título,
escrito há 18 anos e usado em várias escolas de Estados e Municípios brasileiros,
como instrumento de proteção e prevenção.
“A partir do conhecimento do seu corpo, a criança pode se proteger”,
afirmou, ao destacar que muitos alunos e professores não aceitaram devolvê-lo, o
que é respeitado pela Secretaria. Segundo ela, 550 exemplares do livro – dentro de
um kit de títulos didáticos – estavam sendo distribuídos com as turmas do primeiro
ano do segundo ciclo, que têm idade entre oito a dez anos.
Fonte: Época

Segunda-feira: Hebreus 02, 11, 12

Sexta-feira: 3 João

Terça-feira: Tiago 01, 1 Pedro 01,

Sábado: Judas

Quarta-feira: 2 Pedro 01, 1 João 03

Domingo: Apocalipse 01, 02, 21

Quinta-feira: 2 João 01, 02

Período atual: Sétima Semana.

Kyle
U m dia, quando eu era um calouro na escola, eu 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 todos os seus livros numa Sexta-Feira? Ele deve mesmo ser um C.D.F". Eu já
tinha meu final de semana planejado (festas e um jogo de futebol com meus amigos Sábado de tarde), então
eu dei de ombros e segui meu caminho.
Conforme eu ia caminhando, eu vi um grupo de garotos correndo na direção dele. Eles o atropelaram,
arrancando todos os seus livros de seus braços e o empurrando, de forma que ele caiu no chão. Seus óculos
voaram, e eu os vi aterrissarem na grama alguns metros de onde ele estava. Ele ergueu o rosto e eu vi a
terrível tristeza em seus olhos. Meu coração se penalizou por ele.

A EXISTÊNCIA DE DEUS
Damico era dono de uma bem sucedida farmácia numa cidade do interior. Era um
homem bastante inteligente, mas não acreditava na existência de Deus ou de qualquer
outra coisa além do eu mundo material.
Certo dia, estava ele fechando a farmácia quando chegou uma criança aos prantos
dizendo que sua mãe estava passando mal e que se ela não tomasse o remédio logo iria
morrer.

Palavra Pastoral

Muito nervoso e após insistência da criança, resolveu reabrir a farmácia para pegar o
remédio. Sua insensibilidade perante aquele momento era tal que acabou pegando o
remédio mesmo no escuro, entregou-o à criança, que agradeceu e saiu dali às pressas.
Minutos depois, percebeu que havia entregado o remédio errado para criança e, se aquela
mãe o tomasse, seria morte instantânea.

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA

Desesperado, tentou alcançar a criança, mas não teve êxito. Gritou em desespero e o
tempo passava e nada acontecia.

“Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis nada imundo, e eu vos
receberei; e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo
poderoso” ― 2Co 6.17,18

Sem saber o que fazer e com a consciência pesada, ajoelhou-se e começou a chorar e
dizer que se realmente existia um Deus que não o deixasse passar por assassino.
O tempo passava e ele, de joelhos ficava pensando que a mulher poderia já estar
morta e, certamente, ele teria de pagar por isso.
Refletiu sobre sua intemperança, sobre seu mau humor principalmente sobre sua
insensatez. De repente, sentiu uma mão tocar-lhe o ombro esquerdo e ao virar deparou-se
com acriança em prantos. Naquele momento ficou desconsolado. Mas tinha uma certeza:
Deus, de fato, não existia.
Já podia imaginar o que estava para lhe acontecer. O choro e o olhar triste daquela
criança lhe atravessavam a alma. No entanto, como um lampejo de sabedoria, perguntou
ao menino o que lhe havia acontecido. Então aquela criança começou a dizer:
"Senhor, por favor, não brigue comigo, mas é que caí e quebrei o vidro do remédio, dá
pro senhor me dar outro?"
Deus existe e te conhece pelo teu nome. Ele sempre tem o melhor para você, por mais
que as circunstâncias mostrem o contrário. Creia neste amor que é maior do que qualquer
um dos seus problemas, mesmo que estes sejam grandes e de difícil resolução. Creia na
vida melhor que Ele tem preparada para você! Creia neste amor!

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

Fuja da maldade deste mundo cruel

O conceito de separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e o seu
povo. Segundo a Bíblia, a separação abrange duas dimensões, sendo uma negativa e outra
positiva:
(a) a separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, à
justiça e à Palavra de Deus, pois devemos ter muito cuidado com o modismo em todas as áreas
devemos estar alertas para que satanás não entre em nosso lar através destas armas sutis.
(b) acercar-se de Deus em estreita e íntima comunhão, mediante a dedicação, a adoração e o
serviço a Ele levando para nossos lares o culto domésticos, a leitura da Bíblia em família.
No AT, a separação era uma exigência contínua de Deus para o seu povo.
O povo de Deus deve ser santo, diferente e separado de todos os outros povos, a fim de
pertencer exclusivamente a Deus.
Deus castigou o seu povo com o desterro na Assíria e Babilônia foi seu obstinado apego à
idolatria e ao modo pecaminoso de vida dos povos vizinhos.
No NT, Deus ordenou a separação entre o crente e:
(a) o sistema mundial corrupto e a transigência ímpia.
(b) aqueles que na igreja pecam e não se arrependem de seus pecados.
(c) os mestres, igrejas ou seitas falsas que aceitam erros teológicos e negam as verdades
bíblicas.

CRISTÃ PAQUISTANESA ESTÁ PRESA HÁ UM ANO SEM JULGAMENTO
PAQUISTÃO (14º) - Asia Bibi, uma cristã, mãe de quatro filhos, moradora de
um pequeno vilarejo no distrito de Sheikhupura, Punjab, Paquistão, continua na
prisão após ser acusada de blasfêmia em junho de 2009.
De acordo com o ministério Sharing Life Paquistão (SLMP), Asia, 45, foi
acusada de fazer referências depreciativas ao profeta Maomé, no dia 14 de junho de
2009.

Atenção equipes! (Relembrando)
O livro a ser estudado pelas equipes
para o mês de junho é o livro de Provérbios!

“Um grupo de muçulmanos torturou Asia brutalmente até a polícia chegar à
cena do crime, e levá-la embora”, conta Sohail Johnson, coordenador do SLMP.
“O boletim de ocorrência foi registrado no dia 19 de junho de 2009, e Asia foi
mandada para a prisão. Agora, ela enfrenta um julgamento por blasfêmia, na Corte
de Nankana Sahib.”
Sohail Johnson disse que Asia teve seu direito à fiança negado em 14 de julho
de 2009.
No dia 10 de maio, um pastor foi visitar a família de Asia.
“O pastor realizou uma reunião de oração e encorajou Ashiq MAsih, marido
de Asia, e seus filhos a permanecerem firmes na fé.”
Fazendo referência ao atraso que Asia e muitos outros acusados de blasfêmia
tem que enfrentar antes que seus casos possam ser ouvidos no tribunal, Sohail
Johnson disse que é lamentável que o caso de Asia ainda não tenha sido ouvido.
“Está sendo muito doloroso para Asia e sua família. Ela já está presa há um
ano. Os filhos estão sentindo muita falta da mãe. Eles querem vê-la.”
Uma das filhas de Asia, Isha, é portadora de deficiência física, e não consegue
andar. Imran, o filho de 18 anos de Asia, trabalha na fabricação de tijolos, enquanto
suas duas filhas, Sidra e Isham, estão na escola.
Os cristãos pediram que seus irmãos em todo o mundo orem por proteção e
para que Asia seja solta.
Tradução: Missão Portas Abertas ― 13/05/2010

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189
capítulos da Bíblia. Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de entendimento
bíblico em 60 dias (em média).
Segunda-feira: Genesis 01, 02, 03

Sexta-feira: Genesis 41, 45

Terça-feira: Gênesis 04, 07, 08

Sábado: Exodo 03, 10, 11

Quarta-feira: Genesis 15, 19, 22

Domingo: Exodo 14, 20, 32

Quinta-feira: Genesis 27, 28, 37

Período atual: Primeira Semana.

COMO FOI ESCRITA A BÍBLIA?
A Bíblia foi escrita em hebraico e grego, sendo que o Velho Testamento, que vai do livro de Gênesis a
Malaquias, foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento, que vai do livro de Mateus até Apocalipse foi escrito
em grego, ela contém 66 livros e foi escrita num intervalo de aproximadamente 1600 anos, por diversos autores.
Existem 4 livros do Novo Testamento que são chamados de Evangelhos, estes são os livros biográficos de Jesus
Cristo, estes livros são Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra "Evangelho" significa "Boas Novas". A Bíblia é a
palavra de Deus, que foi escrita por homens inspirados por Deus, nela encontramos instrução para vivermos da
maneira conforme o nosso Criador deseja que vivamos, ela é como um manual do fabricante, que nos ajuda a
conhecer a nós mesmos e a Deus, e a viver dignamente neste mundo, com paz interior, fé e esperança. A
palavra "Bíblia" em português deriva da palavra grega biblon, que significa "rolo" ou "livro", um biblon era um
rolo de papiro ou biblo, uma planta semelhante a uma taquara, cuja casca interna era secada, para se tornar
uma matéria de escrita de uso generalizado no mundo antigo, mas o termo como usamos hoje, refere-se não ao
significado de sua palavra de origem e sim ao livro que é o registro da revelação divina, Deus é vida, amor,
sabedoria, paz e outras coisas mais, e tudo o que Ele é, nos é soprado através da Bíblia, pois ela mesma se
denomina como o sopro de Deus.

PRESENTE
Nada na vida acontece em vão...
Se um dia ao acordar, você encontrasse, ao lado da sua cama, um lindo
pacote embrulhado com fitas coloridas, você o abriria, antes mesmo de lavar o
rosto, rasgando o papel, curioso para ver o que havia dentro.
Talvez houvesse ali algo de que você nem
gostasse muito. Então você guardaria a caixa,
pensando no que fazer com aquele presente
aparentemente "inútil".
Mas no dia seguinte, lá está outra caixa.
Mais uma vez, você abre correndo, e dessa vez
há alguma coisa da qual você gosta muito.
Uma lembrança de alguém distante, uma roupa que você viu na vitrine, a
chave de um carro novo, um casaco para os dias de frio ou simplesmente um
ramo de flores de alguém que se lembrou de você.
E isso acontece todos os dias, mas nós nem percebemos.
Todos os dias quando acordamos, lá está, à nossa frente, uma caixa de
presentes enviada por Deus, especialmente para nós: um dia inteirinho para
usarmos da melhor forma possível!
Às vezes ele vem cheio de problemas, coisas que não conseguimos
resolver, tristezas, decepções, lágrimas.
Mas outras vezes, ele vem cheio de surpresas boas, alegrias, vitórias e
conquistas.
O mais importante é que, todos os dias, Deus embrulha para nós,
enquanto dormimos, com todo o carinho, nosso presente: O DIA SEGUINTE!
Ele cerca nosso dia com fitas coloridas, não importa o que esteja por vir. A
esse dia quando acordamos, chamamos PRESENTE. O PRESENTE de Deus pra nós.
Nem sempre Ele nos manda o que esperamos, o que queremos, mas Ele
sempre, sempre e sempre, nos manda o melhor, o de que precisamos, e que é
sempre muito mais do que merecemos.
Abra seu PRESENTE todos os dias, primeiro agradecendo a quem o
mandou, sem se importar com o que vem dentro do “pacote”.
Sem dúvida, Ele não se engana na remessa dos pacotes.
Se não veio hoje o PRESENTE que você esperava, espere.
Abra o de amanhã com mais carinho, pois a qualquer momento, os sonhos
e planos de Deus pra você chegarão embrulhadinhos pra PRESENTE!
DEUS não atende as nossas vontades, e sim nossas necessidades.

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O temor do Senhor deve ser ensinado dentro de casa.
“Os que contendem com o SENHOR serão quebrantados; desde os céus,
trovejará sobre eles; o SENHOR julgará as extremidades da terra, e dará força ao
seu rei, e exaltará o poder do seu ungido” ― 1 Samuel 2:10
Finalmente, temer a Deus significa reconhecer que Ele é um Deus que se ira
contra o pecado e que tem poder para castigar a quem transgride suas justas leis,
tanto no tempo como na eternidade.
Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, tiveram medo e procuraram
esconder-se da presença de Deus.
Moisés experimentou esse aspecto do temor de Deus quando passou
quarenta dias e quarenta noites em oração, intercedendo pelos israelitas
transgressores: “temi por causa da ira e do furor com que o SENHOR tanto estava
irado contra vós, para vos destruir”.
Amados, ensinem seus filhos a temerem a Deus. Conversem com eles com
muito amor e carinho, mostrem a verdade, leiam a Palavra com eles e orem
pedindo ao Senhor que os orientem. Orem para que o Senhor trans forme seus
lares em verdadeiros lugares de adoração e temor do Senhor.

MILAGRE: MENINA À BEIRA DA FALÊNCIA DOS RINS DESENVOLVE
DOIS NOVOS ÓRGÃOS
Uma menina de Louth (Inglaterra) deixou a comunidade médica de boca
aberta. Angel Burton, que estava à beira da falência dos rins, conseguiu algo
impensável: dois novos rins cresceram dentro dela.
Aos 5 anos, Angel (nome bem apropriado?) foi submetida a uma cirurgia por
causa das infecções renais que a acompanhavam desde o nascimento. Foi quando os
médicos de um hospital de Sheffield descobriram que a menina tinha quatro órgãos
– os dois novos rins estavam crescendo sobre os falidos. Três anos após, os novos
rins assumiram a função dos problemáticos e a Angel foi declarada curada.
Para a família, não há dúvida: Angel, aos
8 anos, foi salva por um “milagre”.
“É um milagre real. É absolutamente
incrível que nenhum dos exames tenha
detectado os rins extras. Estamos tão gratos por
Angel voltar à felicidade e à saúde”, disse Claire
Burton, mãe da menina.
De acordo com os médicos, os rins duplex se fundiram nas suas metades e
têm ureteres totalmente independentes.
Fonte: Fernando Moreira / O Globo / O Verbo

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189
capítulos da Bíblia. Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de
entendimento bíblico em 60 dias (em média).
Segunda-feira: Levitico 26 / Numeros 11, 14

Sexta-feira: 1 Samuel 03, 16, 17, 20

Terça-feira: Deuteronomio 04, 08, 28

Sábado: 2 Samuel 06, 11, 12

Quarta-feira: Josué 02, 06, 07, 24

Domingo: 1 Reis 03, 08, 17, 18

Quinta-feira: Juízes 06, 07, 16

Período atual: Segunda Semana.

A IGREJA PERSEGUIDA NA MAURITÂNIA
História - A Mauritânia foi uma colônia francesa por séculos, mas obteve sua independência em
1960. Em 1984, Maaouya Ould Sid Ahmed Taya tomou o poder em um golpe, e governou a Mauritânia
com mão-de-ferro por mais de duas décadas. Uma série de eleições presidenciais realizada por ele foi
vista amplamente como fraude. Uma junta militar assumiu o poder no agosto de 2005, derrubou Taya,
dissolveu o parlamento, suspendeu partes da Constituição e formou um governo de transição. Em 19 de
abril de 2007, a junta e o governo de transição entregaram o controle a Abdallahi, eleito
democraticamente para a presidência. O presidente Abdallahi convocou o parlamento, devolvendo a
ordem constitucional ao país. Mas em agosto de 2008 o Exército depôs Abdallahi em um golpe de Estado
e formou um conselho de Estado para dirigir a Mauritânia. O fato aconteceu depois de o presidente tentar
demitir antigos comandantes do Exército. O novo governo enfatizou a redução da pobreza, melhora da
saúde e da educação e a privatização da economia.
Economia - A Mauritânia é um dos países mais pobres do mundo. Um terço das crianças é
subnutrido, e quando há comida, é cara demais para que os pobres possam comprá-la. Metade da
população depende da agricultura e da pecuária para sobreviver. Muitos nômades e agricultores de
subsistência tiveram de procurar sustento nas cidades durante a seca que assolou o país nas décadas de
1970 e 80. O desemprego aflige 30% da população. Mais de 45% estão abaixo da linha nacional de
pobreza. Apenas metade da população é alfabetizada. A escravidão não foi oficialmente abolida até 1980;
há ainda as acusações de bolsões de escravidão no interior. O sistema no qual o país se divide também
dá margem para a escravidão: há tribos de guerreiros, tribos de músicos e tribos de escravos.
A Igreja - O cristianismo chegou à Mauritânia no início do século XX por meio de padres católicos e
missionários. Os cristãos não chegam a 1% da população, somando apenas cerca de mil pessoas. Há
protestantes na capital, mas eles não têm sido capazes de iniciar nenhum trabalho de peso no país. A
maior parte da atividade evangelística é dirigida a trabalhadores imigrantes da África subsaariana. Não há
igreja liderada por mauritanos. Os cristãos do país não conhecem muito do cristianismo, e têm princípios
bastante influenciados pelo islamismo. Há missionários no país. Todos eles estão envolvidos com o
trabalho de organizações não governamentais (ONGs), ou possuem um emprego secular para garantir
seu sustento.
A perseguição - As leis proíbem os mauritanos de ouvir o evangelho ou de se converter ao
cristianismo. O governo se encarrega de manter o cristianismo longe do povo. A lei diz que a apostasia
(abandono do islamismo) resultará na morte do convertido, embora essa sentença não tenha sido
executada (formalmente) nos últimos anos. Há também artigos na lei de imprensa que restringem a
impressão, a distribuição e a importação de materiais religiosos não-islâmicos, embora a posse pessoal
desses materiais não seja ilegal. A divisão da sociedade em tribos e castas dificulta ainda mais a vida dos
convertidos. A tribo da qual o indivíduo faz parte é mais importante do que o país, pois as tribos existem
bem antes de o país se formar. A atitude de se converter ao cristianismo é vista pela tribo como uma
negação dos valores e da identidade do grupo. Isso faz com que alguns não queiram se converter, e que
os convertidos não queiram revelar sua nova fé. Novos convertidos são rejeitados pela família e pela
tribo, e membros da tribo podem ser encontrados em praticamente qualquer lugar. As pessoas de origem
cristã também sofrem opressão severa em sua comunidade.

LÓGICA DE EINSTEIN
Duas crianças estavam patinando num lago congelado da
Alemanha.
Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam
despreocupadas.
De repente, o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando
presa na fenda que se formou.
A outra, vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou
um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas
forças, conseguindo por fim quebrá-lo e libertar o amigo.
Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia
acontecido, perguntaram ao menino:
― Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha
conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão
frágeis!
Nesse instante, o gênio Albert Einstein que passava pelo
local, comentou:
― Eu sei como ele conseguiu.
Todos perguntaram:
― Pode nos dizer como?
É simples, então respondeu Einstein:
― Não havia ninguém ao seu redor, para lhe dizer que não
seria capaz.
“Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados,
capacita os escolhidos”.
Fazer ou não fazer algo, só depende de nossa vontade e
perseverança.
Conclusão: Preocupe-se mais com sua consciência do que
com sua reputação. Porque sua consciência é o que você é, e sua
reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros
pensam, é problema deles.
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FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O temor do Senhor deve ser ensinado dentro de casa.
Muitas famílias cristãs perdem a oportunidade de atrair a presença de Deus
para dentro de seu lar através do culto domestico. É algo que pode ser feito em
até 20 minutos para os mais apressados.
Atrair a face do Senhor para dentro do lar é a maior obra que um chefe de
família poderá realizar, pois Deus quer fazer parte de tudo em nossas vidas. Se O
deixarmos ser Deus dentro de nosso lar, os benefícios serão tremendos, mas
quais são os dias que devo buscar a sua face?
Buscai o SENHOR e a sua força; buscai a sua face continuamente ― 1
Crônicas 16.11
Façam cultos todos os dias em seus lares e tudo passará a fluir melhor. A
única coisa que Deus quer ser é Deus em nossas vidas, para passarmos a
desfrutar de sua presença e O adoramos, pois é Digno.
Se a presença de Deus esta em nosso lar, do que mais precisaremos?
“Far-me-ás ver a vereda (o caminho) da vida; na tua presença há
abundância de alegrias; à tua mão direita há delícias perpetuamente” ― Salmos
16.11
“Tu os esconderás, no secreto da tua presença, das intrigas dos homens;
ocultá-los-ás, em um pavilhão, da contenda das línguas” ― Salmos 31.20

RADICAIS HINDUS DESTROEM TEMPLO EM CONSTRUÇÃO
Postada em: quarta-feira, 26 de maio de 2010 20:56h em overbo.com
ÍNDIA – Uma igreja ainda em construção em Anantpur, Andhra
Pradesh, foi demolida no dia 23 de maio, domingo, às 9h, por um grupo de
radicais hindus. Eles também colocaram um ídolo de Hanuman, um deus
hindu, à esquerda do que seria o templo.
De acordo com o Global Council of Indian Christians (GCIC), a igreja
foi destruída por integrantes do Rashtriya Swayam Sevaks (RSS), um grupo
radical hindu, apesar do fato de os cristãos possuírem todos os documentos
necessários para construir o templo no local.
“Eles não gostaram que o templo fosse construído naquele local,
então eles decidiram atacá-lo e destruí-lo, e ainda colocaram um altar para
um deus hindu”.
O pastor Vijay, líder da igreja, e outros cristãos, foram até a delegacia
mais próxima para procurar ajuda, mas os policiais se recusaram a registrar
uma ocorrência contra os hindus radicais.
Fonte: Missão Portas Abertas

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189
capítulos da Bíblia. Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de
entendimento bíblico em 60 dias (em média).
Segunda-feira: 2 Reis 05, 17, 22

Sexta-feira: Salmos 19, 23, 27

Terça-feira: 1 Cronicas 17 / 2 Cronicas 20, 30, 32

Sábado: Salmos 51, 84, 103, 139

Quarta-feira: Esdras 03 / Neemias 02, 08 / Ester 04

Domingo: Provérbios 04, 10 / Eclesiastes 03

Quinta-feira: Jó 01, 02, 38, 42

Período atual: Terceira Semana.

ATENÇÃO EQUIPES
FALTAM DUAS SEMANAS DE RELATÓRIOS
PARA EXPOSIÇÃO DOS PONTOS ATUALIZADOS
NO MURAL. PROCURE NETO PARA ATUALIZAR
A PONTUAÇÃO DE SUA EQUIPE!

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Orar com quem também crê
“E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em
alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele”.
― Mt.9.23,24.
Se estivermos numa guerra precisamos orar e nunca sozinhos, mas com quem crê como
nós. Alguns quesitos para orar:
(1) Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína, verdadeira. Jesus
declarou abertamente: “Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis” (Mc
11.24). Ao pai de um menino endemoninhado, Ele falou assim: “Tudo é possível ao que crê”
(Mc 9.23). O autor de Hebreus admoesta-nos assim: “Cheguemo-nos com verdadeiro coração,
em inteira certeza de fé” (Hb 10.22), e Tiago encoraja-nos a pedir com fé, não duvidando (Tg
1. 6; 5. 15).
(2) Além disso, a oração deve ser feita em nome de Jesus. O próprio Jesus expressou
esse princípio ao dizer: “E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja
glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei” (Jo 14.13,14). Nossas
orações devem ser feitas em harmonia com a pessoa, caráter e vontade de nosso Senhor.
(3) A oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. “E esta é a
confiança que temos nele: que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos
ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as
petições que lhe fizemos” (1Jo.5.14,15).

EXCESSO DE TV PARA CRIANÇAS DE 2 ANOS E MEIO É PERIGOSO
Crianças expostas a muita televisão aos 2 anos e meio de idade parecem ter
mais problemas na escola e condutas prejudiciais à saúde no quarto grau, de acordo
com um relatório da edição de maio da revista Arquivos de Pediatria & Medicina
Adolescente, uma das revistas da JAMA/Archives.
A Dra. Linda S. Pagani, da Universidade de Montreal, Canadá, e colegas
estudaram 1.314 crianças dessa faixa etária cujos pais registraram suas horas
semanais de exposição à televisão.
Os pesquisadores avaliaram registros feitos por pais e professores acerca
das condutas acadêmicas, psicossociais e de saúde das crianças bem como seu
índice de massa corporal (IMC) no quarto grau.
Cada hora adicional de televisão antes de 3 anos correspondeu a uma
diminuição de 7 por cento de unidade no envolvimento em sala de aula, uma
diminuição de 6 por cento de unidade no desempenho de matemática, um aumento
de 10 por cento de unidade na vitimização de colegas de classe, uma diminuição de
13 por cento de unidade em tempo gasto fazendo atividade física no fim de semana,
uma diminuição de 9 por cento de unidade em atividades envolvendo esforço físico,
9 por cento de pontuação alta para consumo de refrigerantes e 10 de pontuação
alta para consumo de lanchinhos, bem como um aumento de unidade de 5 por
cento em IMC.
“Os riscos de longo prazo associados com níveis mais elevados de exposição
precoce podem traçar trajetos para com disposições prejudiciais à saúde na
adolescência”, concluem os autores. “Uma compreensão em nível de população de
tais riscos permanece essencial para promover o desenvolvimento infantil”.

PLANO DE LEITURA

ATENÇÃO EQUIPES
FALTAM DUAS SEMANAS DE RELATÓRIOS
PARA EXPOSIÇÃO DOS PONTOS ATUALIZADOS
NO MURAL. PROCURE NETO PARA ATUALIZAR
A PONTUAÇÃO DE SUA EQUIPE!

O PROJETO PAI PRECISA DE
VOCÊ, E NÃO SÓ
FINANCEIRAMENTE!

REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189
capítulos da Bíblia. Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de
entendimento bíblico em 60 dias (em média).
Segunda-feira: Cânticos 02 / Isaias 06, 25

Sexta-feira: Ezequiel 04, 37

Terça-feira: Isaias 40, 52, 53, 55

Sábado: Daniel 01, 03

Quarta-feira: Jeremias 02, 15, 31, 38

Domingo: Daniel 05, 06

Quinta-feira: Lamentações 03 / Ezequiel 01, 02, 03

Período atual: Quarta Semana.

PROCURE O PASTOR PAULO OU A
PASTORA TÂNIA E INFORME-SE.

:: Continuação ::
Eu creio que tudo começou desde que Madeline Murray O'hare (que foi
assassinada), se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas
Americanas como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião.
Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas
escolas... A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar o
nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém.
Logo depois o Dr.. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos
filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação
ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua auto estima (o filho dele se suicidou)
e nós dissemos: 'Um perito nesse assunto deve saber o que está falando'. E então
concordamos com ele.
Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam
disciplinar nossos filhos quando se comportassem mal. Então foi decidido que
nenhum professor poderia tocar nos alunos...(há diferença entre disciplinar e tocar).
Aí, alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se
elas assim o quisessem. E nós aceitamos sem ao menos questionar. Então foi dito que
deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas, quantas eles quisessem para que
eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos: 'Está bem!'
Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres
nuas, e disséssemos que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural do corpo
feminino. Depois uma outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou
fotos de Crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição da internet. E
nós dissemos:'Está bem, isto é democracia, e eles tem o direito de ter liberdade de se
expressar e fazer isso.
Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e
porque não sabem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado; porque não lhes
incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si
próprios... Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente
compreender: nós colhemos só aquilo que semeamos!! Uma menina escreveu um
bilhetinho para Deus: 'Senhor, porque não salvaste aquela criança na escola?' A
resposta dele: 'Querida criança, não me deixam entrar nas escolas!'

É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque
o mundo está indo a passos largos para o inferno.
É triste como cremos em tudo que os Jornais e a TV dizem, mas duvidamos do
que a Bíblia, ou do que a sua religião, que você diz que segue ensina.
É triste como alguém diz: 'Eu creio em Deus'. Mas ainda assim segue a
satanás, que, por sinal, também 'Crê' em Deus.

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu
rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote
diante de mim; visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei
de teus ilhos”. ― Oséias 4:6
Muitos lares cristãos estão sofrendo porque os casais estão mais preocupados
com seus assuntos sexuais do que com os filhos e com o ensino da palavra de Deus
dentro de casa. Até porque, se os casais estivessem preocupados com o ensino da
Palavra, não teriam problemas sexuais, pois a palavra nos dá toda orientação sobre
esses assuntos.
Mas precisamos como pais atentarmos para o que pode estar entrando dentro
de nossas casas e não só para destruir nossa família, mas também a vida espiritual de
nossos filhos. O que mais pode destruí-los não são os elementos externos, mas a falta
de instrução na Palavra através dos pais.
Nossos filhos precisam ver nosso interesse pela Palavra e a nossa busca de
conhecimento de Deus, pois os pais são o modelo que os filhos vão querer seguir.
Muitos filhos entram para o mundo das drogas, da prostituição porque estão sem
referencial em casa. Uma família é forte quando os pais são referenciais para os filhos
e quando se tornam exemplos de adoradores, de santidade, de intercessores e de
pessoas sóbrias e centradas em Deus. Assim se conquista uma família poderosa em
Deus.

MÉDICO DA COLÔMBIA É MULTADO POR RECUSAR ABORTO
Postada em: domingo, 6 de junho de 2010 17:52h
(Por Matthew Cullinan Hoffman)

O Executivo do governo colombiano está buscando revogar a condenação de
um médico que recusou realizar um aborto em 2008 numa menina mentalmente
incapacitada.
Dr. Germán Arango Rojas diz que só viu a menina uma única vez e recusou
fazer o aborto por razões de consciência. Ele foi condenado apesar do fato de que
nunca lhe permitiram apresentar uma defesa.
A condenação de Arango Rojas foi sustentada pelos tribunais da província de
Caldas, e ele foi multado e suspenso de exercer a medicina.
O caso se tornou público em dias recentes por causa de uma decisão do
principal advogado do governo, o procurador, de contestar o veredicto no Tribunal
Constitucional, o mesmo tribunal que derrubou as penalidades criminais para o
assassinato de bebês em gestação em casos de estupro e deformidade fetal em
2006. Todos os outros abortos continuam a ser penalizados na Colômbia.
O Executivo da Colômbia sob Álvaro Uribe apoiou a decisão do Supremo
Tribunal e multou pelo menos um hospital católico por recusar a realizar um
aborto. Nesse caso, o médico está sendo defendido, não por causa de sua oposição
ao aborto ou mesmo em apoio aos direitos dele de consciência, mas em vez disso
porque não permitiram que ele se defendesse.
O procurador Alejandro Ordóñez Maldonado diz que a sentença é “uma
violação manifesta dos direitos fundamentais de justiça, igualdade e processo
devido” e diz que o médico foi condenado “na teoria”, sem evidência suficiente.

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189
capítulos da Bíblia. Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de
entendimento bíblico em 60 dias (em média).
Segunda-feira: Oséias 02, 03, 11

Sexta-feira: Naum 01 / Habacuque 01 / Sofonias 03

Terça-feira: Joel 02 / Amós 04 / Obadias

Sábado: Ageu 01, Zacarias 08 / Malaquias 03

Quarta-feira: Jeremias 02, 15, 31, 38

Domingo: Mateus 05, 06, 13

Quinta-feira: Jonas 03, 04 / Miquéias 06

Período atual: Quinta Semana.

O PROJETO PAI PRECISA DE VOCÊ,
E NÃO SÓ FINANCEIRAMENTE!
PROCURE O PASTOR PAULO OU A
PASTORA TÂNIA E INFORME-SE.

COMO RESPONDER À PERGUNTA:
SERÁ QUE DEUS É CULPADO ?
Finalmente a verdade é dita na TV Americana. A filha de Billy Graham estava
sendo entrevistada no Early Show e Jane Clayson perguntou a ela: 'Como é que Deus
teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro?'
Anne Graham deu uma resposta profunda e sábia: 'Eu creio que Deus ficou
profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos
temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair
de nossas vidas.Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos
deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua benção e a sua proteção se
nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco?' À vista de tantos acontecimentos
recentes; ataque dos terroristas, tiroteio nas escolas, etc...

.

O SACO DE CARVÃO
O pequeno Zeca entra em casa, batendo os pés no assoalho com força. Seu pai,
que estava indo para o quintal fazer alguns serviços na horta, chama o menino para
uma conversa. Zeca, de oito anos de idade, o acompanha desconfiado.
Antes que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado:
Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito isso comigo. Desejo tudo
de ruim pra ele, quero matar esse cara.
Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho
que continua a reclamar:
O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito isso! Gostaria que ele
ficasse doente sem poder ir para a escola.
O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo onde guardava um
saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou
calado. Zeca vê o saco ser aberto e, antes mesmo que pudesse fazer uma pergunta, o
pai lhe propõe algo:
Filho, faz de conta que aquela camisa limpinha que está secando no varal é o
seu amigo Juca, e que cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado
a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço.
Depois eu volto para ver como ficou.”
O menino encarou como uma brincadeira e pôs mãos à obra. O varal com a
camisa estava longe, e poucos pedaços acertavam o alvo. Uma hora depois terminou
a tarefa. O pai, retorna e lhe pergunta:
Filho, como está se sentindo agora?
Cansado mas alegre. Acertei muitos pedaços de carvão na camisa.
O pai olha para o menino, que não entendeu a razão daquela brincadeira, e com
carinho lhe diz:
Venha comigo até meu quarto, pois quero mostrar-lhe uma coisa.
Lá é colocado diante de um espelho, onde vê todo o seu corpo. Que susto!
Enxergou apenas seus dentes e olhos.
O pai, então, lhe diz ternamente:
“Filho,você viu que a camisa quase não ficou suja, mas olhe só para você. O mal
que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu.”
“Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos,
os resíduos e a fuligem ficam sempre em nós mesmos.”
“Cuidado com seus pensamentos: eles se transformam em palavras.
Cuidado com as palavras: elas se transformam em ações.
Cuidado com suas ações: elas se transformam em hábitos.
Cuidado com seus hábitos: eles moldam o seu caráter.
Cuidado com seu caráter: ele decidirá o seu destino.”

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor
do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.” ― 1Jo
2.15,16
A palavra “mundo” freqüentemente se refere ao vasto sistema de vida desta era,
fomentado por Satanás e existente à parte de Deus. Consiste não somente nos
prazeres obviamente malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se
refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus, e de resistência ou
indiferença a Ele e à sua revelação.
Isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sob o
senhorio de Cristo.
Na presente era, Satanás emprega as idéias mundanas de moralidade, das
filosofias, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina,
música, sistemas econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura,
etc.
Para opor-se a Deus, ao seu povo, à sua Palavra e aos seus padrões de retidão.
Nalguns casos, essa ação maligna é menos intensa; noutros casos, é mais.
Finalmente, o “mundo” também inclui todos os sistemas religiosos originados pelo
homem, bem como todas as organizações e igrejas mundanas, ou mornas.
Satanás é o deus do presente sistema mundano.
Ele o controla juntamente com uma hoste de espíritos malignos, seus
subordinados os demônios. Por isso não podemos deixar nossos lares a mercê de
falsos conhecimentos que contrariam a palavra de Deus.

AUTORIDADES INGLESAS DESISTEM DE ACUSAÇÕES CONTRA PREGADOR
QUE CHAMOU
DE PECADO
OS ATOS HOMOSSEXUAIS
(Por Hilary
White) – WORKINGTON,
Inglaterra — As autoridades desistiram de suas
acusações contra Dale Mcalpine, um pregador de rua evangélico de Workington na Cumbria.
Ele havia sido preso em 20 de abril depois de ser denunciado pela polícia por um agende
policial de apoio a comunidade (APAC) que era homossexual. Mcalpine tinha, em conversas
particulares com um transeunte durante seu dia de pregação, dito que a atividade
homossexual é pecado, de acordo com o ensino da Bíblia. O Instituto Cristão relata que
depois de rever a evidência, promotores federais decidiram desistir de suas acusações de
“vandalismo”.
“Foi uma acusação ridícula. Eu jamais deveria ter sido preso. Estou aliviado que eles
tenham visto a sensatez”, disse Mcalpine. Mcalpine, de 42 anos, diz que já vai voltar à sua
pregação de rua, uma tradição que data do século XVII na Inglaterra. “Essa é uma vitória para
a liberdade de expressão”, disse ele. “Espero que não estejamos decaindo para uma
sociedade com uma polícia estatal e com uma polícia que trata como crime as opiniões
pessoais. Não vejo a hora de voltar às ruas para pregar a Palavra de Deus”.
Mcalpine disse que está considerando possível ação contra a polícia, com a
assistência legal do Instituto Cristão. “Sou um homem cristão. Perdoo a polícia. Mas é
importante que isso não aconteça com ninguém mais”.
Um porta-voz da Procuradoria Federal disse: “Mantemos os casos sob constante
revisão e seguindo uma revisão adicional de todas as evidências nesse caso não estávamos
mais satisfeitos de que havia evidência suficiente para fornecer uma probabilidade realista
de condenação e temos pois cessado as medidas legais contra o Sr. Mcalpine”.
Em declaração após sua prisão, Mcalpine disse: “Não sou homofóbico. Não odeio gays.
Então eles disseram que é contra a lei dizer que a homossexualidade é pecado. Fui preso. Isso
é loucura, não?”
Mike Judge, porta-voz do Instituto Cristão, disse: “A polícia da Cumbria não pode
simplesmente sair-se assim como se não tivesse feito nada de errado. Eles prenderam e
acusaram um homem inocente apenas porque ele expressou pacificamente suas convicções
religiosas”.
“E essa perseguição vem ocorrendo em outras partes do país também. Portanto, não
há a menor dúvida de que há um problema no sistema e tem de ser corrigido”, continuou ele.
Steve Johnson comandante da polícia de West Cumbria, defendeu as ações da polícia,
dizendo: “Nossos policiais e equipe muitas vezes fazem decisões difíceis enquanto pesam a
lei e os direitos das pessoas”.
Johnson continuou, dizendo que embora “as opiniões e interpretações sejam
diferentes”, ele queria assegurar ao público “que respeitamos, e temos o compromisso de
sustentar, o direito fundamental à liberdade de expressão. Temos o compromisso de manter
a paz e impedir as pessoas de se sentirem alarmadas ou angustiadas com as ações de outros
em locais públicos”.

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189
capítulos da Bíblia. Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de
entendimento bíblico em 60 dias (em média).
Segunda-feira: Mateus 19, 26

Sexta-feira: Marcos 07, 08, 09

Terça-feira: Mateus 27, 28

Sábado: Marcos 10, 11, 12

Quarta-feira: Marcos 01 02, 03

Domingo: Marcos 13, 14, 15, 16

Quinta-feira: Marcos 04, 05, 06

Período atual: Sexta Semana.

Você pode ajudar o Projeto PAI se
tornando um dos mantenedores!
Procure os pastores para adquirir
seu carnê de contribuição
Contribua também para o pagamento
da nova aparelhagem de som. Há um
gazofilácio específico para este
propósito onde você pode depositar
suas ofertas.

O SACO DE CARVÃO
O pequeno Zeca entra em casa, batendo os pés no assoalho com força. Seu pai,
que estava indo para o quintal fazer alguns serviços na horta, chama o menino para
uma conversa. Zeca, de oito anos de idade, o acompanha desconfiado.
Antes que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado:
Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito isso comigo. Desejo tudo
de ruim pra ele, quero matar esse cara.
Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho
que continua a reclamar:
O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito isso! Gostaria que ele
ficasse doente sem poder ir para a escola.
O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo onde guardava um
saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou
calado. Zeca vê o saco ser aberto e, antes mesmo que pudesse fazer uma pergunta, o
pai lhe propõe algo:
Filho, faz de conta que aquela camisa limpinha que está secando no varal é o
seu amigo Juca, e que cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado
a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço.
Depois eu volto para ver como ficou.”
O menino encarou como uma brincadeira e pôs mãos à obra. O varal com a
camisa estava longe, e poucos pedaços acertavam o alvo. Uma hora depois terminou
a tarefa. O pai, retorna e lhe pergunta:
Filho, como está se sentindo agora?
Cansado mas alegre. Acertei muitos pedaços de carvão na camisa.
O pai olha para o menino, que não entendeu a razão daquela brincadeira, e com
carinho lhe diz:
Venha comigo até meu quarto, pois quero mostrar-lhe uma coisa.
Lá é colocado diante de um espelho, onde vê todo o seu corpo. Que susto!
Enxergou apenas seus dentes e olhos.
O pai, então, lhe diz ternamente:
“Filho,você viu que a camisa quase não ficou suja, mas olhe só para você. O mal
que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu.”
“Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos,
os resíduos e a fuligem ficam sempre em nós mesmos.”
“Cuidado com seus pensamentos: eles se transformam em palavras.
Cuidado com as palavras: elas se transformam em ações.
Cuidado com suas ações: elas se transformam em hábitos.
Cuidado com seus hábitos: eles moldam o seu caráter.
Cuidado com seu caráter: ele decidirá o seu destino.”

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor
do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.” ― 1Jo
2.15,16
A palavra “mundo” freqüentemente se refere ao vasto sistema de vida desta era,
fomentado por Satanás e existente à parte de Deus. Consiste não somente nos
prazeres obviamente malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se
refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus, e de resistência ou
indiferença a Ele e à sua revelação.
Isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sob o
senhorio de Cristo.
Na presente era, Satanás emprega as idéias mundanas de moralidade, das
filosofias, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina,
música, sistemas econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura,
etc.
Para opor-se a Deus, ao seu povo, à sua Palavra e aos seus padrões de retidão.
Nalguns casos, essa ação maligna é menos intensa; noutros casos, é mais.
Finalmente, o “mundo” também inclui todos os sistemas religiosos originados pelo
homem, bem como todas as organizações e igrejas mundanas, ou mornas.
Satanás é o deus do presente sistema mundano.
Ele o controla juntamente com uma hoste de espíritos malignos, seus
subordinados os demônios. Por isso não podemos deixar nossos lares a mercê de
falsos conhecimentos que contrariam a palavra de Deus.

AUTORIDADES INGLESAS DESISTEM DE ACUSAÇÕES CONTRA PREGADOR
QUE CHAMOU
DE PECADO
OS ATOS HOMOSSEXUAIS
(Por Hilary
White) – WORKINGTON,
Inglaterra — As autoridades desistiram de suas
acusações contra Dale Mcalpine, um pregador de rua evangélico de Workington na Cumbria.
Ele havia sido preso em 20 de abril depois de ser denunciado pela polícia por um agende
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pessoais. Não vejo a hora de voltar às ruas para pregar a Palavra de Deus”.
Mcalpine disse que está considerando possível ação contra a polícia, com a
assistência legal do Instituto Cristão. “Sou um homem cristão. Perdoo a polícia. Mas é
importante que isso não aconteça com ninguém mais”.
Um porta-voz da Procuradoria Federal disse: “Mantemos os casos sob constante
revisão e seguindo uma revisão adicional de todas as evidências nesse caso não estávamos
mais satisfeitos de que havia evidência suficiente para fornecer uma probabilidade realista
de condenação e temos pois cessado as medidas legais contra o Sr. Mcalpine”.
Em declaração após sua prisão, Mcalpine disse: “Não sou homofóbico. Não odeio gays.
Então eles disseram que é contra a lei dizer que a homossexualidade é pecado. Fui preso. Isso
é loucura, não?”
Mike Judge, porta-voz do Instituto Cristão, disse: “A polícia da Cumbria não pode
simplesmente sair-se assim como se não tivesse feito nada de errado. Eles prenderam e
acusaram um homem inocente apenas porque ele expressou pacificamente suas convicções
religiosas”.
“E essa perseguição vem ocorrendo em outras partes do país também. Portanto, não
há a menor dúvida de que há um problema no sistema e tem de ser corrigido”, continuou ele.
Steve Johnson comandante da polícia de West Cumbria, defendeu as ações da polícia,
dizendo: “Nossos policiais e equipe muitas vezes fazem decisões difíceis enquanto pesam a
lei e os direitos das pessoas”.
Johnson continuou, dizendo que embora “as opiniões e interpretações sejam
diferentes”, ele queria assegurar ao público “que respeitamos, e temos o compromisso de
sustentar, o direito fundamental à liberdade de expressão. Temos o compromisso de manter
a paz e impedir as pessoas de se sentirem alarmadas ou angustiadas com as ações de outros
em locais públicos”.

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189
capítulos da Bíblia. Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de
entendimento bíblico em 60 dias (em média).
Segunda-feira: Mateus 19, 26

Sexta-feira: Marcos 07, 08, 09

Terça-feira: Mateus 27, 28

Sábado: Marcos 10, 11, 12

Quarta-feira: Marcos 01 02, 03

Domingo: Marcos 13, 14, 15, 16

Quinta-feira: Marcos 04, 05, 06

Período atual: Sexta Semana.

Você pode ajudar o Projeto PAI se
tornando um dos mantenedores!
Procure os pastores para adquirir
seu carnê de contribuição
Contribua também para o pagamento
da nova aparelhagem de som. Há um
gazofilácio específico para este
propósito onde você pode depositar
suas ofertas.

Palavra Pastoral

Famílias Fortes, Igreja Poderosa
quanto é contrário a Jesus Cristo, à
justiça e à Palavra de Deus, pois
devemos ter muito cuidado com o
modismo em todas as áreas
devemos estar alertas para que
satanás não entre em nosso lar
através destas armas sutis.
(b) acercar-se de Deus em
estreita e íntima comunhão,
mediante a dedicação, a adoração e
o serviço a Ele levando para nossos
lares o culto domésticos, a leitura da
Bíblia em família.

FUJA DA
MALDADE DESTE
MUNDO CRUEL
Pr. Paulo Baptista Pereira - Presidente
do Ministério Amai-vos

No Antigo Testamento, a
separação era uma exigência
contínua de Deus para o seu povo. O
povo de Deus deve ser santo,
diferente e separado de todos os
outros povos, a fim de pertencer
exclusivamente a Deus. Deus
castigou o seu povo com o desterro
na Assíria e Babilônia foi seu
obstinado apego à idolatria e ao
modo pecaminoso de vida dos
povos vizinhos.

“Pelo que saí do meio deles, e
apartai-vos, diz o Senhor; e não
toqueis nada imundo, e eu vos
receberei; e eu serei para vós Pai, e
vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo poderoso” ―
No Novo Testamento, Deus
2Co 6.17,18
ordenou a separação entre o crente
e:
O conceito de separação do
(a) o sistema mundial corrupto
mal é fundamental para o e a transigência ímpia.
relacionamento entre Deus e o seu
povo. Segundo a Bíblia, a
(b) aqueles que na igreja pecam
separação abrange duas dimensões, e não se arrependem de seus
sendo uma negativa e outra pecados.
positiva:
(c) os mestres, igrejas ou seitas
(a) a separação moral e falsas que aceitam erros teológicos
espiritual do pecado e de tudo e negam as verdades bíblicas.

SEM ELE

Por pastor José Eduardo
“Sem a presença, a obra, o poder e
a unção do Espírito Santo a igreja
será como um vale de ossos secos.
Sem a obra do Espírito Santo na
haverá pregação, não haverá
pessoas convertidas e também não
haverá crescimento saudável da
igreja.”
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O SAL DA
TERRA

Por Anísio Renato de
Andrade (Lagoinha.com)

“O cristão não deve ser uma
pessoa isolada, alienada, distante
de tudo e de todos. O sal precisa se
misturar. Você precisa saber o que
está acontecendo, precisa dar sua
opinião, precisa participar.”
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Sem a presença, a obra, o poder
e a unção do Espírito Santo a igreja
Pr. José Eduardo Garcia - Estudo Publicado será como um vale de ossos secos.
Sem a obra do Espírito Santo na
em comunidadeamaivos.wordpress.com
haverá pregação, não haverá
pessoas convertidas e também não
haverá crescimento saudável da
igreja. A obra do Espírito Santo é
tão importante quanto a obra de
redenção que Cristo realizou na
cruz. Somente o Espírito Santo
pode transformar corações e
produzir vida espiritual.
Nenhuma eloqüência ou
retórica humana poderia convencer
homens mortos em seus delitos e
“ E q u a n d o E l e v i e r, pecados acerca da verdade de Deus.
Se eu me esforçasse para
convencerá o mundo do pecado, e
ensinar um leão a respeito das
da justiça, e do juízo” (Jo.16:8)

vantagens de uma vida vegetariana,
teria mais esperança em meu
esforço do que tentar convencer um
homem que ainda não nasceu de
novo sobre as verdades reveladas
de Deus concernentes ao pecado, à
justiça e ao juízo que há de vir.
Essas verdades espirituais são
repugnantes aos homens carnais, e
uma mente carnal não pode receber
as coisas de Deus. Sem a unção do
Espírito Santo o sermão se tornará
sem vida e sem poder. É o Espírito
que aplica a Palavra e Ela não opera
à parte do Espírito.
O Espírito transforma tanto o
pregador quando a sua pregação.

O SAL DA TERRA

Em João 2, temos o relato da
participação de Cristo em uma festa
de casamento. Ali, o Mestre
realizou seu primeiro milagre, o que
resultou em glória para o reino de
Deus. Imagine se Jesus recusasse
todo tipo de convite. Perderia
muitas oportunidades de fazer a
obra de Deus. Aí está um detalhe
importante: como agimos nos
lugares onde vamos? O que
fazemos? Já pensou se, naquela
festa de casamento, os discípulos
começassem a se embriagar e fazer
besteiras...? Jesus ficaria
envergonhado. E não é assim que
ele tem ficado muitas vezes em
relação às nossas ações? O sal
precisa se misturar, mas não com
tudo, e não de qualquer maneira.
Como definir essa questão? Saia do
"saleiro", meu irmão, mas não vá a
qualquer lugar. Faça alguma coisa
mas não faça qualquer coisa que lhe
vier à cabeça. Aceite alguns
convites, mas não aceite qualquer
convite. Em caso de dúvida, peça a
orientação do Espírito Santo, ouça a
sua consciência, solicite o conselho
pastoral. Devemos pedir a Deus
sabedoria diante de cada situação,
de modo que possamos cumprir
bem o nosso papel sem que sejamos
motivo de escândalo para o
evangelho.

SEM ELE

Amai-vos!

........................................................................................

Anísio Renato de Andrade (Lagoinha.com)

Disse Jesus: "Vós sois o sal da
terra. Se o sal for insípido, com quê
se há de salgar? Para nada mais
presta senão para se lançar fora, e
ser pisado pelos homens." (Mateus
5.13).
O sal é útil para dar sabor e
também para conservar os
alimentos. Houve tempos em que as
pedras de sal eram usadas até como
moeda corrente. Daí veio a palavra
"salário". Jesus disse que os cristãos
são o sal deste mundo. Para que o
sal possa ter alguma utilidade ele
precisa sair do saleiro; precisa se
misturar à massa. Isso nos leva a
refletir sobre nossa participação e
atuação em nossas comunidades.
Não me refiro simplesmente às
comunidades cristãs, mas ao nosso
convívio com a sociedade de modo
geral. O cristão não deve ser uma
pessoa isolada, alienada, distante de
tudo e de todos. O sal precisa se
misturar. Você precisa saber o que
está acontecendo, precisa dar sua
opinião, precisa participar. Existem
aqueles irmãos que vivem fugindo
de todo tipo de contato, seja no
trabalho, seja na escola, seja no
bairro onde moram. Evitam

.
conversar sobre questões políticas,
culturais, esportivas, etc, tudo em
nome da santificação. Louvável
motivo, mas infeliz atitude. Só
através da participação poderemos
influenciar este mundo, dando-lhe
sabor e valor. Jesus orou ao Pai a
favor dos discípulos, dizendo: "Não
peço que os tires do mundo, mas
que os livres do mal". (João 17).
Agora, cabe uma observação:
não se coloca sal em carne podre. Se
isso acontecer, o sal será jogado
fora com a carne. Existem certos
ambientes que não são apropriados
para nós. Certos assuntos são, por si
mesmos, abomináveis e
determinados eventos poderão ser
prejudiciais. Alguns tipos de
compromisso podem ser contrários
ao nosso pacto com Deus. Então,
pense bem. Jesus nos chamou de
"sal da terra" mas não mandou
misturar sal e terra. Esse seria o caso
daquele sal que cai ao chão. Será
pisado pelos homens. É o caso
daquele cristão que se corrompe,
tornando-se motivo de vitupério
para o nome de Cristo. Ainda que
Deus o tenha perdoado, continuará
a ser pisado pelas pessoas.

Ccomunidadeamaivos.wordpress.com

AJUDE OS ESTADOS DE ALAGOAS E
PERNAMBUCO COM ORAÇÕES E AÇÃO
Quando vemos as notícias
sobre tragédias, mortes etc., a nossa
compaixão se desperta e ficamos
movidos a ajudar de alguma
maneira. Nós, como cristãos,
devemos recorrer à oração, porque
cremos que é a solução eficaz para
os problemas, mas também podemos
exercer o amor ao próximo e nos
mobilizarmos a ajudar. Hoje você
tem a oportunidade de fazer os dois.
Separe um tempo de oração em
favor daqueles que perderam tudo, e
use sua liberdade para ajudá-los
materialmente também.
O Bradesco e o Banco do
Nordeste abriram contas específicas
para receber doações para ajudar as
vítimas das fortes chuvas nos
Estados de Alagoas e Pernambuco.
O Bradesco doou R$ 500 mil para
cada Estado. O Nordeste já registra
45 mortos em decorrência das fortes
chuvas que atingiram a região na
semana passada.
O cheque foi entregue a
representantes dos governos
estaduais nesta quinta-feira. Em
Alagoas, segundo o governo, o valor
será destinado para o Fundo da
Defesa Civil. "O dinheiro ajudará na
instalação de banheiros químicos,
compra de água potável, comida, e
na reconstrução de prédios públicos
que servirão de abrigos", afirmou o
comandante do Corpo de Bombeiros
de Alagoas, coronel Neitônio
Freitas, por meio de nota.
Na quarta-feira (23), a
secretária nacional de Defesa Civil,
Ivone Valente, afirmou que quem

quiser ajudar as vítimas das chuvas
em Pernambuco e Alagoas deve
preferir as doações em dinheiro,
depositando os recursos nas contas
abertas para este fim (veja a relação
abaixo).
Ela explicou que, em espécie, a
doação é muito mais eficiente, já que
a logística para as roupas e os
alimentos doados chegarem até as
vítimas é mais cara e não há garantia
de que vai chegar aos atingidos.
Para quem mora na região, as
doações podem ser feitas nos
quartéis dos bombeiros no interior e
na capital dos dois Estados. O Corpo
de Bombeiros e a Defesa Civil
também recebem doações de água
potável, alimentos não perecíveis,
roupas e medicamentos.
Em Pernambuco, 16 pessoas
morreram após as fortes chuvas e
80.315 pessoas estão fora de casa.
Desses, 26.797 estão edsabrigados e
53.512 estão desalojados. Em
Alagoas, 29 pessoas morreram e 135
estão desaparecidas. O Estado ainda
registra 26.618 desabrigados e
47.897 desalojados.
Pernambuco
Banco do Brasil - Agência 1836-8,
Conta-corrente 100.000-4;
Bradesco - Agência 3201-8, Contacorrente 600.000-2.
Alagoas
Banco do Brasil - Agência 3557-2,
Conta-corrente 5241-8;
Caixa Econômica Federal - Agência
2735, Conta-corrente 955-6;
Bradesco - Agência 389-1, Contacorrente 10.000-5.
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PLANO DE
LEITURA

Segunda-feira
Lucas 01, 02, 10
Terça-feira
Lucas 12, 15, 16
Quarta-feira
Lucas 18, 24
Quinta-feira
João 03, 06, 10
Sexta-feira
João 14, 15, 16
Sábado
João 17, 20
Domingo
Atos 01, 02, 05
Período Atual: Sétima Semana

Você sabia que pode ofertar
para o pagamento do som
depositando diretamente na
conta corrente da
Comunidade Amai-vos?
Anote aí:
MINISTÉRIO AMAI-VOS
IGREJA CELULAR
Ag. 0071 - Banco Real
C/C 5718814

CONVOCAÇÃO AOS MEMBROS
Dia 08 de agosto, na Escola Bíblica Dominical, haverá
eleição para nova diretoria administrativa, devido o
desligamento de um dos membros da diretoria atual
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Café da manhã no McDonald's
Esta é uma bela história e é
também uma história real, por favor,
leia-a até o fim. Sou mãe de três
crianças (14, 12 e 3 anos) e
recentemente terminei a minha
faculdade. A última aula que assisti
foi de sociologia. O professor dava as
aulas de uma maneira inspiradora, de
uma maneira que eu gostaria que
todos os seres humanos também
pudessem ser. O último projeto do
curso era simplesmente chamado
"Sorrir". A classe foi orientada a sair e
sorrir para três estranhos e
documentar suas reações. Sou uma
pessoa bastante amigável e
normalmente sorrio para todos e digo
oi de qualquer forma. Então, achei
que isto seria muito tranqüilo para
mim.
Após o trabalho ser passado para
nós, fui com meu marido e o mais
novo de meus filhos numa manhã fria
de Março ao McDonald's. Foi apenas
uma maneira de passarmos um tempo
agradável com o nosso filho.
Estávamos esperando na fila para
sermos atendidos, quando de repente
todos a nosso redor começaram a ir
para trás, e então o meu marido
também fez o mesmo. Não me movi
um centímetro. Um sentimento
arrebatador de pânico tomou conta de
mim, e me virei para ver a razão pela
qual todos se afastaram.
Quando me virei, senti um
cheiro muito forte de uma pessoa que
não toma banho há muitos dias, e lá
estava na fila dois pobres sem-teto.
Quando eu olhei ao pobre coitado,
próximo a mim, ele estava

"sorrindo". Seus olhos azuis estavam
cheios da Luz de Deus, pois ele
estava buscando apenas aceitação.
Ele disse, “Bom dia!”, enquanto
contava as poucas moedas que ele
tinha amealhado. O segundo homem
tremia suas mãos, e ficou atrás de seu
amigo. Eu percebi que o segundo
homem tinha problemas mentais e o
senhor de olhos azuis era sua
salvação. Eu segurei minhas
lágrimas, enquanto estava lá, parada,
olhando para os dois.
A jovem mulher no balcão
perguntou-os o que eles queriam. Ele
disse, "Café já está bom, por favor...",
pois era tudo o que eles podiam
comprar com as poucas moedas que
possuiam (Se eles quisessem apenas
se sentar no restaurante para se
esquentar naquela fria manhã de
março, deveriam comprar algo. Ele
apenas queria se esquentar). Então eu
realmente sucumbi àquele momento,
quase abraçando o pequeno senhor
de olhos azuis.
Foi aí que notei que todos os
olhos no restaurante estavam sobre
mim, julgando cada pequena ação
minha. Eu sorri e pedi à moça no
balcão que me desse mais duas
refeições de café da manhã em uma
bandeja separada. Então, olhei em
volta e vi a mesa em que os dois
homens se sentaram para descansar.
Coloquei a bandeja na mesa e
coloquei minha mão sobre a mão do
senhor de olhos azuis. Ele olhou para
mim, com lágrimas nos olhos e me
disse, "Obrigado!". Eu me inclinei,
acariciei sua mão e disse: "Não fui eu

quem fez isto por você, Deus está
aqui trabalhando através de mim para
dar a você esperança!"
Comecei a chorar enquanto me
afastava deles para sentar com meu
marido e meu filho. Quando eu me
sentei, meu marido sorriu para mim e
me disse, "Esta é a razão pela qual
Deus me deu você, querida, para que
eu pudesse ter esperança”.
Seguramos nossas mãos por um
momento, e sabíamos que pudemos
dar aos outros hoje algo, pois Deus
nos tem dado muito.
Nós não vamos muito à Igreja,
porém acreditamos em Deus. Aquele
dia, me foi mostrada a Luz do Doce
Amor de Deus. Retornei à aula na
faculdade, na última noite de aula,
com esta história em minhas mãos.
Eu entreguei "meu projeto" ao
professor e ele o leu. E então, ele me
perguntou: "Posso dividir isto com a
classe?". Eu consenti enquanto ele
chamava a atenção da classe para o
assunto.
Ele começou a ler o projeto para
a classe e aí percebi que como seres
humanos e como partes de Deus nós
dividimos esta necessidade de
curarmos pessoas e de sermos
curados. Do meu jeito, eu consegui
tocar algumas pessoas no
McDonald's, meu filho e o professor,
e cada alma que dividia a classe
comigo na última noite que passei
como estudante universitária...
Eu me graduei com uma das
maiores lições que certamente
a p r e n d e r e i : A C E I TA Ç Ã O
INCONDICIONAL.

O TAPETINHO VERMELHO
Uma pobre mulher morava numa humilde casinha com a sua neta muito doente.
Como não tinha dinheiro sequer para levá-la a um médico, e vendo que, apesar de seus muitos
cuidados e remédios com ervas, a pobre criança piorava a cada dia, resolveu iniciar a caminhada de
2 horas até à cidade próxima em busca de ajuda.
Ao chegar ao único hospital público da região foi aconselhada a voltar para casa e trazer a neta,
para que esta fosse examinada.
Quando voltava, desesperada por saber que sua neta não conseguia sequer levantar-se da cama,
a senhora passou em frente a uma Igreja e como tinha muita fé em Deus, apesar de nunca ter
entrado numa Igreja, resolveu pedir ajuda.
Ao entrar, encontrou algumas senhoras ajoelhadas no chão em oração.
As senhoras receberam a visitante e, após se inteirarem da história, convidaram-na para se
ajoelhar e orar pela criança.
Após quase uma hora de fervorosas orações e pedidos de intercessão ao Pai, as senhoras já se
levantavam quando a mulher lhes disse:
- Eu também gostaria de fazer uma oração.
Vendo que se tratava de uma mulher de pouca cultura, as senhoras retrucaram:
- Não é necessário. Com nossas orações, com certeza sua neta irá melhorar.
Ainda assim a senhora insistiu em orar e começou: "Deus, sou eu, olha, a minha neta está muito
doente. Deus, assim eu gostaria que fosses lá curá-la. Deus, pega numa caneta que eu vou dizer
onde fica.
As senhoras estranharam, mas continuaram a ouvir.
- Já tem a caneta Deus? Vá seguindo o caminho daqui de volta pela estrada e quando passar o
rio com a ponte entra na segunda estradinha de barro, não vai errar tá.
Nesta altura as senhoras esforçavam-se para não desatar a rir; mas ela continuou.
- Seguindo mais uns 20 minutinhos tem uma vendinha, entra na rua depois da mangueira que o
meu barraquinho é o último da rua, pode ir entrando que não tem cachorro.
As senhoras começaram a indignar-se com a situação.
- Olha Deus, a porta está trancada, mas a chave fica debaixo do tapetinho vermelho na entrada,
o senhor pega na chave, entra e cura a minha netinha.
Mas olha só Deus, por favor! Não se esqueça de colocar a chave de novo por baixo do tapetinho
vermelho senão eu não consigo entrar quando chegar a casa...
Nesta altura as senhoras interromperam aquela ultrajante situação dizendo que não era assim
que se deveria orar, mas que ela poderia ir pra casa sossegada, pois elas eram pessoas de muita fé e
Deus, com certeza, iria ouvir as suas preces e curar a menina.
A mulher foi para casa um pouco desconsolada, mas ao entrar na sua casinha sua neta veio
correndo para lhe receber.
- Minha neta, estás de pé, como é possível?
E a menina explicou. - Eu ouvi um barulho na porta e pensei que era a senhora voltando, no
entanto, entrou um homem muito alto com um vestido branco no meu quarto e mandou-me
levantar, não sei como, eu simplesmente me levantei.
E quase em pranto, a menina continuou.
- Depois ele sorriu, beijou minha testa e disse que tinha que se ir embora. Mas, vó. Ele deixou
um recado. Pediu que eu avisasse a senhora que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho
vermelho.
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O temor do Senhor deve ser ensinado dentro de casa.
“Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o SENHOR, vosso
Deus, para se vos ensinar, para que os fizésseis na terra a que passais a possuir; para que temas
ao SENHOR, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e
teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida; e que teus dias sejam prolongados.” ―
Dt 6.1-2
A falta de ensino concernente ao temor a Deus e aos seus princípios e mandamentos é
incrível. Muitos pais têm medo de sentar com seus filhos e conversar sobre Deus; acham que
isso é para o pastor, professor de escola dominical ou líder de célula, mas, com isso, deixam
uma brecha bem grande para o inimigo entrar e apresentar drogas, homossexualidade etc.
A nossa casa é o melhor lugar do mundo para se ensinar sobre Deus e Seus princípios e
mandamentos, pois é dentro de casa e em nossas vidas que devem ser praticados como modo
de vida.
“Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. Amarás, pois, o SENHOR, teu
Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que
hoje te ordeno estarão no teu coração; e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em
tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te.” ― Dt.6.4―7
Muitos filhos de crente poderão ir para o inferno porque seus pais não ensinaram o
caminho do temor a Deus. Imagine você ver seu filho morrer e ir para o inferno porque você
teve vergonha ou não teve tempo para sentar e ensinar o caminho para ele? Precisamos
parar de jogar a responsabilidade da salvação de nossos filhos para outras pessoas.

PRESO UM DOS RESPONSÁVEIS PELOS ATAQUES
ANTICRISTÃOS EM ORISSA
Um dos principais suspeitos nos ataques anticristãos em Orissa no ano de
2008 foi condenado a sete anos de prisão por assassinato.
Uma rápida audiência no dia 29 de junho condenou o legislador do Bharatiya
Janata Party, Manoj Pradhan, a sete anos de “prisão rigorosa” pelo assassinato de
Parikhita Nayak, um cristão dalit. Nayak estava entre as mais de 100 pessoas que
foram mortas após o assassinato de um líder hindu.
Desde os ataques em agosto de 2008, que deixou mais de 50.000 pessoas
desabrigadas e centenas de igrejas destruídas, apenas algumas pessoas foram
condenadas, e muitas inocentadas. O governo do Estado de Orissa realizou sua
primeira condenação quase um ano depois da violência.
Os cristãos demonstraram preocupação e frustração com a falta de ação do
governo, e acusou os oficiais de negligenciarem os cristãos e os dalits. A condenação
foi bem recebida pela organização Christian Solidarity Worldwide, que se referiu ao
acontecimento como “um passo significante para a justiça em Orissa”.
Apesar de Pradhan ter sido acusado de assassinato, ele foi condenado por
ataque fatal e incêndio criminoso. Ele foi sentenciado sob a Seção 326 (ferir
gravemente uma pessoa, causando sua morte), e Seção 148 (reunião ilegal), e terá
que pagar uma multa de 5.000 rúpias (cerca de US$107). Seu cúmplice, Prafulla
Mallick, também foi acusado e condenado sob as mesmas penas.
O legislador de 30 anos possuía mais de 14 processos contra ele, a maioria
com acusações de assassinato. Sua absolvição em sete casos devido à falta de
provas foi um choque para a comunidade cristã, que expressou seu grande
desapontamento com o sistema judiciário.
O arcebispo de Bhubaneswar-Cuttack, Raphael Cheenath, celebrou a decisão
do tribunal contra Pradhan. “Esperamos muito tempo por esse julgamento. Isso nos
permitirá confiar novamente na justiça”.
Mais de 800 processos criminais foram registrados durante a violência de
2008.
Fonte: Missão Portas Abertas

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189
capítulos da Bíblia. Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de
entendimento bíblico em 60 dias (em média).
Segunda-feira: Atos 09, 16, 17

Sexta-feira: 1 Corintios 13, 15

Terça-feira: Atos 26, 27, 28

Sábado: 2 Corintios 04, 12

Quarta-feira: Romanos 03, 07

Domingo: Gálatas 03 / Efésios 02, 03

Quinta-feira: Romanos 08, 12

Período atual: Oitava Semana.

Você pode ajudar o Projeto PAI se
tornando um dos mantenedores!
Procure os pastores para adquirir
seu carnê de contribuição
RELEMBRANDO:
Assembléia Extraordinária convocada
pelo Pr. Paulo marcada para o dia 8 de
agosto às 9h, para eleição de nova
diretoria administrativa.

A LIÇÃO DA BORBOLETA
"Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo; um homem sentou e observou
a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo
passasse através daquele pequeno buraco. Então pareceu que ela havia parado de fazer
qualquer progresso.
Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia, e não conseguia ir mais. Então o
homem decidiu ajudar a borboleta: ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo.
A borboleta então saiu facilmente.
Mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem
continuou a observá-la, porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas dela se
abrissem e se esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar a
tempo. Nada aconteceu!
Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com um corpo murcho
e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar! O que o homem, em sua gentileza e
vontade de ajudar não compreendia, era que o casulo apertado e o esforço necessário à
borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com
que o fluído do corpo da borboleta fosse para as suas asas, de forma que ela estaria
pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo.
Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos
permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, ele nos deixaria
aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca
poderíamos voar.
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O temor do Senhor deve ser ensinado dentro de casa.
“Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele.” ―
Provérbios 22:6
O mandamento geral de “temer ao Senhor” inclui uma variedade de aspectos do relacionamento
entre o crente e Deus.
É fundamental, no temor a Deus, reconhecer a sua santidade, justiça e retidão como
complemento do seu amor e misericórdia, conhecê-lo e compreender plenamente quem Ele é.
Nossos filhos precisam saber quem é Deus através de nos os pais, pois para apresentar Deus
para nossos filhos precisamos conhecê-lo bem, temos experiências com Ele e testemunharmos do que
Ele tem feito em nossas próprias vidas. Eles precisam nos olhar e ver a nossa relação com Deus. Não
basta falar, precisamos dar testemunho da nossa relação com o Senhor.
Esse temor baseia-se no reconhecimento que Deus é um Deus santo, cuja natureza inerente o
leva a condenar o pecado.

Eu pedi forças e Deus deu-me dificuldades para fazer-me forte.
Eu pedi sabedoria e Deus deu-me problemas para resolver.
Eu pedi prosperidade e Deus deu-me cérebro e músculos para trabalhar.
Eu pedi coragem e Deus deu-me obstáculos para superar.
Eu pedi amor e Deus deu-me pessoas com problemas para ajudar.
Eu pedi favores e Deus deu-me oportunidades.

Temer ao Senhor é considerá-lo com santo temor e reverência e honrá-lo como Deus e Senhor de
tudo que existe e fazer nossos filhos ter a consciência de que eles pertencem ao Senhor.

"Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo de que precisava".

Reflita com todos em sua célula obre este texto. Ore a Deus pedindo perdão por algum momento
em que faltou o temor ao Senhor.

Além disso, o salmista, na sua reflexão a respeito do Criador, declara explicitamente: “Tema toda
a terra ao SENHOR; temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e tudo se fez; mandou, e logo
tudo apareceu” ― Sl 33.8,9

CRISTÃO É EXECUTADO EM PÚBLICO POR MUÇULMANOS
Fontes afirmam que integrantes da Al Qaeda ligados ao grupo muçulmano
somali Al-Shabaab executaram publicamente um ex-muçulmano no distrito de
Hudur, Somália, dia 1º de julho.
Muhammad Guul Hashim Idiris, um cristão convertido do islamismo, estava
viajando de Kalafo, cidade na fronteira com a Etiópia, para visitar sua mãe em
Mogadishu.
Um dos passageiros perguntou para ele se acreditava que o profeta Maomé
era um genuíno mensageiro de Deus. Idiris respondeu dizendo: “Se fosse assim, eu
acreditaria nele, e não no Messias”.
Assim que eles chegaram ao distrito de Hudur, uma “fortaleza” do grupo AlShabaab, o homem falou sobre Idiris para representantes do grupo, que o
prenderam no dia 27 de junho. Idiris foi acusado de insultar o profeta Maomé. É
considerado um pecado grave pensar que Maomé não é um profeta legítimo, e é
punível de morte.
O xeique Adan Yare, governador do Al-Shabaab na região de Bakol, falou com
a imprensa no dia 1º de julho, e disse: “Nossos guerreiros santos executaram hoje,
dia 1º de julho, um jovem chamado Muhammad Guul Hashim Idiris, que insultou
nosso amado profeta Maomé”.
O cristão estava casado desde o dia 26 de janeiro de 2010, e sua esposa
estava grávida.
O tio de Idiris, também cristão, falou à agência International Christian
Concern de Addis Ababa, dizendo que a execução foi “uma evidência clara da
tentativa do grupo Al-Shabaab de eliminar o cristianismo entre a população da
Somália”.
Jonathan Racho, diretor regional da ICC na África, declara: “Estamos muito
tristes com mais essa execução de um cristão somali. O Al-Shabaab e outros grupos
extremistas querem retirar os cristãos do país. Muitos cristãos já foram mortos. ‘A
ação cruel e desumana do Al-Shabaab mostra um completo desrespeito pela vida”.
Fonte: Missão Portas Abertas 8/7/10

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189
capítulos da Bíblia. Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de
entendimento bíblico em 60 dias (em média).
Segunda-feira: filipenses 02 / Colossenses 02

Sexta-feira: Filemon

Terça-feira: 1 Tessalonicenses 03, 04

Sábado: Hebreus 02, 11, 12

Quarta-feira: 2 Tessalonicesnes 02 / 1 Timoteo 01

Domingo: Tiago 01, 1 Pedro 01

Quinta-feira: 2 Timoteo 02 / Tito 02

Período atual: Nona Semana.

Feliz aniversário para Marta Machado
(dia 12/07)
Mãe “Guardarei sempre suas palavras bem gravadas em meu coração. As suas
instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver.” Prov.6:21,23. Você
é um milagre em minha vida, me PERDOE por as vezes ser distante. EU TE AMO. Você
é meu porto seguro mesmo eu não demonstrando. FELIZ ANIVERSSÁRIO. Beijos da sua
filha NAYANE MACHADO #2

RELEMBRANDO:
Assembléia Extraordinária convocada
pelo Pr. Paulo marcada para o dia 8 de
agosto às 9h, para eleição de nova
diretoria administrativa.

Pedrinhas
Certa vez, um homem caminhava pela praia, numa noite de lua cheia.
Ele pensava desta forma:
se tivesse um carro novo, seria feliz;
se tivesse uma casa grande, seria feliz;
se tivesse um excelente trabalho, seria feliz;
se tivesse uma parceira perfeita, seria feliz…
Até que ele tropeçou em uma sacolinha cheia de pedras.
Por conta disso, ele começou a jogar as pedrinhas, uma a uma, no mar, cada
vez que dizia:
Seria feliz se tivesse…
Assim o fez até que ficou com uma pedrinha na sacolinha e decidiu guardá-la.
Ao chegar em casa, percebeu que aquela pedrinha, tratava-se de um
diamante muito valioso.
Você imagina quantos diamantes ele jogou ao mar sem parar para pensar?
Assim são as pessoas…
Jogam fora seus preciosos tesouros por estarem esperando o que acreditam
ser perfeito ou sonhando e desejando o que não têm, sem dar valor ao que tem
perto delas.
Se olhassem ao redor, parando para observar, perceberiam quão afortunadas
são.
Muito perto de si está sua felicidade.
Cada pedrinha deve ser observada…
Ela pode ser um diamante valioso!
Cada um de nossos dias pode ser considerado um diamante precioso e
insubstituível.
Depende de cada um aproveitá-lo ou lançá-lo ao mar do esquecimento para
nunca mais recuperá-lo.
E você, como anda jogando suas pedrinhas?
Família
Amigos
Trabalho
e até mesmo seus sonhos.
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O temor do Senhor deve ser ensinado dentro de casa.
“Assim, o SENHOR salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios; e Israel viu os
egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o SENHOR mostrara aos
egípcios; e temeu o povo ao SENHOR e creu no SENHOR e em Moisés, seu servo.” ― Êx.14.31,
32
O verdadeiro temor de Deus leva o crente a crer e confiar exclusivamente nEle para a
salvação.
Por exemplo: depois que os israelitas atravessaram o mar Vermelho como em terra
seca e viram a extrema destruição do exército egípcio, “temeu o povo ao SENHOR e creu no
SENHOR”
Semelhantemente, o salmista conclama a todos os que temem ao Senhor: “confiai no
SENHOR; ele é vosso auxílio e vosso escudo” ( ler na célula e meditar Sl 115.11). Noutras
palavras, o temor ao Senhor produz no povo de Deus esperança e confiança nEle.
“Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite
em nossa terra.” ― Sl.85.9
Não é de admirar, pois, que tais pessoas se salvem e desfrutem do amor perdoador de
Deus, e da sua misericórdia. porque muitos lares desfrutam não somente dos bens que Deus
derrama sobre sua casa, mas também da benção de ter filhos que servem ao Senhor e de uma
família que tem paz, que vai para igreja unida e que, apesar de todas as dificuldades que a
vida traz, o Senhor abençoa e traz livramentos e milagres no meio das tribulações.

MALDIVAS - 5ª POSIÇÃO NA PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS
Acredita-se que o cristianismo seja praticado apenas por turistas e
trabalhadores estrangeiros. Basicamente, os cultos são realizados por pequenos
grupos que se reúnem em casas para leituras bíblicas informais.
Como o islamismo é a religião oficial das Maldivas, seu sistema legal baseiase nas leis muçulmanas. Os direitos individuais são reconhecidos, mas não podem
contrariar o islã. Consequentemente, a evangelização é totalmente proibida. Até
1985, não havia cristãos conhecidos entre o povo maldívio, porém, nos últimos
anos, pequenos grupos de novos convertidos têm se reunido para cultuar a Deus e
estudar a Bíblia. De acordo com a organização inglesa Christian Solidarity
Worldwide, 50 cristãos maldívios foram presos devido à sua fé. As autoridades
muçulmanas decidiram buscá-los e prendê-los após a transmissão de um programa
de rádio cristão na língua local. Na cadeia, o grupo foi pressionado a renunciar à fé
cristã e a retornar ao islamismo. Segundo informações, estes cristãos ainda foram
forçados a participar de orações islâmicas e a ler o Alcorão.
A última prisioneira do grupo a ser libertada foi uma mulher de 32 anos,
Aneesa Hussein. Antes de se converter, ela havia discutido e debatido a fé cristã por
vários meses. A princípio, ela não via muita diferença entre o cristianismo e o
islamismo, mas reconsiderou a questão quando seu marido divorciou-se dela.
Aneesa orou por aquela situação e, segundo o relato de uma amiga, ao longo de
algumas semanas Deus tocou o coração de seu marido para que ele não a
abandonasse. Essa mesma amiga diz que Aneesa encarou a mudança como uma
resposta de Deus e passou a querer saber mais sobre Jesus. Aos poucos, ela cresceu
na fé e aprendeu a perdoar, e as relações com o ex-marido melhoraram. Quando
estava na prisão, um oficial ameaçou matá-la alegando que ela era infiel. Ainda
assim, Aneesa relatou que sentia a presença real de Deus no cárcere e que estava
consciente de que seus irmãos cristãos no mundo todo a apoiavam por meio de
orações. Os cristãos maldívios não ficaram surpresos com as prisões. Eles haviam
lido sobre a perseguição na Bíblia, mas sabiam que o poder, o amor e a presença de
Deus estariam com eles auxiliando-os a superar aquela situação.

As Maldivas podem ser um paraíso turístico, mas, como a própria amiga de
Aneesa diz, há padrões culturais muito sombrios debaixo da aparência idílica, e o
perdão é algo raro. Além disso, as pessoas acreditam e se desesperam com o
inferno, pois no islamismo há pouca esperança de se alcançar o céu. Na fé
muçulmana, não há cruz, ressurreição ou salvação, e são poucos os sinais que
indicam interesse ou amor de Deus pelo indivíduo. Nesse momento, os maldívios
estão começando a reconhecer que o poder de decidir qual é a suprema verdade
para todos os cidadãos não deveria estar nas mãos de alguns poucos indivíduos.
Fonte: Missão Portas Abertas

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Segunda Seqüência abrange 186 dos 1 189
capítulos da Bíblia. Considerados no conjunto, proporcionam um bom fundamento de
entendimento bíblico em 60 dias (em média).
Segunda-feira: 1 João 01, 02, 03

Sexta-feira: Apocalipse 01, 02, 03

Terça-feira: 2 João

Sábado: Apocalipse 12, 13, 14

Quarta-feira: 3 João

Domingo: Apocalipse 21, 22

Quinta-feira: Judas

Período atual: Décima Semana.

A versão do vídeo “Uma carta do inferno” da
Comunidade Amai-vos de Cabo Frio postado no
YouTube acaba de completar 32 mil acessos.
Confira o video no canal do Ministerio Amai-vos:
youtube.com/MinisterioAmaivos
ou no nosso blog:
comunidadeamaivos.wordpress.com/download/videos

EU APRENDI
(Willian Shakespeare)
EU APRENDI que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa
mais velha;
EU APRENDI que ser gentil é mais importante do que estar certo;
EU APRENDI que eu sempre posso fazer uma prece por alguém quando não tenho
a força para ajudá-lo de alguma outra forma;
EU APRENDI que não importa quanta seriedade a vida exija de você, cada um de
nós precisa de um amigo brincalhão para se divertir junto;
EU APRENDI que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma mão para
segurar e um coração para nos entender;
EU APRENDI que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo que lhe
pedimos;
EU APRENDI que dinheiro não compra "classe";
EU APRENDI que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida
espetacular;
EU APRENDI que debaixo da "casca grossa" existe uma pessoa que deseja ser
apreciada, compreendida e amada;
EU APRENDI que Deus não fez tudo num só dia; o que me faz pensar que eu
possa?
EU APRENDI que ignorar os fatos não os altera;
EU APRENDI que o AMOR, e não o TEMPO, é que cura todas as feridas;
EU APRENDI que cada pessoa que a gente conhece deve ser saudada com um
sorriso;
EU APRENDI que ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa pessoa;
EU APRENDI que a vida é dura, mas eu sou mais ainda;
EU APRENDI que as oportunidades nunca são perdidas; alguém vai aproveitar as
que você perdeu.
EU APRENDI que quando o ancoradouro se torna amargo a felicidade vai aportar
em outro lugar;
EU APRENDI que devemos sempre ter palavras doces e gentis pois amanhã talvez
tenhamos que engolí-las;
EU APRENDI que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar sua aparência;
EU APRENDI que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e
crescimento ocorre quando você esta escalando-a;
EU APRENDI Que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer.

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O temor do Senhor deve ser ensinado dentro de casa.
“Os que contendem com o SENHOR serão quebrantados; desde os céus,
trovejará sobre eles; o SENHOR julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu
rei, e exaltará o poder do seu ungido”. ― 1 Samuel 2:10
Finalmente, temer a Deus significa reconhecer que Ele é um Deus que se ira
contra o pecado e que tem poder para castigar a quem transgride suas justas leis,
tanto no tempo como na eternidade.
Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, tiveram medo e procuraram
esconder-se da presença de Deus.
Moisés experimentou esse aspecto do temor de Deus quando passou quarenta
dias e quarenta noites em oração, intercedendo pelos israelitas transgressores: “temi
por causa da ira e do furor com que o SENHOR tanto estava irado contra vós, para
vos destruir”.
Amados, ensinem seus filhos a temer a Deus. Conversem com muito amor e
carinho mostrando a verdade. Leiam a Palavra com eles e orem pedindo ao Senhor
que os orientem e transformem seus lares em verdadeiros lugares de adoração e
temor do Senhor.

CRISTÃOS MORTOS EM TRIBUNAL SERIAM INOCENTADOS
PAQUISTÃO (21/7/2010) - O funeral de Rashid Emmanuel, 36, e de Sajid
Masih Emmanuel, 30, mortos nesta segunda-feira, foi realizado na manhã de
ontem em Faisalabad. Os dois irmãos cristãos foram executados em frente
ao tribunal, após a audiência que os acusava de blasfêmia. As mortes
provocaram conflitos violentos entre cristãos e muçulmanos no subúrbio de
Warispura e Dawoodnagar, e as tensões continuam altas.

O EVANGELISMO PELO MUNDO:
Na página http://www.portasabertas.org.br/paises/ você pode saber mais sobre
a perseguição à igreja cristã pelo mundo!

Fontes locais afirmam que foi declarado “estado de emergência” em
Faisalabad, em uma tentativa de conter a violência. Compara-se a violência
aos ataques de Gojra, em julho de 2009, em que dezenas de casas foram
incendiadas.
Os corpos dos dois cristãos foram levados do hospital Allied Faisalabad,
onde realizou-se uma autópsia. O funeral foi realizado às 8h, na presença de
representantes da comunidade cristã e ativistas de direitos humanos. O
assassinato de Sajid e Rashid relembra a morte de Manzoor Masih, um
cristão acusado de blasfêmia, morto próximo a um tribunal em 5 de abril de
1994.
Nos últimos dois anos, Sajid e Rashid Emmanuel foram líderes da “United
Ministries Pakistan”. Eles foram acusados por Khurram Shahzad, um
homem muçulmano, de colar pôsteres supostamente blasfemos em uma
parada de caminhões em Faisalabad. Na verdade, a polícia iria inocentar os
cristãos, pois a letra utilizada nos pôsteres não coincidia com as dos
cristãos. A lei de blasfêmia – aplicada no Paquistão pelo ditador Zia ul-Haq
em 1986 – é novamente utilizada como pretexto para a execução de cristãos
inocentes. (http://www.portasabertas.org.br)

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Terceira Seqüência todos os livros da Bíblia,
alternando entre Novo e Velho Testamentos. Dedicando cada dia para três capítulos da Bíblia,
você terminará a Bíblia completa em apenas um ano
Segunda-feira: Genesis 01, 02, 03

Sexta-feira: Genesis 13, 14, 15

Terça-feira: Genesis 04, 05, 06

Sábado: Genesis 16, 17, 18

Quarta-feira: Genesis 07, 08, 09

Domingo: Genesis 19, 20, 21

Quinta-feira: Genesis 10, 11, 12

Período atual: Primeira Semana.

O Importante é o Foco
Engraçado, mas reflita nisso!
Um paciente vai num consultório e diz ao psiquiatra:
- Toda vez que estou na cama, acho que tem alguém embaixo.
Aí eu vou embaixo da cama e acho que tem alguém em cima. Pra baixo,
pra cima, pra baixo, pra cima.
Estou ficando maluco!
- Deixe-me tratar de você durante dois anos. - diz o psiquiatra.
- Venha três vezes por semana, e eu curo este problema.
- E quanto o senhor cobra? - pergunta o paciente.
- R$ 120,00 por sessão - responde o psiquiatra.
- Bem, eu vou pensar - conclui o sujeito.
Passados seis meses, eles se encontram na rua.
- Por que você não me procurou mais? - pergunta o psiquiatra.
- A 120 paus a consulta, três vezes por semana, dois anos =R$
37.440,00, ia ficar caro demais, ai um sujeito na rua me curou por 10 reais.
- Ah é? Como? - pergunta o psiquiatra.
O sujeito responde:
- Por R$ 10,00 ele cortou os pés da cama...
Muitas vezes o problema é sério, mas a solução pode ser muito
simples.
HÁ GRANDE DIFERENÇA ENTRE FOCO NO PROBLEMA E FOCO NA
SOLUÇÃO.
Quanto mais aproximarmos nosso olhar dos problemas, eles parecerão
maiores do que são, mas ao olharmos para Deus, ou muitas vezes para o
problema do nosso próximo, nossos problemas começam a não ter tanto
impacto sobre nós.
Experimente desviar o olhar do seu problema e comece a olhar em
direção a Deus. Você verá a grande diferença entre eles, no quanto seu
problema pode ser insignificante e pequeno diante de um Deus tão grande e
poderoso!
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FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

O temor do Senhor deve ser ensinado dentro de casa.
“Buscai o SENHOR e a sua força; buscai a sua face continuamente” ― 1 Crônicas 16. 11.
Muitas famílias cristãs perdem a oportunidade de atrair a presença de Deus para dentro de
seu lar através do culto doméstico que poderá ser feito em até 20 minutos para os mais
apressados.
Atrair a face do Senhor para dentro do nosso lar é a maior obra que um chefe de família
poderá realizar, pois Deus quer fazer parte de tudo em nossas vidas e, se O deixarmos ser Deus
dentro de nosso lar, os benefícios serão tremendos, mas quais são os dias que devo buscar a sua
face?
“Buscai o SENHOR e a sua força; buscai a sua face continuamente” ― 1 Crônicas 16. 11.
Façam cultos todos os dias em seus lares e tudo passará a fluir melhor. A única coisa que
Deus quer ser é Deus em nossas vidas; assim, passamos a desfrutar de Sua presença e O adoramos
por que Ele é digno de ser adorado.
Se a presença de Deus esta em nosso lar do que mais precisaremos? Leia estes versículos,
pois eles falam por si:
“Far-me-ás ver a vereda [o caminho] da vida; na tua presença há abundância de alegrias; à
tua mão direita há delícias perpetuamente” ― Salmos 16. 11.
“Tu os esconderás, no secreto da tua presença, das intrigas dos homens; ocultá-los-ás, em
um pavilhão, da contenda das línguas” ― Salmos 31. 20.

MULHER INDIANA, VIDA DE SACRIFICIOS (PARTE 1)
A Índia tem crescido em muitos aspectos, mas alguns valores deste povo
continuam firmemente enraizados. Alguns são bons, mas outros, como a
discriminação contra mulheres e o assassinato de meninas, certamente não
trazem ao país boa fama. Conheça um pouco do que as mulheres vivem neste
país e ore para que Deus possa mudar a história das mulheres indianas.
Já é quase dia e ainda podem-se ouvir os gritos que vêm de dentro do pequeno
barraco. Homens do lado de fora fumam sem parar, a fim de controlar a
ansiedade. Lá dentro, a jovem, quase menina, experimenta horas de dores até
finalmente ver seu bebê nascer.
A parteira pega a criança e, com olhar de desprezo diz: ”Sinto muito, é
uma menina”. Os homens da família tentam consolar o pai, que fica arrasado.
Batendo no peito, ele grita aos deuses perguntando o que foi que ele fez para
merecer isso. Minutos depois, em uma cerimônia assustadora, o pai levanta a
criança inocente nos braços e, antes de afogá-la em um barril de leite, diz: “ No
ano que vem, você será um menino”.
Andando pelas ruas de qualquer cidade da Índia, é impossível não notar a
falta de mulheres. O número de homens que se vê é muito maior. Indianos de
classe alta afirmam que a prática de se matar meninas já não é mais comum,
mas a realidade mostra outra coisa.
Para tentar acabar com essa chacina, o governo proibiu a realização de
ultrassom para saber o sexo do bebê. Porém, o apelo de clínicas clandestinas e
a realidade social falam mais alto. Em qualquer cidadezinha mais remota da
Índia, estas clínicas fazem exame por apenas 10 dólares e, com uma taxa
adicional, já fazem o aborto se o feto for do sexo feminino. Alguns desses
lugares fazem a seguinte propaganda “Pague 500 rúpias agora e economize 50
mil no futuro”, fazendo referência ao dote que o pai da noiva precisa dar á
família do noivo no casamento.
Colaboração do Missionário Denis
(por email)

RELEMBRANDO:
A Assembléia será na semana que vem, dia 08 de
agosto, às 9h da manhã, durante a EBD e tratará da
nova diretoria administrativa.

Parabéns para:
Hugo Carvalho, que fez
aniversário no dia 25 de junho
(último domingo):
Te desejo toda sorte de
bênçãos sobre sua vida. Que
você seja sempre essa pessoa
que é. Beijos! Larissa.

Já comprou seu convite
para o rodízio de pizza?
Eles estão à venda com
os componentes do
Ministério de Louvor.
Adulto R$ 15,00
Infantil R$ 7,00
Número limitado!

PLANO DE LEITURA
REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Terceira Seqüência todos os livros da Bíblia,
alternando entre Novo e Velho Testamentos. Dedicando cada dia para três capítulos da Bíblia,
você terminará a Bíblia completa em apenas um ano
Segunda-feira: Genesis 22, 23, 24

Sexta-feira: Genesis 34, 35, 36

Terça-feira: Genesis 25, 26, 27

Sábado: Genesis 37, 38, 39

Quarta-feira: Genesis 28, 29, 30

Domingo: Genesis 40, 41, 42

Quinta-feira: Genesis 31, 32, 33

Período atual: Segunda Semana.

A TIGELA DE MADEIRA
Autor: Claudio Seto
"Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e o netinho de quatro anos
de idade.
As mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passos
vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha
do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas rolavam de sua colher e caíam
no chão. Quando pegava o copo, leite era derramado na toalha da mesa.
O filho e a nora irritaram-se com a bagunça:
"Precisamos tomar uma providência com respeito ao papai", disse o filho.
"Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a
boca aberta e comida pelo chão."
Então, eles decidiram colocar uma pequena mesa num cantinho da cozinha.
Ali, o avô comia sozinho enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa,
com satisfação. Desde que o velho quebrara um ou dois pratos, sua comida agora
era servida numa tigela de madeira. Quando a família olhava para o avô sentado
ali sozinho, às vezes ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as únicas
palavras que lhe diziam eram admoestações ásperas quando ele deixava um
talher ou comida cair ao chão.
O menino, de 4 anos de idade, assistia a tudo em silêncio. Uma noite, antes do
jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão, manuseando pedaços
de madeira. Ele perguntou, delicadamente, à criança: "O que você está fazendo?"
O menino respondeu docemente: "Oh, estou fazendo uma tigela para você e
mamãe comerem, quando eu crescer."
O garoto de quatro anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas
palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então
lágrimas começaram a escorrer de seus olhos.
Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito.
Naquela noite o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente conduziu-o à mesa
da família. Dali para frente e até o final de seus dias ele comeu todas as refeições
com a família.
E, por ALGUMA RAZÃO mágica, o marido e a esposa não se importavam mais
quando um garfo caía, o leite era derramado ou a toalha da mesa sujava.
As pessoas se esquecerão do que você disse... Esquecerão o que você fez...
Mas nunca esquecerão o como você as tratou"
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FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

Orar com quem crê
“E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço,
disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele.” ― Mateus 9.23,24
Se estivermos numa guerra precisamos orar e nunca orar só, mas precisamos orar com
quem crê como nos.
Alguns quesitos para orar:
(1) Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína, verdadeira. Jesus
declarou abertamente: “Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis” (Mc 11.24).
Ao pai de um menino endemoninhado, Ele falou assim: “Tudo é possível ao que crê” (Mc 9.23). O
autor de Hebreus admoesta-nos assim: “Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza
de fé” (Hb 10.22), e Tiago encoraja-nos a pedir com fé, não duvidando (Tg 1. 6; 5. 15).
(2) Além disso, a oração deve ser feita em nome de Jesus. O próprio Jesus expressou esse
princípio ao dizer: “E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado
no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei” (Jo 14.13,14). Nossas orações devem
ser feitas em harmonia com a pessoa, caráter e vontade de nosso Senhor
(3) A oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. “E esta é a
confiança que temos nele: que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve” (1Jo
5.14, 15).
“E esta é a confiança que temos nele: que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade,
ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as
petições que lhe fizemos.” ― 1Jo.5.14,15

MULHER INDIANA, VIDA DE SACRIFICIOS (FINAL)
O Fenômeno Bride-burning
Quando a família arranja um casamento para a menina, um valor
combinado deve ser pago para a família do noivo. Quando isso não acontece
devidamente, a noiva corre o risco de ser queimada viva em um ato desumano
chamado Bride-burning, que pode ser traduzido por “queima noiva”.
Em alguns casos, quando o dinheiro do dote acaba, ou é insuficiente, o
noivo e sua mãe passam a considerar a noiva indesejável e os maus-tratos
começam até que, em último caso, o noivo mata a esposa para poder se casar
com outra mulher.
O termo Bride-burnig começou a ser usado porque essas mulheres
geralmente morrem na cozinha, enquanto preparam a refeição da família.
Alguém despeja querosene no ambiente, e outro acende o fósforo. A morte PE
reportada como “acidente doméstico” com o fogão à lenha.
Dados oficiais do governo da Índia apontam 7 mil casos de Bride-burning
por ano. ONGs afirmam que é o dobro – um artigo chega a falar em 25 mil
mortes.
Além da prática de assassinato, é comum a tortura dessas mulheres.
Algumas são tão agredidas pela família do noivo que se tornam portadoras de
deficiências físicas, com ainda mais dificuldades para trabalhar duramente,
como é esperado delas.

O preconceito contra as cristãs também acontece com estrangeiras que moram
no país, como foi o caso de Jarid Arraes Singh, cristã brasileira casada com
Sandeep Singh, indiano, e mora na Índia há seis meses. Jarid conta o que
aconteceu:
“No final de outubro do ano passado eu andava pelo mercado com
minha cunhada, e um homem cuspiu em mim. O motivo? Ser cristã. Ele disse:
‘Cristã!’, e simplesmente cuspiu, como quem não está fazendo nada de mais.
Minha cunhada imediatamente o chamou de ‘cachorro’, mas ele saiu rindo
enquanto a rua inteira assistia e ria. O que fazer se o governo indiano não se
importa, se os próprios policiais ajudam a agredir os cristãos? O que fazer
sendo apenas uma garota cristã no meio disso tudo?. Submeter-me a rituais
com os quais não concordo, nos quais não creio e não vejo nada de bom?
Negar minhas convicções, minha fé, meu Deus? Jamais. Prefiro ser cuspida,
estuprada, espancada, queimada, morta...”

Sua oração faz diferença, ore:
- Para que Deus possa abrir o entendimento da nação indiana.
- Pelas cristãs que vivem na Índia, tanto as nativas quanto as estrangeiras.
- Ore pelas mulheres indianas, elas precisam resgatar o valor que tem como
pessoas, que a igreja seja sábia e prudente em alcançá-las.
Colaboração do Missionário Denis
(por email)

PLANO DE LEITURA
"Prefiro que Cuspam em mim"
As mulheres cristãs também enfrentam dificuldades. Em algumas famílias
cristãs também existe preferência por meninos ao invés de menina. Por causa
as religiões, o aborto não chega a acontecer, mas a mãe sofre a culpa por ter
tido uma menina que jamais carregará o nome da família.
Em alguns lugares da Índia, como no Estado de Orissa, ser mulher e cristã
é motivo dobrado para sofrer descaso, discriminação e violência. Como são
consideradas sem valor, estupros e espancamentos são comuns.

REPETIÇÃO DA SEGUNDA SEQUENCIA ― A Terceira Seqüência todos os livros da Bíblia,
alternando entre Novo e Velho Testamentos. Dedicando cada dia para três capítulos da Bíblia,
você terminará a Bíblia completa em apenas um ano
Segunda-feira: Genesis 43, 44, 45

Sexta-feira: Jó 04, 05, 06

Terça-feira: Genesis 46, 47, 48

Sábado: Jó 07, 08, 09

Quarta-feira: Genesis 49, 50

Domingo: Genesis 40, 41, 42

Quinta-feira: Jó 01, 02, 03

Período atual: Terceira Semana.

Um amor especial
Quando Jéssica veio ao mundo, trazia a cabeça amassada e os traços deformados, devido ao parto
difícil vivido por sua mãe. Todos a olhavam e faziam careta, dizendo que ela se parecia com um jogador
de futebol americano espancado.
Todos tinham a mesma reação, menos a sua avó. Quando a viu, a tomou nos braços, e seus olhos
brilharam. Olhou para aquele bebê, sua primeira netinha e, emocionada, falou: "linda."
No transcorrer do desenvolvimento daquela sua primeira netinha, ela estaria sempre presente. E
um amor mútuo, profundo, passou a ser compartilhado.Quando a avó recebeu o diagnóstico, anos
depois, de mal de Alzheimer, toda a família se tornou especialista no assunto. Parecia que, aos poucos,
ela ia se despedindo. Ou eles a estavam perdendo.Começou a falar em fragmentos. Depois, o número
de palavras foi ficando sempre menor, até não dizer mais nada.
Uma semana antes de morrer, seu corpo perdeu todas as funções vitais e ela foi removida, a
conselho médico, para uma clínica de doentes terminais. Jéssica insistiu para ir vê-la e seus pais a
levaram. Ela entrou no quarto onde a avó Nana estava e a viu sentada em uma enorme poltrona, ao
lado da cama.
O corpo estava encurvado, os olhos fechados e a boca aberta, mole. A morfina a mantinha
adormecida. Lentamente, Jéssica se sentou à sua frente. Tomou a sua mão esquerda e a segurou.
Afastou daquele rosto amado uma mecha de cabelos brancos e ficou ali, sentada, sem se mover,
incapaz de dizer coisa alguma.
Desejava falar, mas a tristeza que a dominava era tamanha, que não a conseguia controlar. Então,
aconteceu...
A mão da avó foi se fechando em torno da mão da neta, apertando mais e mais. O que parecia ser
um pequeno gemido se transformou em um som, e de sua boca saiu uma palavra: "Jéssica."
A garota tremeu. O seu nome. A avó tinha quatro filhos, dois genros, uma nora e seis netos. Como
ela sabia que era ela?Naquele momento, a impressão que Jéssica teve foi que um filme era exibido em
sua cabeça. Viu e reviu sua avó nos catorze recitais de dança em que ela se apresentou. Viu-a
sapateando na cozinha, com ela. Brincando com os netos, enquanto os demais adultos faziam a ceia na
sala grande. Viu-a, sentada ao seu lado em todas as festas.
Então Jéssica olhou para ela, ali, e vendo em que se transformara aquela mulher, chorou. Deu-se
conta que ela não assistiria ao seu último recital de dança, nem voltaria a torcer com ela pelo seu time
de futebol. Nunca mais poderia se sentar a seu lado nas festas de família. Não a veria toda arrumada
para o baile de sua formatura, ao final daquele ano. Não estaria presente no seu casamento, nem
quando seu primeiro filho nascesse.
As lágrimas corriam abundantes pelas suas faces. Acima de tudo, chorava porque finalmente
compreendia como a avó havia se sentido no dia em que ela nascera. A avó olhara através da sua
aparência, enxergara lá dentro e vira uma vida.
Então, lentamente, Jéssica soltou a mão da avó e enxugou as lágrimas que molhavam o seu rosto.
Ficou de pé, inclinou-se para a frente e a beijou.
Num sussurro, disse para a avó:
―Você está linda.
Se desejas ensinar a teu filho o que é o amor, demonstra-o. Não lhe negues a carícia, a
atenção, a palavra. O que faças ou digas é hoje a semeadura farta de bênçãos que o mundo colherá, no
transcurso dos anos dos teus rebentos. E o mundo te agradecerá, por teres sido alguém que entregou
ao mundo um ser que saiba amar, de forma incondicional e irrestrita.
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“O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento;
porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para
que não seja sacerdote diante de mim; visto que te esqueceste da lei
do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos” ― Oséias 4:6
Muitos lares cristãos estão sofrendo por que os casais estão
mais preocupados com seus assuntos sexuais do que com os filhos
e com o ensino da Palavra de Deus dentro de casa. Até porque, se os
casais estivessem preocupados com o ensino da Palavra, não
teriam problemas sexuais, pois a Palavra nos dá toda orientação
sobre esses assuntos.
Como pais, devemos nos atentar não só para o que pode estar
entrando em nossas casas para destruir nossa família, mas também
devemos dar atenção à vida espiritual de nossos filhos e tudo mais
que pode destruí-los, que não são os elementos externos, mas a
falta de instrução na Palavra através de nós, os pais.

FALA DUDU!
Não desista ― Pr. José Eduardo
Quando tudo não der mais certo e
você já tentou todas as alternativas, não
te desespere.
Deus proverá uma solução. Ele é um
Deus Fiel e te guardará de todo mal!
Momentos ruins não são eternos! São
como tempestades, só duram por algum
momento!
Olhe para trás e veja quantas coisas
piores você já passou e superou! Algumas
vezes as tribulações acontecem em nossa
vida para nos amadurecer. Portanto
ANIME-SE. Quando estiveres triste, olhe
para o céu e veja o quão grande é!
Se Deus foi capaz de criar o céu,
imagine se não é capaz de resolver seus
problemas, que são tão pequenos perto
de tão grandiosa obra que é o céu. Seus
problemas não são maiores do que DEUS!
Faça como os triatletas nas
Olimpíadas, mesmo não conseguindo
chegar em primeiro lugar, lutam para
chegar até o fim!
Portanto não desista dos seus ideais!
Lute até o fim, não desista no meio do
caminho, diga: EU VOU VENCER!
Se estiveres triste, chore! Alivia a
alma! Jamais deixe que a tristeza tome
conta de você! Jesus fala:
"ALEGRA-TE! TENDE BOM ÂNIMO QUE
EU SOU CONTIGO!"

QUE EU SOU CONTIGO!"
Busque a Deus de todo o seu coração!
Lembre-se que buscar a Deus tem que ser
uma busca constante, diária. Deus tem a
solução para todos os seus problemas!
Para Deus nada é impossível! TENHA
UMA VIDA DE COMUNHÃO COM DEUS!
Tenha amigos, mas nunca se preocupe
com a quantidade, mas com a qualidade!
Busque amigos que te acrescentem
pessoal e espiritualmente! Se eles nada te
acrescentarem... AFASTE-SE AS MÁS
COMPANHIAS CORROMPEM OS BONS
COSTUMES!
Tenha sonhos! É nos seus sonhos que
Deus age e revela o seu infinito poder.
NUNCA DEIXE DE SONHAR! TENHA
OBJETIVOS! Reme contra a maré! No
decorrer da sua vida, você encontrará
pessoas que irão te jogar "água fria"!
Irão falar que você é incapaz... que é
impossível! Dirão que aquilo que você
tanto almeja não é para você. NÃO
DESISTA! O DEUS QUE SERVIMOS É O
SENHOR DO UNIVERSO!
Tenha a certeza que dias melhores
virão e tudo tem um propósito na nossa
vida! Nada é por acaso. ENTREGA O TEU
CAMINHO AO SENHOR, CONFIA NELE E O
MAIS ELE FARÁ.
Não guarde essa mensagem só pra
você! Lembre-se: AMAI-VOS!

ESTRANGEIROS QUE TRABALHAVAM PARA ONG SÃO MORTOS NO AFEGANISTÃO
Autoridades do Afeganistão disseram no sábado passado que oito estrangeiros e dois afegãos foram
encontrados mortos a tiros perto de veículos abandonados na província de Badakhshan, no nordeste do
país.Acredita-se que os estrangeiros sejam seis americanos, uma britânica e um alemão que trabalhavam
para a organização International Assistance Mission (IAM), que dá assistência oftalmológica e médica em
geral.
Eles foram encontrados na quinta-feira, um dia depois que o contato com o grupo foi perdido.
A médica britânica Karen Woo, de 36 anos, foi identificada como uma das vítimas. A polícia local
afirmou que eles podem ter sido assaltados.

Organização cristã
Mas o Talibã disse que está por trás do ataque, dizendo que eles eram missionários cristãos e levavam
bíblias em persa.
Um porta-voz do Talibã também acusou os estrangeiros de serem espiões dos Estados Unidos.
“Isso é uma mentira. Não é verdade. A IAM é uma organização cristã, sempre fomos isso”, disse à BBC
o diretor executivo da ONG, Dirk Franks.
“Nós trabalhamos no Afeganistão desde 1966 – sob o rei, os comunistas, os Mujahideen e o Talibã.
Eles nos conhecem como uma agência cristã, mas nós certamente não distribuímos bíblias”, disse.
A ONG negou que seus membros e os dois tradutores afegãos mortos fossem missionários.
O homem que liderava a equipe tinha décadas de experiência trabalhando no país, segundo um portavoz da ONG.
Badakhshan, uma região de maioria étnica tajik que faz fronteira com o Tajiquistão, é uma das poucas
províncias afegãs que não era controlada pelo Talibã antes da invasão liderada pelos Estados Unidos em
2001.
O correspondente da BBC em Kabul, Quentin Sommerville, disse que a região vem sendo considerada
uma área segura, mas que recentemente moradores começaram a reclamar do aumento de ameaças feitas
por insurgentes.

PLANO DE LEITURA
TERCEIRA SEQUENCIA ― A Terceira Seqüência todos os livros da Bíblia, alternando entre
Novo e Velho Testamentos. Dedicando cada dia para três capítulos da Bíblia, você terminará a
Bíblia completa em apenas um ano
Segunda-feira: Jó 10, 11, 12, 13

Sexta-feira: Jó 24, 25, 26, 27

Terça-feira: Jó 14, 15, 16

Sábado: Jó 28, 29, 30

Quarta-feira: Jó 17, 18, 19, 20

Domingo: Jó 31, 32, 33

Quinta-feira: Jó 21, 22, 23

Período atual: Quarta Semana.

Obstáculos
Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme
no meio de uma estrada. Então, ele se escondeu e ficou observando
para ver se alguém tiraria a imensa rocha dali.
Alguns mercadores e homens muito ricos do reino passaram
por ali e simplesmente deram a volta pela pedra. Alguns até
esbravejaram contra o rei dizendo que ele não mantinha as
estradas limpas, mas nenhum deles tentou sequer mover a pedra
dali.
De repente, passa um camponês com uma boa carga de
vegetais. Ao se aproximar da imensa rocha, ele pôs de lado a sua
carga e tentou remover a rocha dali. Após muita forca e suor, ele
finalmente conseguiu mover a pedra para o canto da estrada.
Ele, então, voltou a pegar a sua carga de vegetais, mas notou
que havia uma bolsa no local onde estava a pedra. A bolsa continha
muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei que dizia que o
ouro era para a pessoa que tivesse removido a pedra do caminho.
O camponês aprendeu o que muitos de nós nunca
entendemos:
"Todo obstáculo contém uma
oportunidade para melhorarmos
nossa condição".
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“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do
Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.” ― 1 João
2:15,16
A palavra “mundo” freqüentemente se refere ao vasto sistema de vida desta era,
fomentado por Satanás e existente à parte de Deus. Consiste não somente nos prazeres
obviamente malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se refere ao
espírito de rebelião que nele age contra Deus, e de resistência ou indiferença a Ele e à sua
revelação. Isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sob o
senhorio de Cristo.
Na presente era, Satanás emprega as idéias mundanas de moralidade, das filosofias,
psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas
econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura, etc.
Para opor-se a Deus, ao seu povo, à sua Palavra e aos seus padrões de retidão.
Nalguns casos, essa ação maligna é menos intensa; noutros casos, é mais. Finalmente, o
“mundo” também inclui todos os sistemas religiosos originados pelo homem, bem como
todas as organizações e igrejas mundanas, ou mornas.
Satanás é o deus do presente sistema mundano. Ele o controla juntamente com
uma hoste de espíritos malignos, seus subordinados os demônios. Por isso não podemos
deixarmos nossos lares a mercê de falsos conhecimentos que contrariam a palavra de
Deus.

É impróprio denunciar o assassinato de crianças indígenas?
É impróprio se mobilizar na defesa delas?
É impróprio conscientizar o público do massacre de crianças inocentes nas

GOOGLE CENSURA GRITO DE SOCORRO EM FAVOR DE CRIANÇAS INDÍGENAS
(Por Julio Severo) – Vídeo “Crianças indígenas enterradas vivas”, visitado
por mais de 180 mil pessoas no Blog Julio Severo durante dois anos, é bloqueado
pelo YouTube.
O vídeo “Crianças indígenas enterradas vivas”, depois de dois anos no
YouTube através do Blog Julio Severo com um número de 180.295 visitas, foi
rejeitado pelo Google como tendo conteúdo “impróprio”.
Qual era esse conteúdo? Era apenas uma filmagem denunciando como
crianças índias que nascem com qualquer problema físico são sentenciadas à
morte pelos pajés (feiticeiros) de algumas tribos brasileiras.
Todos esses assassinatos de crianças vêm sendo cometidos bem debaixo do
nariz do governo brasileiro e de antropólogos, que protegem essa prática sob o
manto sagrado da “cultura indígena” — que não difere absolutamente em nada da
cultura nazista.
Missionários da JOCUM que resgataram algumas dessas crianças
sentenciadas à morte têm sido ameaçados, porque tiveram a “ousadia” de tirar
essas crianças da esfera dos pajés, livrando-as literalmente da morte. Contudo, o
governo Lula, que deu asilo a um comunista assassino italiano, não tem disposição
nenhuma de dar abrigo e proteção para essas crianças. Pelo contrário, o governo
exige que elas sejam devolvidas às suas tribos, onde enfrentarão inescapáveis
sentenças “culturais”.
Conheci pessoalmente um casal da JOCUM que adotou Hakani, uma menina
indígena que havia sido condenada à morte. Ela vive hoje em Brasília, com esse
casal. Se for devolvida à tribo, ela será assassinada. Em 2 de julho de 2008, escrevi
e publiquei um artigo como minha manifestação de grito em defesa dessas
crianças ameaçadas. Não fui o único a participar desse grito de socorro. Muitos
outros também se mobilizaram para ajudar essas crianças, inclusive o Dep.
Henrique Afonso, que criou um projeto de lei exclusivamente para protegê-las,
mas o PT obstruiu tudo.
No meu caso, usei meu humilde blog, publicando o artigo Campanha
internacional para resgatar crianças indígenas do Brasil. No artigo, há o vídeo
“Crianças indígenas enterradas vivas”, que não está mais disponível, porque a
política do YouTube, cujo dono é o mesmo Google que vem favorecendo o
homossexualismo de forma descarada, censurou o vídeo, sob a alegação de que
tinha conteúdo impróprio. Diante dessa censura, eu pergunto:

tribos?
Há centenas de milhares de vídeos que o Google pode e deve censurar, por
possuírem real conteúdo impróprio, indecente, pornográfico, violento e prejudicial.
Mas calar a voz que clama pela vida das crianças é uma censura cruel, e esse tipo de
censura tem um histórico que vem desde a Alemanha nazista até a Cuba e Coréia do
Norte comunistas.
Se o conteúdo da denúncia de socorro do vídeo “Crianças indígenas
enterradas vivas” é impróprio, o que dizer dos seus opositores? Que tipo de
conteúdo há na cabeça de governantes políticos e antropólogos que acobertam e
protegem, sob as mais diferentes desculpas “culturais”, essa versão indígena da
eugenia nazista? Que tipo de conteúdo há na cabeça de alguém para silenciar um
grito de socorro em favor dos inocentes e ameaçados?

Atenção Famílias da Comunidade Amai-vos
Durante a Festa dos Tabernáculos de 2010, que será celebrada no final de
setembro, as famílias terão a oportunidade de oferecer ao Senhor uma oferta
de adoração diferente: Serão abertas oportunidades durante a semana de
celebração para que as famílias ofereçam algo especial, como cantarem juntas
com canções, danças, e o que mais o Senhor fizer brotar em seus corações.
Procure os pastores e informem-se!

PLANO DE LEITURA
TERCEIRA SEQUENCIA ― A Terceira Seqüência todos os livros da Bíblia, alternando entre
Novo e Velho Testamentos. Dedicando cada dia para três capítulos da Bíblia, você terminará a
Bíblia completa em apenas um ano
Segunda-feira: Jó 34, 35, 36

Sexta-feira: Êxodo 04, 05, 06

Terça-feira: Jó 37, 38, 39

Sábado: Êxodo 07, 08, 09

Quarta-feira: Jó 40, 41, 42

Domingo: Êxodo 10, 11, 12

Quinta-feira: Êxodo 01, 02, 03

Período atual: Quinta Semana.

Eu contei para a Jane sobre o pedido da minha esposa e ela riu muito e achou a idéia totalmente absurda.
"Ela pensa que impondo condições assim vai mudar alguma coisa; melhor ela encarar a situação e aceitar o
divórcio" ,disse Jane em tom de gozação.
Minha esposa e eu não tínhamos nenhum contato físico havia muito tempo, então quando eu a carreguei
para fora da casa no primeiro dia, foi totalmente estranho. Nosso filho nos aplaudiu dizendo "O papai está
carregando a mamãe no colo!" Suas palavras me causaram constrangimento. Do quarto para a sala, da sala para
a porta de entrada da casa, eu devo ter caminhado uns 10 metros carregando minha esposa no colo. Ela fechou
os olhos e disse baixinho "Não conte para o nosso filho sobre o divórcio" Eu balancei a cabeça mesmo
discordando e então a coloquei no chão assim que atravessamos a porta de entrada da casa. Ela foi pegar o
ônibus para o trabalho e eu dirigi para o escritório.
No segundo dia, foi mais fácil para nós dois. Ela se apoiou no meu peito, eu senti o cheiro do perfume que
ela usava. Eu então percebi que há muito tempo não prestava atenção a essa mulher. Ela certamente tinha
envelhecido nestes últimos 10 anos, havia rugas no seu rosto, seu cabelo estava ficando fino e grisalho. O nosso
casamento teve muito impacto nela. Por uns segundos, cheguei a pensar no que havia feito para ela estar neste
estado.
No quarto dia, quando eu a levantei, senti uma certa intimidade maior com o corpo dela. Esta mulher havia
dedicado 10 anos da vida dela a mim.
No quinto dia, a mesma coisa. Eu não disse nada a Jane, mas ficava a cada dia mais fácil carregá-la do nosso
quarto à porta da casa. Talvez meus músculos estejam mais firmes com o exercício, pensei.
Certa manhã, ela estava tentando escolher um vestido. Ela experimentou uma série deles, mas não
conseguia achar um que servisse. Com um suspiro, ela disse "Todos os meus vestidos estão grandes para mim".
Eu então percebi que ela realmente havia emagrecido bastante, daí a facilidade em carregá-la nos últimos dias.
A realidade caiu sobre mim com uma ponta de remorso... ela carrega tanta dor e tristeza em seu coração...
Instintivamente, eu estiquei o braço e toquei seus cabelos.
Nosso filho entrou no quarto neste momento e disse "Pai, está na hora de você carregar a mamãe". Para ele,
ver seu pai carregando sua mão todas as manhãs tornou-se parte da rotina da casa. Minha esposa abraçou
nosso filho e o segurou em seus braços por alguns longos segundos. Eu tive que sair de perto, temendo mudar
de idéia agora que estava tão perto do meu objetivo. Em seguida, eu a carreguei em meus braços, do quarto para
a sala, da sala para a porta de entrada da casa. Sua mão repousava em meu pescoço. Eu a segurei firme contra o
meu corpo. Lembrei-me do dia do nosso casamento.
Mas o seu corpo tão magro me deixou triste. No último dia, quando eu a segurei em meus braços, por algum
motivo não conseguia mover minhas pernas. Nosso filho já tinha ido para a escola e eu me vi pronunciando
estas palavras: "Eu não percebi o quanto perdemos a nossa intimidade com o tempo".
Eu não consegui dirigir para o trabalho... fui até o meu novo futuro endereço, saí do carro apressadamente,
com medo de mudar de idéia...Subi as escadas e bati na porta do quarto. A Jane abriu a porta e eu disse a ela
"Desculpe, Jane. Eu não quero mais me divorciar".
Ela olhou para mim sem acreditar e tocou na minha testa "Você está com febre?" Eu tirei sua mão da minha
testa e repeti "Desculpe, Jane. Eu não vou me divorciar. Meu casamento ficou chato porque nós não soubemos
valorizar os pequenos detalhes da nossa vida e não por falta de amor. Agora eu percebi que desde o dia em que
carreguei minha esposa no dia do nosso casamento para nossa casa, eu devo segurá-la até que a morte nos
separe.
A Jane então percebeu que era sério. Me deu um tapa no rosto, bateu a porta na minha cara e pude ouví-la
chorando compulsivamente. Eu voltei para o carro e fui trabalhar.
Na loja de flores, no caminho de volta para casa, eu comprei um buquê de rosas para minha esposa. A
atendente me perguntou o que eu gostaria de escrever no cartão. Eu sorri e escrevi: "Eu te carregarei em meus
braços todas as manhãs até que a morte nos separe".
Naquela noite, quando cheguei em casa, com um buquê de flores na mão e um grande sorriso no rosto, fui
direto para o nosso quarto onde encontrei minha esposa deitada na cama - morta. Minha esposa estava com
câncer e vinha se tratando a vários meses, mas eu estava muito ocupado com a Jane para perceber que havia
algo errado com ela. Ela sabia que morreria em breve e quis poupar nosso filho dos efeitos de um divórcio - e
prolongou a nossa vida juntos proporcionando ao nosso filho a imagem de nós dois juntos toda manhã. Pelo
menos aos olhos do meu filho, eu sou um marido carinhoso.
Os pequenos detalhes de nossa vida são o que realmente contam num relacionamento. Não é a mansão, o
carro, as propriedades, o dinheiro no banco. Estes bens criam um ambiente propício a felicidade mas não
proporcionam mais do que conforto. Portanto, encontre tempo para ser amigo de sua esposa, faça pequenas
coisas um para o outro para mantê-los próximos e íntimos. Tenham um casamento real e feliz!
Se você não dividir isso com alguém, nada vai te acontecer.
Mas se escolher enviar para alguém, talvez salve um casamento.
Muitos fracassados na vida são pessoas que não perceberam que estavam tão perto do sucesso e
preferiram desistir.
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“Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra
Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.” ―
Tiago 4:4
Três aspectos do mundo pecaminoso são abertamente hostis a Deus:
“A concupiscência da carne”, que inclui os desejos impuros e a busca de prazeres
pecaminosos e a gratificação sensual, pois em qualquer situação em que esta ligado a vida
sexual que envolva algum tipo de barganha é prostituição
“A concupiscência dos olhos”, que se refere à cobiça ou desejo descontrolado por
coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus, inclusive o desejo de olhar para o que dá
prazer pecaminoso.
Nesta era moderna, isso inclui o desejo de divertir-se contemplando pornografia,
violência, impiedade e imoralidade no teatro, na televisão, no cinema, ou em periódicos.
“A soberba da vida”, que significa o espírito de arrogância, orgulho e independência
auto-suficiente, que não reconhece Deus como Senhor, nem a sua Palavra como autoridade
suprema. Tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesma, julgando não
depender de ninguém.
O crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem o sistema iníquo do
mundo deve reprovar abertamente o pecado deles deve ser sal e luz do mundo para eles,
deve amá-los, e deve procurar ganhá-los para Cristo.

FALA DUDU!

PLANO DE LEITURA

Uma das mais desafiadoras mensagens encontradas na Palavra de Deus é a que nos manda
imitar a Deus: "Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados" (Ef 5:1) Antes de ser um desafio,
sem dúvida é uma missão. Imitar a Deus deveria ser nosso alvo diário. Mas será que não somos mais
parecidos como o Homer Simpson do que com Deus? Observando a nossa vida, certamente poderemos
ver que somos mais imitadores dos personagens dos desenhos animados do que de Deus. Duvida?
Quantos não imitam a hiena Hardy? Ela ficou famosa pelo seu discurso sempre pessimista,
descrente e desconfiado: "Oh céus! Oh vida! Oh azar! Isso não vai dar certo!".
Quantos não imitam o Pica-Pau? Ele mostra com suas atitudes ser um tremendo mau caráter,
que arma armadilhas, mente, engana e se alegra com a desgraça dos outros. Um egoísta assumido.
Quantos não imitam o Scooby-Doo? Um medroso pessimista, covarde e que se recusa a deixar o
seu medo e enfrentar as situações de peito aberto.
Quantos não imitam o Goku do Dragon Ball Z? Ele gosta de contendas, de brigas, de
provocações, de alimentar sua ira. Não foge de discussões. Quase sempre transforma diálogos em
discórdias.
Quantos não imitam o Homer Simpson? Péssimo pai, péssimo marido, alcoólatra, cheio de
vícios. Infantil em suas atitudes, desrespeitoso, preguiçoso. Diz-se religioso, mas despreza e
desrespeita tudo a respeito de Deus.
Quantos não imitam o Tio Patinhas? Rico, porém mão fechada. Avarento, ama o dinheiro sobre
todas as coisas e idolatra seu cofre cheio de moedas de ouro. Prefere apenas acumular e não liga para
os problemas dos outros.
Quantos não imitam o Hulk? Explosivo, se ira com facilidade. Sua ira faz com que ele seja
violento e destrutivo. Não mede as conseqüências dos seus atos.
Pois é, os personagens que temos a nossa disposição para imitar são muitos. Nos desenhos, nos
cinemas, na TV, nos teatros, nos livros...
Estes personagens são inspirados no que há de pior nos seres humanos. Deveríamos rejeitar tais
comportamentos, mas, no final das contas, acabamos nos inspirando neles e nos tornamos mais
parecidos com eles do que com Deus. Que coisa louca hein! Em sua vida, você tem mais características
da hiena Hardy, do Pica-Pau, do Scooby-Doo, do Goku, do Homer Simpson, do tio Patinhas, do Hulk, do
que de Deus?

Rodízio de Pizza
Hoje é o

ÚLTIMO DIA
Para que você compre seus convites para o Rodízio
de Pizza do dia 07 de setembro. Lembramos que
NÃO SERÃO VENDIDOS CONVITES NO DIA,
portanto adquira o seu ainda hoje com os
membros do Ministério de Louvor.

Parabéns para
Natália Garcia!
Dia 29/08/2010
Que Deus a alegre e te cerque de pessoas e
momentos especiais nesse dia. Oramos para que
Ele derrame bênçãos sem medida sobre sua vida e
sobre a vida de sua família, pois a sua amizade tem
abençoado tremendamente a nossa. Te amamos!
De seus amigos Elma, Neto e Venâncio.

TERCEIRA SEQUENCIA ― A Terceira Seqüência todos os livros da Bíblia, alternando entre
Novo e Velho Testamentos. Dedicando cada dia para três capítulos da Bíblia, você terminará a
Bíblia completa em apenas um ano
Segunda-feira: Êxodo 13, 14, 15

Sexta-feira: Êxodo 25, 26, 27

Terça-feira: Êxodo 16, 17, 18

Sábado: Êxodo 28, 29, 30

Quarta-feira: Êxodo 19, 20, 21

Domingo: Êxodo 31, 32, 33

Quinta-feira: Êxodo 22, 23, 24

Período atual: Sexta Semana.

CASAMENTO
Naquela noite, enquanto minha esposa servia o jantar, eu segurei sua mão e disse: "Tenho algo
importante para te dizer". Ela se sentou e jantou sem dizer uma palavra. Pude ver sofrimento em seus olhos.
De repente, eu também fiquei sem palavras. No entanto, eu tinha que dizer a ela o que estava
pensando. Eu queria o divórcio. E abordei o assunto calmamente.
Ela não parecia irritada pelas minhas palavras e simplesmente perguntou em voz baixa: "Por quê?"
Eu evitei respondê-la, o que a deixou muito brava. Ela jogou os talheres longe e gritou "você não é
homem!" Naquela noite, nós não conversamos mais. Pude ouví-la chorando. Eu sabia que ela queria um motivo
para o fim do nosso casamento. Mas eu não tinha uma resposta satisfatória para esta pergunta. O meu coração
não pertencia a ela mais e sim a Jane. Eu simplesmente não a amava mais, sentia pena dela.
Me sentindo muito culpado, rascunhei um acordo de divórcio, deixando para ela a casa, nosso carro e 30%
das ações da minha empresa. Ela tomou o papel da minha mão e o rasgou violentamente. A mulher com quem
vivi pelos últimos 10 anos se tornou uma estranha para mim. Eu fiquei com dó deste desperdício de tempo e
energia mas eu não voltaria atrás do que disse, pois amava a Jane profundamente. Finalmente ela começou a
chorar alto na minha frente, o que já era esperado. Eu me senti libertado enquanto ela chorava. A minha
obsessão por divórcio nas últimas semanas finalmente se materializava e o fim estava mais perto agora.
No dia seguinte, eu cheguei em casa tarde e a encontrei sentada na mesa escrevendo. Eu não jantei, fui
direto para a cama e dormi imediatamente, pois estava cansado depois de ter passado o dia com a Jane. Quando
acordei no meio da noite, ela ainda estava sentada à mesa, escrevendo. Eu a ignorei e voltei a dormir.
Na manhã seguinte, ela me apresentou suas condições: ela não queria nada meu, mas pedia um mês de
prazo para conceder o divórcio. Ela pediu que durante os próximos 30 dias a gente tentasse viver juntos de
forma mais natural possível. As suas razões eram simples: o nosso filho faria seus exames no próximo mês e
precisava de um ambiente propício para preparar-se bem, sem os problemas de ter que lidar com o
rompimento de seus pais.
Isso me pareceu razoável, mas ela acrescentou algo mais. Ela me lembrou do momento em que eu a
carreguei para dentro da nossa casa no dia em que nos casamos e me pediu que durante os próximos 30 dias eu
a carregasse para fora da casa todas as manhãs. Eu então percebi que ela estava completamente louca mas
aceitei sua proposta para não tornar meus próximos dias ainda mais intoleráveis.

Cuidado com as atitudes antes que seja tarde
Um belo dia de sol, Sr. Mário, um velho caminhoneiro chega em casa todo
orgulhoso e chama a sua esposa para ver o lindo caminhão que comprara depois
de longos e árduos 20 anos de trabalho.
Era o primeiro que conseguia comprar depois de tantos anos de sufoco e
estrada.
A partir daquele dia, finalmente seria seu próprio patrão.
Ao chegar à porta de casa, encontra seu filhinho de seis anos, martelando
alegremente a lataria do reluzente caminhão.
Irado e aos berros pergunta o que o filho estava fazendo e, sem hesitar,
completamente fora de si, martela impiedosamente as mãos do garoto, que se põe
a chorar desesperadamente sem entender o que estava acontecendo.
A mulher do caminhoneiro corre em socorro do filho, mas pouco pôde fazer.
Chorando junto ao filho, consegue trazer o marido à realidade, e juntos levam
o garoto ao hospital para cuidar dos ferimentos provocados.
Passadas várias horas de cirurgia, o médico desconsolado e bastante abatido,
chama os pais e informa que as dilacerações foram de tão grande extensão, que
todos os dedos da criança tiveram que ser amputados.
Porém, o menino era forte e resistia bem ao ato cirúrgico, devendo os pais
aguardá-lo no quarto.
Ao acordar, o menino ainda sonolento esboçou um sorriso e disse ao pai:
― Papai, me desculpe. Eu só queria consertar seu caminhão, como você me
ensinou outro dia. Não fique bravo comigo.
O pai, amargurado consigo mesmo e profundamente arrependido, deu um
forte abraço no filho e disse que aquilo não tinha mais importância.
Não estava bravo e sim arrependido de ter sido tão duro com ele e que a
lataria do caminhão não tinha estragado.
Então o garoto com os olhos radiantes perguntou:
― Quer dizer que não está mais bravo comigo?
― É claro que não! – respondeu o pai.
Ao que o menino pergunta:
― Se estou perdoado papai, quando meus dedinhos vão nascer de novo?
Nos momentos de raiva cega, machucamos as pessoas que mais amamos, e
muitas vezes não podemos “sarar” a ferida que deixamos.
Nos momentos de raiva, tente parar e pensar em suas atitudes, a fim de evitar
que os danos seja irreversíveis.
Não há nada mais dolorido que a culpa. Pense nisto!
Autor desconhecido
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Promessa da efusão do Espírito
“E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e
vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E
também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito.” ―
Jl.2.28,29
Meus amados, esse texto fala de família de uma forma maravilhosa! O texto em si é uma
promessa para os pais que diz: “Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos
e vossas filhas profetizarão”. O que podemos fazer para ter filhos cheios do Espírito?
Precisamos estimular nossos filhos a buscar isso para suas vidas. E nós também temos
de dar o exemplo!
Você pode imaginar o efeito no coração de seu filho quando ele te vê orando e adorando
a Deus, cheio do Espírito e agindo sempre na presença de Deus de forma carinhosa e sábia?
Com certeza ele vai desejar ser como você!
Mas se ele te vê brigando, sempre irritado, descontrolado, sem nenhuma manifestação
de Deus, tenha cuidado! Ele poderá desejar ser pior que você.
Jesus disse:
“Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.” ― João 13:15

CRISTÃOS SÃO VÍTIMAS DE ABUSOS E CONVERSÕES
FORÇADAS EM ORISSA, ÍNDIA
Dois anos após os programas anticristãos eclodirem no estado indiano de Orissa, os hindus, em
cerca de 20 aldeias no distrito de Kandhamal, continuam a tratar mais de 4.000 cristãos como pária
social, pressionando-os fortemente a se converterem. Ao lado de medos, ameaças e banimento total da
economia local, os cristãos não têm permissão para usar fontes públicas ou coletar madeira na floresta.
"As pessoas estão vivendo na miséria", disse Raphael Cheenath, líder religioso de CuttackBhubaneswar, na conferência de imprensa em Bhubaneswar segunda-feira. "Eles precisam viver uma
vida digna. O governo do Estado de Orissa tem a obrigação de fazer algo sobre isso e proteger os
cristãos deste tratamento desumano”, acrescentou.
O líder exortou as autoridades locais a fim de compensar aqueles que sofreram perdas durante os
programas e agora se encontram desabrigados. Ele apontou a soma insignificante dada até agora de,
1.000 dólares americanos para casas destruídas e 400 dólares americanos para casas danificadas.
"O Governo do Estado de Orissa deve aumentar de compensação, de Rs. 5 lakhs (1.000 dólares
americanos) para Rs. 20 lakhs (4.000 dólares americanos) para reconstruir Igrejas danificadas,
instituições religiosas e públicas, ONGs, incluindo o mobiliário e outros acessórios que foram destruídas
com os prédios, na violência", disse o líder Cheenath.
No início, o governo fez uma "avaliação" arbitrária para determinar a indenização das vítimas, e o
fizeram sem consultá-los para descobrir suas necessidades. Assim, "cerca de 12.500 pessoas foram
reassentadas em suas casas", contudo, "cerca de 17.500 pessoas ainda estão desalojadas e têm o direito
de ser reassentadas pelo governo estadual", acrescentou Cheenath.
Entre dezembro de 2007 e agosto de 2008, extremistas hindus mataram 93 pessoas, saquearam e
queimaram mais de 6.5000 lares, destruíram 350 igrejas e 45 escolas. O programa desalojou mais de
50.000 pessoas.
Até então, a maior parte dos agressores estavam livres. Muitas testemunhas que programaram
aparecer no tribunal de Kandhama, foram silenciadas por meio de ameaças e atos de discriminação.
Entre 22 e 24 de agosto, vítimas, ativistas dos direitos humanos e líderes religiosos organizaram
um Tribunal popular em Nova Delhi para trazer luz sob o que aconteceu e pressionar o governo indiano
a intervir.
Tradução: Carla Priscilla Silva

Recado para todos que compraram
entradas pro Rodízio de Pizza:
LembremLembrem- se que o dia é 07 de setembro,
setembro,
nesta terçaterça-feira!

PLANO DE LEITURA
TERCEIRA SEQUENCIA ― A Terceira Seqüência todos os livros da Bíblia, alternando entre
Novo e Velho Testamentos. Dedicando cada dia para três capítulos da Bíblia, você terminará a
Bíblia completa em apenas um ano
Segunda-feira: Êxodo 34, 35

Sexta-feira: Levitico 04, 05, 06

Terça-feira: Êxodo 36, 37

Sábado: Levitico 07, 08, 09

Quarta-feira: Êxodo 38, 39, 40

Domingo: Levitico 10, 11, 12

Quinta-feira: Levitico 01, 02, 03

Período atual: Sétima Semana.

Festa dos Tabernáculos
Edição 2010
09 dias consecutivos para você e
sua família adorarem ao Senhor
na festa bíblica mais marcante
do calendário
25 de setembro
à 03 de outubro

O Centro da Bíblia
Assim como as tão grandes Maravilhas de Deus, algo surpreendente também é o que você
poderá constatar nesta mensagem! O centro da Bíblia é algo estranho aos nossos olhos e muitas vezes
curioso, isso porque não temos a sabedoria de Deus. Deus tem seus modos e maneiras estranhas de agir
que não nos compete, muitas vezes, entendê-las. "Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e
se irará, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o
seu estranho ato". (Isaías 28:21). Mas aquilo que não temos entendimento dado por Deus, coisas que,
para nós parecem não terem sentido, ou estão encobertas, para Deus, certamente existe uma explicação.
"As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos
filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei". (Deuteronômio 29:29). Com certeza,
o que vou demonstrar abaixo conseguimos perceber, só não sabemos o motivo pelo qual Deus assim as
colocou. Mesmo que você não seja religioso ou cristão, convém que você leia isso. Pode ser importante
também para você!
* Qual é o capítulo mais curto da Bíblia? É o Salmo 117.
* Qual o capítulo que está no centro da Bíblia? É o Salmo 118.
* Qual o capítulo mais comprido da Bíblia? É o Salmo 119.
* Há 594 capítulos antes do Salmo 118.
* Há 594 capítulos depois do Salmo 118.
* Se somar estes dois números totalizam 1188.
* Qual é o versículo que está no centro da Bíblia? É o Salmo 118:8
Esse versículo diz algo muito importante sobre a perfeita vontade de Deus para nossas vidas?
Leiam e falem a respeito aos seus amigos (as), e, não só isso, mas passem a utilizá-la no seu dia a dia.
Certamente você aprenderá muito mais com o Senhor.
Da próxima vez que alguém te disser que tem o interesse de conhecer a vontade de Deus para
sua vida e que deseja estar no centro da Sua Vontade, indique a ele o centro de Sua Palavra (a Bíblia), que
"É melhor refugiar-me no Senhor do que confiar no homem". (Salmos 118:8).
"O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta".
Provérbios 21:8).
Agora, me diga, você acha que seria apenas uma casualidade, causalidade ou
simplesmente coincidência? Ou realmente estaria Deus no centro da Bíblia?
Se ainda não está convencido (a), existem ainda muitas outras peculiaridades na Bíblia Sagrada,
para que você analise, citarei mais algumas delas.
O Salmo 22 é alfabético - um versículo para cada letra hebraica.
O livro de Isaías é uma miniatura da Bíblia. Tem 66 capítulos correspondentes aos 66 livros. A
primeira seção tem 39 capítulos correspondendo à mensagem do Antigo Testamento. A segunda seção
tem 27 livros, tratando de conforto, promessa e salvação, correspondendo à mensagem do Novo
testamento. O Novo Testamento termina mencionando o novo céu e a nova terra. O mesmo ocorre no
término de Isaías (66:22). O próprio nome Isaías tem semelhança com o que Jesus, no significado. Isaías
quer dizer Salvação de Jeová, e Jesus Jeová é Salvação.
O Salmo 119, citado acima, que é o mais longo da Bíblia, tem em hebraico 22 seções de 8
versículos cada. O número 22 corresponde ao de letras do alfabeto hebraico. Cada uma das 22 seções
inicia com uma letra do referido do alfabeto, e em cada seção dos versículos começam com a letra da
respectiva seção. Ali, em hebraico, os capítulos 1,2 e 4 têm 22 versículos cada, correspondendo ás 22
letras do alfabeto, de Álefe a Tau. Porém o capítulo 3 tem 66 versículos, levando cada três deles, a mesma
letra do alfabeto.
"Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a
verdade". (João 17:16-17).
Deus esteja com todos vocês, e que Ele abençoe Sua Palavra!
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“Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra; porque eu sou Deus, e não há
outro” ― ISAÍAS 45.22
Deus está declarando que, se fixarmos os nossos olhos Nele, seremos salvos.
Imagine: nós, chefes de família, precisamos olhar para Deus e ver sua gloria, providencias,
milagres, seu cuidado e amor. Precisamos fazer nossos filhos e familiares olharem para Deus
também! Para que isso se torne um atrativo, é necessário que eles vejam Deus em nós. Veja a
sugestão nesse trecho “olhem para nós e vejam o Senhor para que sejam salvos”. Te lembra
alguma coisa?
“E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós” ― At.3.4
Quando chegamos nesta condição precisamos passar para o passo adiante:
“E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés
e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo,
andando, e saltando, e louvando a Deus” ― At.3.6―8
Note bem: o louvor foi todo para Deus, mas foram os apóstolos que estavam na condição de
serem usados. Deus quer nos usar, mas precisamos olhar para Ele e deixar o mundo vê-Lo através
de nos.
“Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o
amará, e viremos para ele e faremos nele morada” ― Jo.14.23

A IGREJA PERSEGUIDA NO AFEGANISTÃO
6ª posição na Classificação de países por perseguição
Cerca de 99% da população é muçulmana e deste grupo 80% são sunitas. Há
algumas minorias religiosas, incluindo os cristãos. Antes dos conflitos de 2001, a
maioria dos cristãos era estrangeira, mas estes se viram obrigados a abandonar o
país com o início dos ataques norte-americanos. Sob o domínio do Talibã, os xiitas
foram sistematicamente perseguidos.
Talibã ― O Talibã intensificou suas atividades entre 2007 e 2008; uma delas foi um
atentado contra a vida do presidente em 27 de abril de 2008. Fala-se abertamente
sobre um possível golpe do Talibã As milícias talibãs intimidam a população nas
áreas rurais, fazendo "visitas noturnas", nas quais sequestram funcionários
públicos e pessoas que se opõem em sua forma de pensar. O sequestro de
trabalhadores de ajuda humanitária aumentou muito. Tropas da OTAN
(Organização do Tratado Atlântico Norte) e soldados afegãos têm combatido as
milícias do Talibã, mas têm sofrido baixas significativas. Teme-se que, quando as
forças da OTAN deixarem o país, o governo atual não sobreviva e comece outra
guerra civil.
A Igreja ― O cristianismo chegou ao Afeganistão nos primeiros séculos da era
cristã. Por volta de 400 d.C., já havia um bispo instalado na cidade de Herat. No
entanto, o século XIV assistiu à erradicação do cristianismo por Tamerlão, último
dos grandes conquistadores da Ásia Central e, desde então, a influência cristã tem
experimentado períodos de ascensão e declínio. Quando o presidente norteamericano Dwight Eisenhower visitou o país em 1959, ele pediu permissão ao rei
Zahir Shah para construir uma igreja em Cabul para diplomatas e imigrantes
cristãos. Em 1970 o país teve a sua primeira igreja cristã evangélica. Contudo, em
1973 o edifício foi completamente destruído e as fundações foram cavadas em
busca de uma igreja subterrânea. Afegãos se converteram com o ministério de
missionários no país. Muitos dos convertidos eram deficientes visuais. Com a
tomada do poder pelo Talibã, todos os missionários cristãos e a maioria dos
cidadãos ocidentais foram expulsos do país. Durante o governo Talibã, a pressão
aos cristãos aumentou. Era permitido aos estrangeiros reunir-se em pequenos
grupos nos lares, visando comunhão, mas atos evangelísticos e a participação de
afegãos eram proibidos. Obreiros cristãos foram expulsos do país; rádios e canais
de televisão foram proibidos; e a Polícia do Vício e dos Bons Costumes monitora
.

estritamente o comportamento religioso. A Igreja tem grande necessidade de
ensinamento. Algumas pessoas são cristãs há anos, mas não sabem a diferença
entre o Velho e o Novo Testamento. Como é perigoso ter uma Bíblia em casa, é
rara a oportunidade de se estudar a Palavra. Em setembro de 2008
disponibilizou-se a Bíblia no idioma dari. A situação daqueles que decidiram
deixar o islã e dos considerados apóstatas continua difícil. Mas, apesar das lutas e
obstáculos, a Igreja afegã está crescendo, ainda que de forma clandestina.
A perseguição ― A princípio, todos os afegãos são considerados muçulmanos.
O Artigo 3 da Constituição afegã sustenta que "Nenhuma lei pode ser contrária à
crença da sagrada religião do islã". A apostasia (abandono do islamismo) e a
blasfêmia são crimes passíveis de morte. Por isso, convertidos e ateus podem ser
condenados à morte. Os não-muçulmanos residentes no país podem praticar a sua
fé, mas não podem evangelizar. Em maio de 2007, uma emenda à lei que regula a
mídia afegã proibiu a promoção de qualquer religião que não fosse o islamismo.
Enquanto manteve o poder, o Talibã instituiu um governo teocrático com base em
uma rigorosa interpretação da sharia. Quase todo o território afegão assistiu a
uma vigorosa promoção do islã, que resultou em inigualável opressão contra a
pequena comunidade cristã. Alguns países, entre eles o Irã e a Arábia Saudita, têm
apoiado o Afeganistão com o envio de líderes e livros religiosos e dinheiro. O país
é lar para muitos muçulmanos radicais. O controle exercido pela família é
predominante. A sociedade afegã é dominada pela família estendida (que inclui
avós, tios e primos) e há pouco espaço para escolhas individuais. Assim, a maior
pressão contra os cristãos locais vem de suas próprias famílias e relacionamentos.
Os convertidos sofrem uma enorme pressão. Em geral, eles têm três dias para se
retratar e voltar ao islamismo; caso contrário podem morrer. Por isso, a maior
parte dos convertidos guarda sua fé para si e só a compartilha com pessoas que
consideram dignas de confiança.

PLANO DE LEITURA
TERCEIRA SEQUENCIA ― A Terceira Seqüência todos os livros da Bíblia, alternando entre
Novo e Velho Testamentos. Dedicando cada dia para três capítulos da Bíblia, você terminará a
Bíblia completa em apenas um ano
Segunda-feira: Levitico 13, 14, 15

Sexta-feira: Levitico 25, 26, 27

Terça-feira: Levitico 16, 17, 18

Sábado: Números 01, 02, 03

Quarta-feira: Levitico 19, 20, 21

Domingo: Números 04, 05, 06

Quinta-feira: Levitico 22, 23, 24

Período atual: Oitava Semana.

Se Amar Fosse Fácil!
Se amar fosse fácil, não haveria tanta gente amando mal, nem tanta
gente mal amada.
Se amar fosse fácil, não haveria tanta fome, nem tantas guerras, nem
gente sem sobrenome.
Se amar fosse fácil, não haveria crianças nas ruas sem ter ninguém, nem
haveria orfanatos, porque as famílias serenas adotariam mais filhos, não
haveria filhos mal concebidos, nem esposas mal amadas.
Se amar fosse fácil, não haveria assaltantes e as mulheres gestantes não
tirariam seu feto. Nem haveria assassinos, nem preços exorbitantes, nem os
que ganham demais, Nem os que ganham de menos.
Se amar fosse fácil nem soldados haveria, pois ninguém agrediria, no
máximo, ajudariam no combate ao cão feroz.
Mas, o amor é sentimento que depende de um "eu quero", seguido de
um "eu espero" e a vontade é rebelde, o homem, um egoísta que maximiza
seu "eu".
Por isso, o amor é difícil. Mas, não se ama por ser fácil, ama-se porque é
preciso!

Está lembrado de que a Festa dos
Tabernáculos começa nesse sábado às
20h?
Não falte!
Além da abertura
também
acontecerá a
consagração dos
novos obreiros!

Palavra Pastoral

FAMÍLIAS FORTES ― IGREJA PODEROSA
Pr. Paulo Baptista Pereira – Presidente do Ministério Amai-vos

A fé verdadeira
“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Só existe uma fé
verdadeira a que vem gerada pelo poder da palavra.” ― Romanos 10.17
Efeitos da Palavra
“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer
espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma, e do espírito, e das juntas e
medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.” ― Hb.4.12
Justamente por sermos racionais em nossa alma é que a Palavra penetra na divisão
do racional e do espírito, que é aonde se compreende o sobrenatural. É aí que a palavra
de Deus faz a conexão do sobrenatural com o racional, levando o nosso racional à
capacidade de crer, pois a palavra de Deus em si é confiável, mas o Espírito Santo
também testifica no nosso espírito e em nossa alma Sua confiabilidade. Esta fé agrada a
Deus e, a partir daí, tudo se torna possível ao que crê.
“Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal
da esquina, eleita e preciosa; e quem nela crer não será confundido. Se crermos em Jesus
não haverá confusão!” ― 1 Pe.2:6

COMUNICADO ÀS LIDERANÇAS DE DEPARTAMENTO:
Você tem até o dia 09 de outubro para apresentar as datas em que o seu departamento
pretende realizar eventos em 2011. A reunião para elaboração da agenda de eventos
acontecerá no próximo mês. Caso não apresente as datas, seu departamento não
poderá realizar eventos no próximo ano.

RESTAURANDO A FESTA DOS TABERNÁCULOS
O Senhor tem nos mostrado que a Festa dos Tabernáculos para nós, cristãos
dos últimos dias, se reveste de um significado especialíssimo. Durante séculos a
igreja cristã institucional tem observado apenas a festa da Páscoa ― dentre as três
grandes festas de Israel ― Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos (Dt 16 e Lv 23). Para
nós, a Festa dos Tabernáculos significa a habitação do Senhor em nosso meio (II Co
6:16b-18), e também o fato de que estamos entrando na nossa Herança (de que
Canaã era uma figura). Na verdade, Deus habitou em nosso meio na pessoa de
Jesus. Em João 1:14, que diz: "E o verbo se fez carne, e habitou entre nós", a palavra
no original não é habitou, mas "tabernaculou" entre nós. Isto demonstra que Jesus
era "Deus conosco", ou seja, Deus tabernaculando conosco.
Por este motivo, temos visto os estudiosos afirmarem que Jesus não nasceu no
dia 25 de dezembro, mas durante a Festa dos Tabernáculos. Isto é óbvio, se
pensarmos que no dia em que Jesus nasceu, "pastores... guardavam o seu rebanho
durante as vigílias da noite" (Lc 2:8). Se fosse na noite de 24 ou 25 de dezembro,
isto não seria possível, devido ao frio que faz naquela região nessa época. Neste
caso, os rebanhos estariam bem guardados em seus apriscos fechados, e não ao ar
livre, como Lucas relata. Pode-se provar que Jesus nasceu em setembro ou
outubro, estudando-se em profundidade a dada do nascimento de João Batista, 6
meses antes do nascimento de Jesus (Lc 1:36), se considerarmos que Zacarias, pai
de João, era do turno de Abias (Lc 1:5). Verificando-se a época em que esse turno
funcionava no tabernáculo, conclui-se que (I Cr 24:10), somando-se o tempo
necessário para o nascimento de Jesus cairá durante a Festa dos Tabernáculos.
Significado profético ― Além disto, a Festa dos Tabernáculos é uma Festa
Profética. A sua mensagem nos fala da nossa herança, isto é, "da medida da
plenitude da estatura de Cristo", a que a Palavra de Deus nos promete que
chegaremos em breve (Ef 4:11-16). Fala da glória de Deus a ser manifestada nesta
"ultima casa" (Ag 2:8). Fala não apenas do milagre da provisão de Deus no meio do
deserto, mas de uma provisão superabundante na terra que é nossa herança, onde
teremos não apenas as "primícias", "o penhor da nossa herança" (Rm 8:23; Ef
1:13,14), que é o Espírito Santo, mas teremos a plenitude da herança, a posse de
tudo o que o Senhor tem reservado para os seus filhos.
Significado prático ― A Festa dos Tabernáculos não é apenas algo que
comemoramos uma vez por ano, em setembro-outubro, relembrando o passado,
.

mas significa, para nós, uma EXPERIÊNCIA. Assim como a Páscoa é para os alvos
uma experiência (libertação do pecado e da escravidão), e também o Pentecoste é
uma experiência (batismo com o Espírito Santo), Tabernáculos é uma experiência
a ser atingida pela Igreja Cristã.
É certo que neste mês nos reuniremos para estudar a Palavra, e adorar ao
Senhor. Mas a Festa não termina depois desta Santa Convocação. Ela continua em
nossos corações, que anseiam pelo seu cumprimento, pela manifestação dos seus
frutos, dia após dias. E, pouco a pouco podemos sentir que o Corpo de Cristo, a
igreja, esta chegando à experiência da Festa dos Tabernáculos. Aleluia.
Tabernáculos será uma experiência em que todo o Corpo entrará ao mesmo
tempo.

PLANO DE LEITURA
TERCEIRA SEQUENCIA ― A Terceira Seqüência todos os livros da Bíblia, alternando entre
Novo e Velho Testamentos. Dedicando cada dia para três capítulos da Bíblia, você terminará a
Bíblia completa em apenas um ano
Segunda-feira: Números 07, 08, 09

Sexta-feira: Números 19, 20, 21

Terça-feira: Números 10, 11, 12

Sábado: Números 22, 23, 24

Quarta-feira: Números 13, 14, 15

Domingo: 25, 26, 27

Quinta-feira: Números 16, 17, 18

Período atual: Nona Semana.

Os Parabéns vão para...
“Camilinha” Ramos (15/09):
“Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os
maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles
contentamento” Ec. 12:1. Parabéns dos seus líderes e de todos os
adolescentes! Deus a abençoe!

Eric Carvalho (22/09):
Maninho... você implica, mas eu te amo! Larissa.
Amor, quero te agradecer por você estar na minha vida e por ser esse
marido maravilhoso. Te amo muito! De sua esposa, Camila.
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A fé verdadeira
Aquele que crê tem que
proclamar:
“E Jesus, respondendo,
disse-lhes: Tende fé em Deus,
porque em verdade vos digo que
qualquer que disser a este monte:
Ergue-te e lança-te no mar, e não
duvidar em seu coração, mas crer
que se fará aquilo que diz, tudo o
que disser lhe será feito” ―
Mc.11.22,23
Jesus está dizendo para ter
fé em Deus. Na verdade Ele está
dizendo: “Acredite no caráter de
Deus, acredite que Ele é fiel e
poderoso para cumprir Suas
promessas, mas não vamos crer
através de uma motivação
humana, e sim pela Sua Palavra”.

“...qualquer que disser a
este monte: e não duvidar em seu
coração, mas crer que se fará
aquilo que diz, tudo o que disser
lhe será feito”
Exemplo: A mulher do fluxo
de sangue - “...ouvindo falar de
Jesus, veio por detrás, entre a
multidão, e tocou na sua
vestimenta. Porque dizia: Se tãosomente tocar nas suas vestes,
sararei. E logo se lhe secou a fonte
do seu sangue, e sentiu no seu
corpo estar já curada daquele
mal” ― Mc.5.27―29
Ela sentiu em seu corpo o
resultado do que declarou
através de sua fé que foi gerada
do que ouviu sobre Jesus.

Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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A Festa dos Tabernáculos e o
seu significado
A festa de Sucot é rica em significados e
simbolismos, que como nos diz a Bíblia, está
sempre apontando para algo que haveria de
vir - eram sombra das coisas futuras - e assim
é com Sucot.
O primeiro fator relembrado nesta
festa é o fato de que os judeus estavam
sempre viajando - as cabanas eram simples
para poderem ser montadas e desmontadas
a qualquer momento - e isso é uma
representação do "peregrinar" do homem
sobre a terra. Sabemos que o mundo não é
nosso lugar. Jesus quando falou disso, disse o
seguinte: "Não são do mundo, como eu do
mundo não sou" (Jo 17.16), demonstrando
que nossa verdadeira cidadania não é
terrena, pois apenas "estamos" no mundo,
porém não "somos" do mundo!
Outro fator importante é que as
cabanas eram frágeis, mas independente
disso o povo viveu por quarenta anos no
deserto sob a proteção de Deus. Isso nos faz
lembrar o cuidado de Deus para conosco e
que mesmo em meio às provações há a
provisão, o livramento, a proteção que,
apesar da fragilidade de nossa vida,
manifestam-se desta forma dando-nos a

certeza de que Ele está com todas as coisas
sob controle! Durante os quarenta anos de
peregrinação do povo de Israel não lhes
faltou coisa alguma, quer no sentido
material, quer no sentido espiritual. A
provisão material abrangia duas áreas
principais: a provisão da alimentação em
meio a um deserto e a manutenção daquilo
que eles já tinham quando saíram do Egito.
Isso só foi possível graças a uma época de
intensos milagres - a primeira grande era dos
milagres bíblicos -, pois quando da
peregrinação Deus proveu comida e água
suficientes para alimentar todos os
integrantes do povo.
Levando-se em consideração que os
que saíram do Egito foram 600.000
(seiscentos mil homens) e fazendo-se uma
média de quatro (4) pessoas por família - o
que é pouco para os orientais, que
costumam ter famílias numerosas -, teremos
um total aproximado de 2.400.000 (dois
milhões e quatrocentos mil pessoas) no
deserto pedindo água e comida e sendo
supridos plenamente por Deus; não seria
isso um grande milagre?
O motivo da Festa de Sucot é
basicamente um: relembrarmos dos atos de
Deus na história do povo de Israel e também
sabermos que isso acontece hoje conosco, e
por isso celebramos à Ele por tudo!
Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos
Quarta:
20h- Culto de Adoração

Está Escrito
Na Tua Palavra eu sei que posso confiar
Quando eu precisar de direção.
Nela estou seguro e sei que posso me abrigar,
Quando eu precisar de proteção.
Teu socorro, sempre a mim virá
Toda vez que eu a Ti clamar.
Mas se no deserto eu não ouvir a Tua voz,
Eu me lembrarei
das palavras que o Senhor já me falou.
Está escrito: sou mais que vencedor.
Está escrito: Deus ao meu lado está.
Está escrito que Ele me ama
E que jamais me deixará.
Está escrito: Deus é O meu provedor.
Está escrito: nada me faltará.
Está escrito que Ele me ama
E que jamais me deixará

Aamaivos_CFRJ@msn.com
Programação da Festa após a
abertura de ontem:

Hoje, Domingo:
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Amai-vos de Cabo Frio
Segunda:
Amai-vos de S. Pedro
Pr. Márcio Henrique
Terça:
Com. Evangélica de Cabo Frio
Quarta:
Amai-vos de Cabo Frio
Quinta:
Amai-vos de Cabo Frio

2ª feira Números 28, 29, 30

6ª feira Deuteronômio 04, 05, 06

3ªfeira Números 31, 32, 33

Sábado Deuteronômio 07, 08, 09

4ª feira Números 34, 35, 36

Domingo - Deuteronômio
10, 11, 12

5ª feiraDeuteronômio 01, 02, 03

Período atual Décima semana

Sexta:
MAR
Pr. Washington
Sábado (encerramento)
Amai-vos de Cabo Frio e
Amai-vos de S. Pedro
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Será inú til dizer: “Pa i
nosso”, se em minha vida não
ajo como um filho de Deus,
pois fecho meu coração ao
amor.
Será inútil dizer: “que
estais no céu,” se os meus
val ore s são rep res entado s
pelos bens da Terra.
Será inútil dizer:
“sa nti fica do sej a o v oss o
nome”, se penso apenas em
ser cristão por medo,
superstição ou comodismo.
Será inútil dizer: “venha a
nós o vosso reino”, se acho tão
sedutora a vida aqui, cheia de
coisas supérfluas e futilidades.

4

Será inútil dizer: “seja feita
a vossa vontade”, se, no fundo,
desejo mesmo é que os meus
sonhos se realizem.

Será inútil dizer: “perdoainos as nossas ofensas assim
como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido”, se não me
importo em ferir, injustiçar,
oprimir e magoar os que se
atravessam no meu caminho.
Será inútil dizer: “e não
nos deixai cair em tentação”,
se escolho sempre o caminho
mais fácil, que nem sempre é o
caminho de Cristo.
Será inútil dizer: “mas
livrai-nos do mal”, se por
m i n h a p ró p r i a v o n t a d e
procuro os prazeres materiais
e tudo o que é proibido me
seduz.
Também será inútil dizer
“amém”, porque sabendo que
sou ass im, con tin uo me
omitindo e nada faço para me
modificar.

Famílias fortIesgre, ja Poderosa
Buscando o que é certo
Leia: Salmo 42.1―8

.

Nossa sede de Deus tem que ser
radical, porque temos um padrão
alcançar. Que padrão é esse? Com
quem devo me parecer, afinal?
“...querendo o aperfeiçoamento
dos santos, para a obra do ministério,
para edificação do corpo de Cristo, 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” ― Ef.4.12 a 13:
Até quando teremos que ouvir
Jesus dizendo: 'Pai, perdoa. Eles não
sabem o que fazem'? Não seria melhor
ouvir do Senhor: 'Você é meu filho
amado, em quem Eu tenho prazer'?
Precisamos nos parecer com Jesus
como...
Filhos: como filhos evitando de
trazer transtornos para os pais e
obedecendo.

/2010
nº314 - 03/out

Esposo: que deu a vida pela esposa
e então como temos nos comportado
como noiva.
Cidadão: cumprindo com nossos
deveres.
Membros do corpo. Fazer todas as
obrigações: adorar a Deus, pagar um
preço para ter comunhão com todos,
contribuir com alegria com nossos
dízimos e oferta.
Como podemos chegar neste
nível? Para nos é impossível sozinhos,
mas temos o Espírito Santo operando
em nós:
“Mas aquele Consolador, o Espírito
Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará
lembrar de tudo quanto vos tenho dito”
― João 14:26
Somos limitados e falíveis, mas o
Espírito Santo nunca falha e nunca
perde uma batalha.

Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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Festa dos Tabernáculos, FESTA
AO SENHOR!
Sim, o Deus Todo-poderoso, o Criador
dos céus, da terra e de tudo o que neles há,
é um Deus que também gosta de Festas,
assim como nós.
Por que, então, pensamos,
primeiramente, em Deus como um ser
sisudo, sério e castigador? Porque a igreja
se afastou da sua essência e da profunda
comunhão com o Pai, pelo passar dos
tempos. Com isso, a visão e o conceito
acerca de Deus foram se deteriorando. Ao
final deste trabalho, a visão do leitor estará
mais ampla quanto a isto.
Antes de descobrirmos a importância
de amarmos a Israel e seu povo, o nosso
entendimento acerca das Escrituras
Sagradas era bastante limitado. Por
exemplo: no trecho de Isaías 57.15, antes
da nossa visão ser ampliada pelo
despertamento advindo de orarmos e
amarmos a Israel, entendíamos que Deus,
"por ser sisudo", também habita no
coração contrito e só. Entretanto, hoje,
alcançamos mais amplamente a mensagem
deste tão rico texto: que Deus, que tem
como a Alegria um dos atributos de Seu
Caráter, também gosta de Festas santas e
quer vivificar, isto é, dar vida, gozo e
levantar o coração de quem está,
momentaneamente, abatido e contrito.
Deus quer vivificar a todos! Ele é vida

e força! E as Festas Bíblicas são excelentes
oportunidades, que Ele próprio instituiu,
para vivificar e fortalecer o Seu povo!
Sabemos onde está o trono de Deus:
"Ele está entronizado entre os louvores de
Israel", Seu povo, como diz o versículo 3 do
Salmo 22. Já o coração do homem,
naturalmente, possui uma tendência de ser
triste, sorumbático, murmurador. Entendese, então, que o Senhor instituiu, a
princípio, três Festas solenes (Êxodo 23.1419) e, posteriormente, algumas outras
(Levítico 23), para o povo se alegrar nEle,
agradecendo-Lhe, louvando-O e adorandoO. Isto promove a alegria do Senhor no
meio do povo.
Então, torna-se muito mais fácil ter
comunhão com Deus, quando passamos a
vê-Lo como um Ser alegre, e que, quer
tanto que nos alegremos, que chegou a
instituir Festas para esta finalidade. Um
enorme fortalecimento do espírito e da
alma é uma das conseqüências que
recebemos por este novo nível de
relacionamento, provocado pela renovação
da nossa mente acerca do conceito de
Deus. (Romanos 12.2)
Precisando rápido de
TAXI? Liga pro irmão
ALESSANDRO!

“... porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus" (Ef.
2:10).

Ontem dizíamos que a igreja é um poema, e
que só Deus pode escrevê-lo, ou compô-lo.
Q u a n d o c o n s i d e ra m o s o q u e s i g n i f i c a
humanamente compor um poema temos um
vislumbre de como tem que ser composto este
poema magistral que é a igreja. Ao lermos uma
literatura clássica em qualquer idioma com
tradição literária, comprovamos a magnífica arte
da composição. Quem tem incursionado nas leis e
formas da poesia poderá concordar que escrever
um poema é uma coisa dificílima, muito distinta do
que hoje a maioria dos atuais poetas entende por
poesia.
Ler, por exemplo, um soneto de Quevedo, de
Góngora ou de Garcilaso, para os de língua espana,
ou um de Shakespeare para os de língua inglesa é
um deleite de harmonia e perfeição. Neles o
idioma castelhano ou o inglês alcançou os mais
altos fulgores. Os que tentaram imitar-lhes por
alguma vez, sabem quão impossível é. Tentar
traduzi-los é trair a sua essência. A arte dos
quartetos e tercetos, das rimas e os ritmos, são de
tão alta feitura, que tão somente uma sílaba má
posta, pode resultar um grave descalabro.
Quanto mais a edificação da igreja? O fato de
que o Senhor tenha dito: "Eu edificarei a minha

igreja", significa que não há nenhum homem que
esteja aprovado para isso. Pois se trata de uma
criação espiritual, de uma obra mestra de Deus,
cujas molas mestras internas só o Criador conhece.
Qualquer homem que introduza a sua mão
nela a estragará. Por mais dotado que seja. A
edificação da igreja é um todo harmônico que
envolve milhões de vidas, em diversos contextos
culturais, raciais; diversos níveis de maturidade, de
idiossincrasia, de sensibilidade. Como alguém
poderia entrar ali e fazer algo proveitoso? Paulo
mesmo se considerava um mero "perito
construtor" (NVI), deixando claro que Cristo é o
Arquiteto. E em seguida, ele dizia que necessitava
do trabalho de outro que edificasse em cima, e
depois, que cada um sobre-edificaria (1ª Cor. 3:10).
A série de ministros da Palavra de Efésios
4:11 em conjunto, e nenhum deles por si só, são
necessários para colaborar com Deus neste
trabalho do aperfeiçoamento (equipamento) dos
santos. E sempre que sejam homens que tenham
comprovado a impotência da sua carne, e que o
façam no espírito, como Paulo o diz claramente:
"Porque nós somos... os que em espírito servimos a
Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo
confiança na carne" (Fil. 3:3).
Se Deus teve que chamar a Moisés para o
monte para lhe mostrar o modelo do tabernáculo,
e em seguida capacitar a homens como Bezaleel e
Aoliabe para realizar esses projetos, quanto mais
se tratando da igreja, deverão pôr a mão nela só os
que foram qualificados por Deus. Porque, em
definitivo, só Deus sabe compor este magnífico
'poema' que será o seu deleite pela eternidade.
Pr. José Eduardo

7835 9072 / 9991 2972

Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Fala Dudu!

Aamaivos_CFRJ@msn.com

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos
Quarta:
20h - Culto de Adoração

2ª feira Deuteronômio 13, 14, 15

6ª feira Deuteronômio 25, 26, 27

3ªfeira Deuteronômio 16, 17, 18

Sábado Deuteronômio 28, 29, 30

4ª feira Deuteronômio 19, 20, 21

Domingo Deuteronômio 31, 32, 33,
34

5ª feira Deuteronômio 22, 23, 24

Período atual Décimaprimeira semana
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Ndeãdoizer “Eu te amo”

Dois irmãozinhos brincavam em frente de casa,
jogavam bolinhas de gude. Quando Júlio, o menino
mais novo, disse ao irmão Ricardo:
― Meu querido irmão, eu te amo muito e nunca
quero me separar de você!
Ricardo sem dar muita importância ao que Júlio
disse, pergunta:
― O que deu em você moleque? Que conversa
besta é essa de amar? Quer calar a boca e continuar
jogando?
E os dois continuaram jogando a tarde inteira
até anoitecer. À noite, o senhor João, pai dos garotos,
chegou do trabalho, estava exausto e muito mal
humorado, pois não havia conseguido fechar um
negócio importante. Ao entrar, João olhou para Júlio
que sorriu para pai e disse:
― Olá papai, eu te amo muito e não quero
nunca me separar do senhor!
João no auge de seu mal humor e stress disse:
― Júlio, estou exausto e nervoso, então, por
favor, não me venha com besteiras!
Com as palavras ásperas do pai, Júlio ficou
magoado e foi chorar no cantinho do quarto. Dona
Ana, mãe dos garotos sentindo a falta do filho foi
procurá-lo pela casa, até que o encontrou no quarto e o
viu no cantinho do quarto com os olhinhos cheios de
lágrimas. Dona Ana espantada começou a enxugar as
lágrimas do filho e perguntou:
― O que foi Júlio, porque choras?
Júlio olhou para a mãe, com uma expressão
triste e lhe disse:
― Mamãe, eu te amo muito e não quero nunca
me separar da senhora!
Dona Ana sorriu para o filho e lhe disse:
― Meu amado filho, ficaremos sempre juntos!
Júlio sorriu, deu um beijo na mãe e foi se deitar.
No quarto do casal, ambos se preparando para se
deitar, Dona Ana pergunta para seu marido:
― João, o Júlio está muito estranho hoje, não
acha?
João muito estressado com o trabalho disse a
esposa:
― Esse moleque só está querendo chamar a
atenção... Deita e dorme mulher!
Então todos se recolheram e todos dormiam
sossegados. Às 2 horas da manhã, Júlio se levanta vai ao
quarto de seu irmão Ricardo e fica observando o irmão
dormir. Ricardo incomodado com a claridade acorda e
grita com Júlio:
― Seu louco, apaga essa luz e me deixa dormir!
Júlio em silêncio obedeceu o irmão, apagou a
luz e se dirigiu ao quarto dos pais. Chegando ao quarto
de seus pais acendeu a luz e ficou observando seu pai e
sua mãe dormirem. O senhor João acordou e
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perguntou ao filho:
― O que aconteceu Júlio?
Júlio em silencio só balançou a cabeça em sinal
negativo, respondendo ao pai que nada havia
ocorrido. Daí o senhor João irritado perguntou ao Júlio:
― Então o que foi moleque?
Júlio continuou em silêncio. João já muito
irritado berrou com Júlio:
― Então vai dormir seu doente!
Júlio apagou a luz do quarto se dirigiu ao seu
quarto e se deitou. Na manhã seguinte todos se
levantaram cedo, o senhor João iria trabalhar, a dona
Ana levaria as crianças para a escola e Ricardo e Júlio
iriam à escola. Mas Júlio não se levantou. Então o
senhor João, que já estava muito irritado com Júlio,
entra bufando no quarto do garoto e grita:
― Levanta seu moleque vagabundo!
Júlio nem se mexeu. Então João avança sobre o
garoto e puxa com força o cobertor do menino com o
braço direito levantado pronto para lhe dar um tapa
quando percebe que Júlio estava com os olhos
fechados e que estava pálido. João assustado colocou a
mão sobre o rosto de Júlio e pôde notar que seu filho
estava gelado. Desesperado João gritou chamando a
esposa e o filho Ricardo para ver o que havia acontecido
com Júlio. Infelizmente o pior. Júlio estava morto e sem
qualquer motivo aparente. Dona Ana desesperada
abraçou o filho morto e não conseguia nem respirar de
tanto chorar. Ricardo desconsolado segurou firme a
mão do irmão e só tinha forças para chorar também.
João em desespero soluçando e com os olhos cheios de
lágrimas, percebeu que havia um papelzinho dobrado
nas pequenas mãos de Júlio. João então pegou o
pequeno pedaço de papel e havia algo escrito com a
letra de Júlio.
"Outra noite Deus veio falar comigo através de
um sonho, disse a mim que apesar de amar minha
família e dela me amar, teríamos que nos separar. Eu
não queria isso, mas Deus me explicou que seria
necessário. Não sei o que vai acontecer, mas estou com
muito medo. Gostaria que ficasse claro apenas uma
coisa: Ricardo, não se envergonhe de amar seu irmão.
Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o
senhor de tanto trabalhar se esqueceu de viver. Eu
amo todos vocês!"

Quantas vezes não temos tempo para parar e
amar, e receber o amor que nos é ofertado? Talvez
quando acordarmos possa ser tarde. Muita gente vai
entrar e sair da sua vida, mas somente verdadeiros
amigos deixarão marcas em seu coração! Para se
segurar, use a cabeça; Para segurar os outros, use o
coração. Ódio é apenas uma curta mensagem de
perigo. Aquele que perde um amigo perde muito mais.
Aquele que perde a fé perde tudo.

Famílias forItesg,reja Poderosa
Um novo conserto
Leia Jeremias 31.31-34 e
Hebreus 8.8-12

.

Jeremias profetizou que, num
tempo futuro, Deus faria um novo
concerto, um melhor concerto, com o
seu povo. No antigo concerto,
sacrificava-se um animal que não
sabia o porquê de estar morrendo. A
única coisa que o sangue deste
animal causava na vida do pecador
era cobrir o seu pecado, e, assim, o
pecador continuava sem ter acesso a
real presença de Deus e sempre
debaixo de jugo.
Com o novo concerto quem é
sacrificado é o filho de Deus que,
morrendo voluntariamente pelos
pecados e vertendo seu sangue, não
cobre pecados, mas purifica o
pecador de todo pecado o
introduzindo diretamente à presença
de Deus. Agora Deus o recebe como
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um filho passa a viver em Sua
presença através do sangue de Seu
filho Jesus. Então, o pecador
justificado passa a ter uma vida sem
culpa e com poder e autoridade de
Deus.
Infelizmente muitos cristãos não
conseguem receber essa benção pela
fé e continuam vivendo uma vida de
jugo.
Hoje Deus diz para Seu povo:
“Dê um brado de libertação e declare
ser Meu filho. O sangue de Jesus o
purificou de todo pecado para te
fazer livre, pois Eu Sou teu Pai e você,
como Meu filho, terá o poder de
Cristo habitando em você para que
você possa enfim dizer que pode
todas as coisas em Mim que te
fortaleço'.”

Pr. Paulo Baptista Pereira
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Presidente do Ministério Amai-vos

Aamaivos_CFRJ@msn.com
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FALA DUDU!
Espírito de equipe
Conta uma lenda que Deus
convidou um homem para conhecer o
céu e o inferno. Foram primeiro ao
inferno. Ao abrirem uma porta, o
homem viu uma sala em cujo centro
havia um caldeirão de substanciosa
sopa e à sua volta estavam sentadas
pessoas famintas e desesperadas.
Cada uma delas segurava uma
colher, porém de cabo muito comprido,
que lhes possibilitava alcançar o
caldeirão, mas não permitia que
colocassem a sopa na própria boca. O
sofrimento era grande.
Em seguida, Deus levou o homem
para conhecer o céu. Entraram em uma
sala idêntica à primeira: havia o mesmo
caldeirão, as pessoas em volta e as
colheres de cabo comprido. A diferença
é que todos estavam saciados. Não
havia fome, nem sofrimento.
"Eu não compreendo", disse o
homem a Deus, "por que aqui as
pessoas estão felizes enquanto na
outra sala morrem de aflição, se é tudo
igual?".
Deus sorriu e respondeu:
"Você não percebeu? É porque

aqui eles aprenderam a dar comidas
uns aos outros."
Te m o s t rê s s i t u a çõ e s q u e
merecem profunda reflexão:
Egoísmo: As pessoas no "inferno"
estavam altamente preocupadas com a
sua própria fome, impedindo que se
pensasse em alternativas para
equacionar a situação;
Criatividade: Como todos estavam
querendo se safar da situação caótica
que se encontravam, não tiveram a
iniciativa de buscar alternativas que
pudessem resolver o problema de
todos;
Equipe: Se tivesse havido o
espírito solidário e ajuda mútua, a
situação teria sido rapidamente
resolvida.
CONCLUSÃO
Dificilmente o individualismo
consegue transpor barreiras. O espírito
de equipe é essencial para o alcance do
sucesso. Uma equipe participativa,
homogênea, coesa, vale mais do que
u m b ata l h ã o d e p e s s o a s co m
posicionamentos isolados. Isso vale
para qualquer área da nossa vida,
especialmente a profissional.
Amai-vos!
Pr. Eduardo
Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos
Quarta:
20h - Culto de Adoração

ALUNOS DO SEPA

ATENÇÃO

CRISTÃOS CHINESES SÃO LIBERTOS
APÓS 15 DIAS DE DETENÇÃO
8/10/2010 - 06h30

As três mulheres detidas em 20 de

Boletim Informativo Ministerial
nº313
setembro de
2010- 26/set/2010
(Liu Fulan, Hua Cuiying e
Amanhã, dia 11 de outubro, Li Yuxia) foram libertas após 15 dias de
detenção administrativa. Li Yuxia e seus
não haverá aula!
O PRÓXIMO CULTO DOMINICAL É
MISSIONÁRIO!
As ofertas missionárias da
Comunidade Amai-vos de Cabo Frio
te m s i d o d i re c i o n a d a s à o b ra
missionária realizada pelo Missionário
Denis junto com outros irmãos
brasileiros que têm trabalhado na Índia
em orfanatos e com o resgate de
meninas da prostituição. Você pode
contribuir diretamente com este
projeto.
Denis Felipe- (12) 8848-7505
Itau - Ag: 7385 - C.C: 05500-4

ESTAMOS EM OBRAS
VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9

2ª feira Josué 01, 02, 03

6ª feira Josué 13, 14, 15

3ªfeira Josué 04, 05, 06

Sábado Josué 16, 17, 18

4ª feira Josué 07, 08, 09

Domingo Josué 19, 20, 21

5ª feira Josué 10, 11, 12

Período atual Décima segunda semana

amigos tinham ido assistir ao julgamento de
seu marido, Gao Jianli e de outro cristão
chamado Liu Yunhua, no Tribunal Popular
Municipal Xuchang de Henan, província da
China. Em seu caminho para casa, eles
foram presos pela Secretaria de Segurança
Pública Yucheng.

Em outra parte de Henan, na cidade de
Nanyang, os dois pastores estrangeiros e
membros da igreja local presos com eles
também foram liberados. Exceto uma
senhora idosa, todos foram presos durante
o dia do Festival de Outono em uma reunião
da igreja não registrada no bairro de
Wancheng, cidade de Nanyang.
Os dois pastores presentes, um
americano e outro russo, foram detidos
junto com seu tradutor. Um membro da
igreja, Ma Hanzhong, foi espancado durante
a detenção.
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Dpeeurgsunnãtoarv.ai
Deus não vai perguntar que
tipo de carro você costumava
dirigir, mas vai perguntar quantas
pessoas que necessitavam de
ajuda você transportou.
Deus não vai perguntar qual o
tamanho da sua casa, mas vai
perguntar quantas pessoas você
abrigou nela.

foi o título do cargo que você
ocupava, mas vai perguntar se
você desempenhou o seu trabalho
com o melhor de suas habilidades.
Deus não vai perguntar
quantos amigos você teve, mas vai
perguntar para quantas pessoas
você foi amigo.

Deus não vai fazer perguntas
sobre as roupas do seu armário,
mas vai perguntar quantas
pessoas você ajudou a vestir.

Deus não vai perguntar o que
você fez para proteger seus
direitos, mas vai perguntar o que
você fez para garantir os direitos
dos outros.

Deus não vai perguntar o
montante de seus bens materiais,
mas vai perguntar em que medida
eles ditaram sua vida.

Deus não vai perguntar em
que bairro você morou, mas vai
perguntar como você tratou seus
vizinhos.

Deus não vai perguntar qual
foi o seu maior salário, mas vai
perguntar se você comprometeu o
seu caráter para obtê-lo.

E eu me pergunto: que tipo de
respostas terei para dar?

Deus não vai perguntar
quantas promoções você recebeu,
mas vai perguntar de que forma
você promoveu outros.
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Deus não vai perguntar qual

Você quer ser feliz por um
instante? Vingue-se.
Você quer ser feliz para
sempre? Perdoe!

Whit Criswell

Famílias forItesg,reja Poderosa
Jairo: um pai exemplar
“E eis que chegou um dos
principais da sinagoga, por nome Jairo,
e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e
rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha
está moribunda; rogo-te que venhas e
lhe imponhas as mãos para que sare e
viva. E foi com ele, e seguia-o uma
grande multidão, que o apertava.
Estando ele ainda falando, chegaram
alguns do principal da sinagoga, a
quem disseram: A tua filha está morta;
para que enfadas mais o Mestre? E
Jesus, tendo ouvido essas palavras,
disse ao principal da sinagoga: Não
t e m a s , c r ê s o m e n t e .” ―
Mc.5.22―24,35,36
Jairo tinha um problema sério:
sua filha esta morrendo. Tinha uma
religião que não solucionava seu
problema. Enfrentou seu sistema
religioso ao procurar Jesus, pois muitos
da sinagoga queriam matar a Jesus e
ele enfrentou isso publicamente.
Enfrentou uma multidão e teve que
enfrentar coisas que contrariavam sua

.
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religião como: uma mulher impura que
tocou o homem que ele cria poder
solucionar seu problema. Essa mulher
agora diz pra todos que foi curada.
Ninguém viu um milagre aparente, só a
mulher podia testificar. Ninguém podia
provar nada, só o testemunho de uma
mulher que, segundo sua religião, era
imunda.
Agora seus amigos dizem para ele:
“não incomode mais o Mestre, sua filha
está morta”. E agora? O que fazer?
Jairo olha para Jesus que diz: “crê
somente”. O que fazer? Jairo foi em
frente e creu!
A vida é assim. Muitas vezes tudo
parece ir mal, mas basta uma palavra
de Jesus,“crê somente”, para que tudo
dê certo. É assim que devemos
conduzir as coisas. Ouvir o que Jesus
tem a dizer e seguir em frente.
“Respondeu-lhe, pois, Simão
Pedro: Senhor, para quem iremos nós?
Tu tens as palavras da vida eterna”
―Jo.6.68

Pr. Paulo Baptista Pereira
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Presidente do Ministério Amai-vos

Aamaivos_CFRJ@msn.com
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FALA DUDU!
Tempestades e esperança
"E eis que sobreveio no mar uma
grande tempestade, de sorte que o
barco era varrido pelas ondas.
Entretanto, Jesus dormia. Mas os
discípulos vieram acordá-Lo,
clamando: Senhor, salva-nos, porque
perecemos!". (Mt. 8.23 a 27)

nós. Esta santa interação proporciona
paz e equilíbrio (fruto do Espírito),
gerando em nós a certeza que não
naufragaremos, pois o Senhor
permanece conosco. É desse modo que
devemos encarar as adversidades que
surgem ao longo da jornada. Não há
outra escolha. É Preciso atravessar
mares e saber que o Todo Poderoso
está ao lado daqueles que nEle
confiam, caso contrário
naufragaremos.

Devemos reconhecer que temos
enfrentado em nosso viver diário
inúmeras tribulações e desafios. Negar
nossa realidade poderá favorecer a
alienação e o afastamento daquilo que
Deus quer nos ensinar através das
tempestades. É só olhar para a Bíblia e
descobrir a história de homens e
mulheres que viveram em meio aos
temporais e ventanias da vida. Pessoas
que experimentaram mais do Altíssimo
em tempos de tristezas, lutas e
decepções. Talvez seja este o nosso
grande desafio: cultivar a esperança,
quando o coração parece desistir.

Continue firme na Igreja do
Senhor. Saiba que somos gente reunida
para proclamar e viver as esperanças de
Deus nesta geração. Em meio às
tribulações aprenderemos, cada vez
mais, a prática do encontro e da
construção de uma comunidade de
serviço, reafirmando nosso
compromisso com o acolhimento das
pessoas, o diálogo humilde e o exercício
constante do amor em Cristo Jesus.
Embarcação de muitos que buscam
portos seguros.

Se os ventos continuam a soprar e
a chuva a cair, somos convidados a
perceber que os céus se aproximam de

Que venham as tempestades! Que
brotem as esperanças!
Amai-vos!
Pr. Eduardo
Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

GOVERNO BRASILEIRO AMEAÇA IGREJA
CATÓLICA POR CAUSA DE OPOSIÇÃO À
CANDIDATA PRESIDENCIAL PRÓABORTO

recebido oposição de muitos bispos e
padres católicos por causa da clara
posição dela a favor da eliminação de
penalidades criminais para o aborto
propositado, o qual é condenado pelo
11 de outubro de 2010
9:42hInformativo Ministerial nº313 - 26/set/2010
Boletim
e n s i n o c a t ó l i c o c o m o “c r i m e
O secretário pessoal do presidente inexprimível”.(...)
Um padre católico muito conhecido
brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva,
que
fez um programa na rede de televisão
Gilberto Carvalho, avisou na última
quinta a liderança da Conferência Canção Nova também deu uma recente
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que homília em que ele denunciou o Partido
se os ataques contra a candidata dos Trabalhadores, que está no governo,
presidencial Dilma Rousseff do Partido como pró-aborto, pró-homossexualidade
dos Trabalhadores continuarem, o e marxista, e disse que ele jamais votaria
acordo da Igreja Católica com o governo neles ou realizaria um “casamento”
poderá ser revisto, de acordo com uma h o m o s s e x u a l . O P a r t i d o d o s
reportagem originária do jornal Valor Trabalhadores está agora exigindo tempo
Econômico, e foi repetida pela agência igual no canal católico para a campanha
de Rousseff responder às acusações
noticiosa italiana ANSA.
O a c o r d o , c o n h e c i d o c o m o feitas contra ela.
Embora Rousseff afirme ser
“concordata”, é um tipo de tratado
assinado pelo governo da Cidade do pessoalmente “contra o aborto”, ela
Vaticano e vários governos mundiais. A continua a chamá-lo de “questão de
concordata brasileira inclui apoio do saúde pública”, e não se retratou de sua
governo às escolas católicas e outros posição declarada anteriormente em
benefícios, que foram concedidos à Igreja favor da eliminação das penalidades
criminais para o assassinato de bebês em
Católica no Brasil em 2009.
A candidatura de Rousseff tem gestação.

ESTAMOS EM OBRAS
2ª feira Josué 22, 23, 24

6ª feira Juízes 10, 11, 12

3ªfeira Juízes 01, 02, 03

Sábado Juízes 13, 14, 15

4ª feira Juízes 04, 05, 06

Domingo Juízes 16, 17, 18

5ª feira Juízes 07, 08, 09

Período atual Décima terceira semana

VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9
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Depois de uma grande tempestade,
o menino que estava passando férias na
casa do seu avô, o chamou para a varanda
e falou:
Vovô corre aqui! Explica-me como
essa figueira, árvore frondosa e imensa,
que precisava de quatro homens para
balançar seu tronco se quebrou, caiu com
o vento e com a chuva… este bambu é tão
fraco e continua de pé?
Filho, o bambu permanece em pé
porque teve a humildade de se curvar na
hora da tempestade. A figueira quis
enfrentar o vento. O bambu nos ensina
sete coisas. Se você tiver a grandeza e a
humildade dele, vai experimentar o
triunfo da paz em seu coração.
A primeira verdade que o bambu
nos ensina, e a mais importante, é a
humildade diante dos problemas, das
dificuldades. Eu não me curvo diante do
problema e da dificuldade, mas diante
daquele, o único, o princípio da paz,
aquele que me chama, que é o Senhor.
Segunda verdade: o bambu cria
raízes profundas. É muito difícil arrancar
um bambu, pois o que ele tem para cima
ele tem para baixo também. Você precisa
aprofundar a cada dia suas raízes em
Deus na oração.
Terceira verdade: Você já viu um pé
de bambu sozinho? Apenas quando é
novo, mas antes de crescer ele permite
que nasça outros a seu lado (como no
cooperativismo). Sabe que vai precisar
deles. Eles estão sempre grudados uns
nos outros, tanto que de longe parecem
com uma árvore. Às vezes tentamos
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arrancar um bambu lá de dentro,
cortamos e não conseguimos. Os animais
mais frágeis vivem em bandos, para que
desse modo se livrem dos predadores.
A quarta verdade que o bambu nos
ensina é não criar galhos. Como tem a
meta no alto e vive em moita,
comunidade, o bambu não se permite
criar galhos. Nós perdemos muito tempo
na vida tentando proteger nossos galhos,
coisas insignificantes que damos um
valor inestimável. Para ganhar, é preciso
perder tudo aquilo que nos impede de
subirmos suavemente.
A quinta verdade é que o bambu é
cheio de “nós” (e não de “eus”). Como ele
é oco, sabe que se crescesse sem nós
seria muito fraco. Os nós são os
problemas e as dificuldades que
superamos. Os nós são as pessoas que
nos ajudam, aqueles que estão próximos
e acabam sendo força nos momentos
difíceis. Não devemos pedir a Deus que
nos afaste dos problemas e dos
sofrimentos. Eles são nossos melhores
professores, se soubermos aprender com
eles.
A sexta verdade é que o bambu é
oco, vazio de si mesmo. Enquanto não
nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos
preenche, que rouba nosso tempo, que
tira nossa paz, não seremos felizes. Ser
oco significa estar pronto para ser cheio
do Espírito Santo.
Por fim, a sétima lição que o bambu
nos dá é exatamente o título do livro: ele
só cresce para o alto. Ele busca as coisas
do Alto. Essa é a sua meta.

Famílias foIrtegs,reja Poderosa
O clamor de uma mãe
“E, levantando-se dali, foi para os
territórios de Tiro e de Sidom. E,
entrando numa casa, queria que
ninguém o soubesse, mas não pôde
esconder-se, porque uma mulher cuja
filha tinha um espírito imundo, ouvindo
falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E
a mulher era grega, siro-fenícia de
nação, e rogava-lhe que expulsasse de
sua filha o demônio” (Marcos 7:24-26)
Jesus poderia se esconder de
qualquer pessoa menos de alguém que,
ainda em desespero, não deixa de orar.
A mulher aqui em questão era gentia,
mas sabia que Jesus era o Messias dos
Judeus e agiu com perseverança (não de
uma raça, mas de uma mãe). Mãe é mãe
em qualquer nação, afinal. E não importa
se tem um coração de mãe, ela vai até
aonde tem que ir pelos seus onde Jesus
estiver.
“Mas Jesus disse-lhe: Deixa
primeiro saciar os filhos, porque não
convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo
aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu
e disse-lhe: Sim, Senhor; mas também os
cachorrinhos comem, debaixo da mesa,
as migalhas dos filhos. Então, ele disse-
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lhe: Por essa palavra, vai; o demônio já
saiu de tua filha” (Marcos 7:27-29)
Ela não se importa com o
tratamento Jesus dá para ela, pois ela
sabia quem Ele era e que só Ele poderia
trazer a solução. E então, em seguida
Jesus dá todo credito a mulher pela
libertação de sua filha: Ele diz “por essa
palavra”, isso é, por sua fé e
perseverança e por sua humilhação.
Muitas vezes precisamos abrir mão de
nosso orgulho e entrar na presença de
Jesus com coragem e fé. Assim todos os
demônios sairão diante das atitudes
certas como a que aquela mulher teve.
“E, indo ela para sua casa, achou a
filha deitada sobre a cama, pois o
demônio já tinha saído” Marcos 7:30
Mães, por favor, não parem de
clamar por seus filhos! Vocês sempre
encontrarão Jesus, por mais difícil que
possa parecer.
Deus compara seu consolo ao
consolo de uma mãe.
“Como a alguém que sua mãe
consola, assim eu vos consolarei; e em
Jerusalém vós sereis consolados” Isaías
66:13

Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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O ORGULHO
"Olhos altivos" encabeçam uma lista de
sete coisas detestadas por Jeová (Prov 6:1619). Deus detesta o orgulho. Isto merece
nossa atenção.
O orgulho que você está vendo, é
totalmente sem fundamento, e, portanto
estúpido e irracional (Prov 20:32).
A pessoa orgulhosa é sábia aos seus
próprios olhos (Prov 3:7; Rom 12:16), daí não
ser aberta ao ensinamento ou ao conselho
(Prov 9:7-12 e outros). A pessoa "superior"
pode posar como adoradora, mas presume
conhecer melhor do que Deus como se deve
adorar ( 2 Crô 26:16; Mat 15:7-9), sua
adoração realmente saindo de sua própria
vontade (Col 2:23). O orgulho pode ser
refletido em soberba vazia e jactanciosa (Rom
1:30; 2 Tim 3:2); ou na presunção de que se
tem mais domínio sobre a vida do que
realmente se tem (Tg 4:16); ou em pretensiosa
exibição com respeito a coisas materiais (1
João 2:16). Pode ser visto num AR de
superioridade, "olhar altivo" (Prov 6:17; Sal
101:5; Prov 21:4), num falar insolente (Sal
17:10), no orgulho sendo usado como um
colar (Sal 73:6). Pode mostrar-se no trajar e na
postura em geral (Is 3:16-26). O orgulho
mostra-se no tratamento desdenhoso de
pessoas "inferiores" (Lc 18:9; Rom 14:3). O
orgulho pode levar a certo destemor e excesso
de confiança com respeito a tentação e pecado
(Prov 14:6; Mat 26:31-35; 1 Cor 10:12). O
orgulho pode levar um professor a colocar-se
como um modelo pelo qual os mestres devem

julgados (2 Cor 10:12), o professor
orgulhoso sempre ganhando perfeita
pontuação, uma vez que ele próprio é o
modelo.
Talvez devêssemos falar em matá-lo,
em vez de curá-lo (Col 3:5). Tiago chama o
mundano soberbo ao arrependimento:
"...limpai vossos corações ... Humilhai-vos..."
(Tg 4:6-10). Naturalmente, precisamos
primeiro reconhecê-lo e convencermo-nos.
A Escritura é o meio de Deus para esse fim
(Rom 3:20; 7:7). Mas o mero crescimento
intellectual só pode levar a um orgulho
aumentado (1 Cor 8:1). Precisamos ler com
oração para que Deus nos ensine, nos
convença e nos corrija. A Palavra precisa
tornar-se o espelho no qual nos vemos (Tg
1:22-25), expondo o pecado escondido no
âmago (Sal 19:11).
Mas ainda que possamos nos
arrepender em lágrimas de manifestações
específicas de Orgulho,
ele tem raízes
profundas e livrar-nos de falsos padrões de
pensamento pode ser luta de toda uma vida.
Contudo, o Grande Médico receitou alguns
remédios bons, começando, com doses
regulares de Escritura, recebidas com muita
oração.
Tudo sobre o esquema da redenção é
destrutivo do orgulho humano. Deus não
usou a sabedoria ou o poder humano e,
assim, arranca a vanglória (1 Cor 1:19,31).
"Onde pois a jactância? Foi de todo
excluída" (Rom 3:27; 4:2). A salvação pela
graça exclui a vanglória humana (Ef 2:9). Énos permitido gloriar-nos no Senhor”(1 Cor

Domingo:
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1:31) e seu cumprimento na Cruz (Gál 6:14) A
meditação concentrada ao pé da Cruz pode
destruir o orgulho.
Reconheça sua própria responsabilidade
pelo pecado. Examine sua própria obra, em vez
de fazer comparações com a de outros. Isto
ajudará a evitar a ilusão de que somos algo
quando nada somos (Gál 6:1-5).
"E todos nós, com o rosto desvendado,"
fixemos os olhos na "glória do Senhor" (2 Cor
3:18), Aquele cingido pela tolha (João 13:1-5), e
deixemos isto transformar-nos em Sua imagem,
como a presença de Deus fez a face de Moisés
brilhar. Pratique como servo, colocando os

outros como se fosse acima de você (Ef 5:21; Fil
2:1-4).
Finalmente, se a luta for dura, mas se você
é sincero, entregue-se inteiramente a Deus,
orando para que Ele lhe ensine humildade. Ele
sabe como rebaixar aqueles que “andam no
orgulho" (Dan 4:37; Jó 40:3-5; 42:1-6). Mas
fique de sobreaviso! Você pode estar pedindo
dor. Algumas vezes a dor e a humilhação
parecem ser o único meio pelo qual a humildade
pode ser aprendida. Mas quando elas
chegarem, lembre-se de que você orou
pedindo; e não se faça de cego à lição.
Pr. Eduardo

TODAS AS QUARTAS-FEIRAS ÀS 20H.
VENHAM ORAR PELOS SEUS FILHOS.
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Parabéns para Gilda!
Tudo bem, seu aniversário foi na semana passada, mas não podemos deixar passar. Que
Deus continue abençoando sua vida. É ótimo tê-la conosco comemorando mais um ano de
vida, e dessa vez fazendo parte da família Amai-vos. Abraços de seus amigos e pastores:
Paulo e Tânia (leia Salmo 91:11).
2ª feira Juízes 19, 20, 21

6ª feira 1 Samuel 04, 05, 06

3ªfeira Rute 01, 02

Sábado 1 Samuel 07, 08, 09

4ª feira Rute 03, 04

Domingo 1 Samuel 10, 11, 12

5ª feira 1 Samuel 01, 02, 03

Período atual Décima quarta semana
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AapCisrcuinz a. e
Um de meus amigos ia todo dia à
noite nadar numa piscina coberta.
Sempre via um homem que lhe chamava
atenção. Ele tinha o costume de correr
até a água e molhar somente o dedão do
pé. Depois subia no trampolim mais alto
e, com um esplêndido salto, mergulhava
na água. Um dia tomou coragem e
perguntou a razão daquele hábito.
O homem sorriu e respondeu:
"Sim, eu tenho um motivo para fazer
isso. Há alguns anos eu era professor de
natação de um grupo de homens. Meu
trabalho era ensiná-los a nadar e a saltar
do trampolim. Certa noite não conseguia
dormir e fui à piscina para nadar um
pouco; pois, sendo o professor, eu tinha
uma chave para entrar no clube.
Não acendi a luz porque conhecia
bem o lugar. A luz da lua brilhava através
do teto de vidro. Quando estava sobre o
trampolim, vi minha sombra na parede
em frente. Eu estava com os braços
abertos e minha silhueta formava uma
magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali
parado, contemplando aquela imagem.”
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O professor de natação continuou:
"Nesse momento, pensei na cruz de
Cristo e em seu significado. Eu era
cristão, mas quando criança aprendi um
cântico cujas palavras me vieram à
mente e me fizeram recordar que Jesus
tinha morrido para nos salvar por meio
de seu precioso sangue.

Não sei quanto tempo fiquei
parado sobre o trampolim com os
braços estendidos, e nem compreendo
por que não pulei na água.
Finalmente voltei, desci do
trampolim e fui até a escada para
mergulhar na água. Desci a escada e
meus pés tocaram o piso duro e liso. Na
noite anterior haviam esvaziado a
piscina e eu não tinha percebido!
Tremi todo e senti um calafrio na
espinha. Se tivesse saltado, seria o
meu último salto. Naquela noite, a
imagem da cruz na parede salvou a
minha vida. Fiquei tão agradecido a
Deus ― que Sua graça me permitiu
continuar vivo ― que me ajoelhei na
beira da piscina.
Tomei consciência de que não
somente a minha vida, mas também a
minha alma precisava ser salva. Para
que isso acontecesse, foi necessária
outra cruz, aquela na qual Jesus
morreu para nos salvar. Ele me salvou
quando confessei os meus pecados e
me entreguei a ELE.”
E continuou seu relato,
emocionado: "Naquela noite fui salvo
duas vezes. Agora tenho um corpo
sadio, porém, o mais importante é que
sou eternamente salvo. Talvez agora
você compreenda porque o dedão
antes de saltar na água."

Famílias foIrtesgre, ja Poderosa
O chamado de Deus
“Ora, o SENHOR disse a Abrão: Saite da tua terra, e da tua parentela, e da
casa de teu pai, para a terra que eu te
mostrarei. E far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu
nome, e tu serás uma bênção. E
abençoarei os que te abençoarem e
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e
em ti serão benditas todas as famílias da
terra.” ― Gn 12.1-3

.

Precisamos ouvir o chamado de
Deus e sairmos do lugar, isso é, nos
mover do nosso ponto de conforto.
Vivemos acomodados a rotinas que nos
roubam a espiritualidade. Distrações
comuns como a TV agradam somente a
nossa carne e não nos trazem para um
momento de reflexão espiritual.
O Senhor nos chama para adorar,
orar, jejuar, nos comprometer com os
trabalhos da igreja, em ofertar pra o
crescimento do Reino, do evangelismo.
Tudo isso requer sacrifício pela
obediência. Precisamos sair!
'Nossa terra' é o lugar mais
confortável que existe, pois é lugar onde
fomos formados e crescemos. Muitas
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vezes temos que deixar este conforto
onde vivemos para servir a Deus.
'Da tua parentela': O meio onde
adquirimos nossa religião, estrutura
emocional e formação naquilo que
somos. É... Agora teremos que mudar de
mente para ter a mente de Cristo, capaz
de vencer todos os nossos inimigos (que
muitas vezes não sabíamos ter: o diabo,
nossa carne e o mundo).
'Da casa de teu pai”: só devemos
sair da casa de nossos pais terrenos para
o casamento, onde teremos agora nossa
própria responsabilidade como ocorreu
com Abraão. Ele deixou tudo para trás e
passou a ter uma vida com Deus,
levantar um altar e ter uma vida com o
propósito de ter filhos e gerar nações.
Se sairmos de nosso ponto de
conforto para servir a Deus, certamente
teremos filhos espirituais e ganharemos
as nações. Nada irá nos tirar do
propósito de Deus.
Só depois que Ló saiu da vida de
Abraão Deus começou a agir com mais
intensidade. As promessas vieram e tudo
fluiu melhor, pois a última parentela
ficou para trás.

Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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Unidos, por exemplo, para aumentar as vendas
PROFECIAS: O “666”
"A todos, os pequenos e os grandes, os
ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz
que lhes seja dada certa marca sobre a mão
direita ou sobre a fronte, para que ninguém
possa comprar ou vender, senão aquele que
tem a marca, o nome da besta ou o número do
seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que
tem entendimento calcule o número da besta,
pois é número de homem.
Ora, esse número é
seiscentos e sessenta e seis"
(Ap 13.16-18).
A discoteca espanhola
Baja Beach Club em
Barcelona começou a usar,
pela primeira vez no mundo,
algo semelhante à marca
descrita no último livro da
Bíblia. Os clientes habituais
da discoteca podem mandar
implantar um chip no braço.
Além dos dados pessoais ele terá capacidade
de armazenar seu saldo. Na entrada, os
clientes "chipados" serão facilmente
identificados através de um leitor de raios
laser e os garçons poderão debitar as despesas
diretamente no braço do cliente. Quando o
saldo acabar, bastará recarregá-lo.
O chip é um produto da empresa norteamericana Applied Digital Solutions. Seu plano
é implantá-lo no maior número possível de
pessoas.
Chips com outras capacidades estão
sendo desenvolvidos e usados nos Estados

da multinacional de bebidas Coca-Cola. Ela
lançou uma campanha de marketing centrada
em 120 latas de refrigerante especiais. Sua
aparência e seu peso não permitem
reconhecer que estão equipadas com telefone
celular e um chip GPS (Global Positioning
System). Os felizes compradores das latinhas
premiadas devem identificar-se por telefone
notificando seu achado e levar a latinha
sempre consigo até que uma
equipe da Coca-Cola os
localize para informá-los
sobre seus prêmios".
Essas notícias
comprovam a atualidade das
afirmações bíblicas! Como é
possível que alguém, há dois
mil anos atrás, distante de
todas as possibilidades
tecnológicas de hoje, tenha
d e s c r i t o
t a i s
d e s e nvo l v i m e nto s ? E m
Apocalipse 13 são relatados acontecimentos
que se dariam apenas nos tempos finais, pouco
antes da volta de Jesus. O idoso apóstolo João,
que vivia exilado na ilha de Patmos, escreveu
que, no fim dos tempos, as pessoas iriam
receber uma marca em sua mão direita ou em
sua fronte, e que poderiam comprar ou vender
apenas com ela. Além disso, ele fala de uma
imagem que teria fôlego e falaria (Ap 13.15).
Como ele podia ter a certeza e a "ousadia" de
escrever algo assim? Naquela época, suas
afirmações estavam bem longe da realidade.
Além disso, o que significavam suas palavras?

Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Que valor tinham essas descrições minuciosas
de algo que ninguém conhecia? Será que João
não temia cair no ridículo ou não havia o perigo
da Bíblia ser posta de lado por ser considerada
uma coleção de fábulas? Qualquer "ser
pensante" caso a Bíblia fosse um "conto de
fadas" teria evitado fazer afirmações desse
teor, preferindo escrever coisas mais genéricas,
pensamentos filosóficos ou literatura poética.
Mas João estava absolutamente convicto de que
tudo o que viu e escreveu correspondia
integralmente à verdade. (...) Somente Deus
sabia de antemão que aproximadamente mil e
novecentos anos mais tarde um aparelho iria
influenciar o mundo através de uma imagem
que fala e se move. Somente um Ser Supremo
poderia saber que dois mil anos depois seria
possível implantar um chip sob a pele. Apenas
Ele poderia mandar predizer que essas coisas
incomparáveis iriam acontecer. Somente um
Deus que é a Verdade poderia anunciar algo tão

"inacreditável" para provar que Sua Palavra é
verdadeira e que podemos crer em tudo o que
Ele diz. O Senhor Jesus expressou essa verdade
ao dizer: "Desde já vos digo, antes que aconteça,
para que, quando acontecer, creiais que EU
SOU" (Jo 13.19).
A última fase do fim dos tempos teve início
com o ajuntamento dos judeus em sua pátria e
com a fundação do Estado de Israel em 1948.
Praticamente em paralelo, os processos em
desenvolvimento no nosso mundo se
direcionam em ritmo cada vez mais acelerado
para o cumprimento do Apocalipse.
"Quem não se deixa vencer pela verdade
divina será vencido pelo engano", disse
Agostinho. Não resta muito tempo para
ridicularizar a Bíblia, pois a seriedade de suas
palavras é muito evidente!
Norbert Lieth - http://www.chamada.com.br
Publicado anteriormente na revista Chamada da
Meia-Noite, novembro de 2004.

BATISMO
TODAS AS QUARTAS-FEIRAS ÀS 20H.
VENHAM ORAR PELOS SEUS FILHOS.

Todos os irmãos que ainda não
foram batizados devem procurar
os pastores Paulo ou Eduardo.
O batismo acontecerá no
segundo Domingo de
novembro.
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2ª feira 1 Samuel 13, 14, 15

6ª feira 1 Samuel 25, 26, 27

3ªfeira 1 Samuel 16, 17, 18

Sábado 1 Samuel 28, 29

4ª feira 1 Samuel 119, 20, 21

Domingo 1 Samuel 30, 31

5ª feira 1 Samuel 22, 23, 24

Período atual Décima quinta semana
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Os dMoisares
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Na Palestina existem dois mares.
Um é doce, e em suas águas
abundam os peixes; prados, bosques e
jardins enfeitam suas margens.
As árvores estendem sobre ele seus
ramos, e avançam suas raízes sedentas
para beber as águas saudáveis.
Em suas praias brincam aos grupos,
as crianças como brincavam quando
Jesus ali estava.
Ele amava este mar. Contemplando
sua prateada superfície, muitas vezes
predicou suas parábolas.
E num vale vizinho deu de comer a
cinco mil pessoas com cinco pães e
alguns peixes.
As cristalinas águas espumantes de
um braço do Jordão, que descem
saltando dos cerros, formam este mar
que ri e que canta sob a caricia do sol.
Os homens edificam suas casas perto
dele e os pássaros seus ninhos.
E tudo quanto ali vive é feliz, apenas
por estar às suas margens.
O Jordão desemboca ao sul em outro
mar.
Ali não há movimento de peixes, nem
sussurro de folhas, nem canto de
pássaros, nem risos infantis.
Os viajantes evitam esta rota, a
menos que a urgência de seus negócios
os obrigue a seguí-la.

Uma atmosfera densa paira sobre
as águas desse mar que nem o homem,
nem a besta, nem a ave bebe jamais.
A que se deve esta enorme
diferença entre dois mares vizinhos?
Não se deve ao rio Jordão; tão boa
é a água que lança num como no outro.
Também não se deve ao solo que
lhes serve de leito, e nem às terras que
o circundam.
A diferença se deve a isto:
O mar da Galiléia recebe as águas
do rio Jordão, mas não as retém ou as
conserva em seu poder.
Para cada gota que entra, sai uma
gota.
O dar e receber se cumpre ali em
idêntica medida.
O outro mar é avaro e retém com
ciúmes o que recebe.
Jamais é tentado por impulso
generoso.
Cada gota que ali cai, é gota que ali
fica.
O mar da Galiléia dá e vive.
O outro não dá nada.
Chama-se Mar Morto.

HÁ DUAS CLASSES DE GENTE NESTE
MUNDO. HÁ DOIS MARES NA
PALESTINA.
(Paulo Rogério Petrizi )

Famílias fortIesg,reja Poderosa
Autoridade com Fé
“E, entrando Jesus em Cafarnaum,
chegou junto dele um centurião,
rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu
criado jaz em casa paralítico e
violentamente atormentado. E Jesus lhe
disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o
centurião, respondendo, disse: Senhor,
não sou digno de que entres debaixo do
meu telhado, mas dize somente uma
palavra, e o meu criado sarará,pois
também eu sou homem sob autoridade e
tenho soldados às minhas ordens; e digo
a este: vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele
vem; e ao meu criado: faze isto, e ele o
faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso,
e disse aos que o seguiam: Em verdade
vos digo que nem mesmo em Israel
encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que
muitos virão do Oriente e do Ocidente e
assentar-se-ão à mesa com Abraão, e
Isaque, e Jacó, no Reino dos céus; E os
filhos do Reino serão lançados nas trevas
exteriores; ali, haverá pranto e ranger de
dentes. Então, disse Jesus ao centurião:
Vai, e como creste te seja feito. E,
naquela mesma hora, o seu criado
sarou.” - Mt.8.5 a 13.
Uma autoridade com fé trás

.
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muito peso onde ela é exercida. Este
homem, naquele momento, não estava
ali como um centurião, mas como líder
de seu lar. Nessa posição ele sabia que
alguma coisa poderia não agradar Jesus
em sua casa: quem sabe ate uma
imagem de algum deus romano, já que
sua cultura era diferente dos judeus?
Mas aquele homem cria que o
poder de Jesus podia entrar em sua casa,
curar e promover um milagre. Aquele
homem, como centurião, entendia
claramente o poder de uma autoridade.
Ele reconheceu que Jesus não só curava,
mas tinha autoridade para curar, isto é,
não estava arriscando uma tentativa
como alguém que vai ao curandeiro ou
procura alguém de quem se soube ser
capaz de fazer um milagre. Ele
reconheceu que estava diante da
autoridade máxima em fazer milagres.
“Ora, para que saibais que o Filho
do Homem tem na terra autoridade para
perdoar pecados - disse então ao
paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e
vai para tua casa” - Mateus 9:6
Agora imagine um pai, chefe de
família, exercendo sua autoridade e fé
debaixo da cobertura da autoridade de
Cristo, em plena intimidade com Jesus,
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nunca duvidando de nada, sabendo que
basta uma palavra de Jesus para que
qualquer milagre aconteça. E digo mais: se
não houver uma pai, haverá uma mãe, ou
uma avó ou avô, ou até tio. Não importa. Se
você é uma autoridade em seu lar, coloquea debaixo da autoridade, cobertura e
proteção de Jesus e deixe os milagres
encherem sua casa.

Exerça autoridade com amor,
compaixão, misericórdia, disciplina,
transparência, confrontando as dificuldades
com sabedoria e sempre debaixo da única
autoridade confiável: Jesus.

FALA DUDU!

pés. Olhe com atenção uma flor. Só por hoje evite
dizer "não posso". Cante no chuveiro. Viva
intensamente cada minuto de Deus. Inicie uma
tradição familiar. Faça um piquenique no quintal.
Não se preocupe. Tenha a coragem das pequenas
coisas. Ajude um vizinho idoso. Afague uma
criança. Reveja fotos antigas. Escute um amigo.
Feche os olhos e imagine as ondas do mar.
Brinque com seu mascote. Permita-se
brilhar. Dê uma palmadinha nas suas próprias
costas. Torça pelo seu time.
Pinte um quadro. Cumprimente um novo
vizinho. Compre um presente para você mesmo.
Mude alguma coisa. Delegue tarefas. Diga "bemvindo" a quem chegou. Permita que alguém o
ajude. A-gra-de-ça! Saiba que não está só. Jesus
está contigo. Decida-se a viver com "paixão"
como Ele viveu. Seja ardoroso e positivo. Sem
paixão e Jesus nada de grande se consegue.
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo o que é de boa fama, se há alguma
virtude,e se há algum louvor, nisso pensai [e
fazei]”. Fp 4:8
Amai-vos
Pr. Eduardo

RECEITA
Oi! Tudo bem?
Saia de casa só pelo gosto de caminhar.
Sorria para todos.
Faça um álbum de família. Conte estrelas.
Telefone para seus amigos.
Diga: "Gosto muito de você!". Converse
com Deus. Volte a ser criança. Pule corda. Apague
de vez a palavra "rancor". Diga "sim".
Dê uma boa risada! Leia a Bíblia. Peça
ajuda. Corra. Cumpra uma promessa. Cante uma
canção. Lembre o aniversário de seus amigos.
Ajude algum doente. Pule para se divertir. Mude
de penteado. Seja disponível para escutar. Deixe
seu pensamento viajar. Retribua um favor.
Termine aquele projeto. Quebre uma rotina.
Tome um banho de espuma. Escreva uma lista de
coisas que Ihe dão prazer. Faça uma visita. Sonhe
acordado. Desligue o televisor e converse.
Permita-se errar. Retribua uma gentileza. Escute
os grilos. Agradeça a Deus pelo Sol. Aceite um
elogio. Perdoe-se... Deixe que alguém cuide de
você. Demonstre que está feliz. Faça alguma
coisa que sempre desejou. Toque a ponta dos

Aniversário do Ministério de Louvor
Fique atento aos próximos boletins para
conhecer a programação e os preletores!

Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
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EM DEZEMBRO

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

BATISMO
Todos os irmãos que ainda não
foram batizados devem procurar
os pastores Paulo ou Eduardo.
O batismo acontecerá no
TODAS AS QUARTAS-FEIRAS ÀS 20H.
VENHAM ORAR PELOS SEUS FILHOS.

ESTAMOS EM OBRAS
2ª feira 2 Samuel 01, 02, 03

6ª feira 2 Samuel 13,14, 15, 16

3ªfeira 2 Samuel 04, 05, 06

Sábado 2 Samuel 17, 18, 19, 20

4ª feira 2 Samuel 07, 08, 09

Domingo 2 Samuel 21, 22, 23, 24

5ª feira 2 Samuel 10, 11, 12

Período atual Décima sexta semana

PRÓXIMO DOMINGO!
VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9

3

POproorbtulenmidaasdoeus?
Certa vez, uma indústria de calçados
aqui no Brasil, desenvolveu um projeto
de exportação de sapatos para a Índia.
Em seguida, mandou dois de seus
consultores a pontos diferentes do país
para fazer as primeiras observações do
potencial daquele futuro mercado.
Depois de alguns dias de pesquisa,
um dos consultores enviou o seguinte fax

Famílias fortIesg,reja Poderosa
Vigiemos mais!
MORAL DA HISTÓRIA:
A mesma situação era um
tremendo obstáculo para um dos
co n s u l to re s e u m a fa ntá st i ca
oportunidade para outro.
Da mesma forma, tudo na vida
pode ser visto com enfoques e
maneiras diferentes.

para a direção da indústria:
"Senhores, cancelem o projeto de
exportação de sapatos para a Índia. Aqui
ninguém usa sapatos."
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Sem saber desse fax, alguns dias
depois o segundo consultor mandou o
seu: Senhores, tripliquem o projeto da
exportação de sapatos para a Índia. Aqui
ninguém usa sapatos. Ainda."

A sabedoria popular traduz essa
situação na seguinte frase:
"OS TRISTES ACHAM QUE O VENTO
GEME; OS ALEGRES ACHAM QUE ELE
CANTA".
O mundo é como um espelho que
devolve a cada pessoa o reflexo de seus
próprios pensamentos.
A maneira como você encara a
vida, faz TODA diferença.

“Portanto, se há algum conforto em
Cristo, se alguma consolação de amor, se
alguma comunhão no Espírito, se alguns
entranháveis afetos e compaixões
completem o meu gozo, para que sintais
o mesmo, tendo o mesmo amor, o
mesmo ânimo, sentindo uma mesma
coisa.Nada façais por contenda ou por
vanglória, mas por humildade; cada um
considere os outros superiores a si
mesmo. Não atente cada um para o que
é propriamente seu, mas cada qual
também para o que é dos outros. De
sorte que haja em vós o mesmo
sentimento que houve também em Cristo
Jesus, que, sendo em forma de Deus, não
teve por usurpação ser igual a Deus. Mas
aniquilou-se a si mesmo, tomando a
forma de servo, fazendo-se semelhante
aos homens; e, achado na forma de
homem, humilhou-se a si mesmo, sendo
obediente até à morte e morte de cruz.”
― Filipenses. 2. 1 ao 8.
Meus queridos discípulos, vamos
atentar para esta frase: “De sorte que
haja em vós o mesmo sentimento que
houve também em Cristo Jesus”. Atente
para a continuação da frase: “sendo em
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forma de Deus, não teve por usurpação
ser igual a Deus”.
Jesus desceu até nós só para
resolver um problema que era nosso,
não dEle. Afinal, o que estamos fazendo
com nossa vida, relacionamentos e
como estamos conduzindo nossos
filhos? Freqüentemente deixamos tudo
correndo livremente, não nos
importamos se o diabo está entrando em
nosso lar e arrebatando nossos filhos
diante de nossos olhos como na savana
onde o predador separa os filhotes de
sua mãe e os devora. Ficamos como
estamos: tudo bem, contando que eu
possa ver o meu jornal; que nada me
incomode!
De que forma estou conduzindo
minha vida? Não crendo que de verdade
existe um Deus que está vendo tudo e
julga a tudo e a todos com veredictos
instantâneos?
“Judá, pois, tomou uma mulher
para Er, o seu primogênito; e o seu nome
era Tamar. Er, porém, o primogênito de
Judá, era mau aos olhos do SENHOR,
pelo que o SENHOR o matou.” ―
Gn.38.6,7
Saibam que Deus observa a tudo e
julga a tudo e a todos. Estamos
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recebendo em nós as conseqüências de
nossas atitudes, principalmente na igreja!
“Porque já é tempo que comece o
julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro
começa por nós, qual será o fim daqueles
que são desobedientes ao evangelho de
Deus?” ― 1 Pedro 4:17
Você tem sido mal com os outros?
Feito julgamentos precipitados? Tem sido
injusto quanto suas questões com os

outros? Tem desejado o mal para alguém?
Tem prazer ao ver pessoas sofrendo? Tem
desonrado pai e mãe? Tem deixado de lado
seu dever de pai ou mãe?
Vigiai e orai!
“Não erreis: Deus não se deixa
escarnecer; porque tudo o que o homem
semear, isso também ceifará.” ― Gl.6.7
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

FALA DUDU!

Tente este outro teste e veja como se sai:
- Liste alguns professores que o auxiliaram
em sua jornada escolar;
- Lembre de três amigos que ajudaram você
em momentos difíceis;
- Pense em cinco pessoas que lhe ensinaram
alguma coisa valiosa;
- Pense em algumas pessoas que fizeram
você se sentir amado e especial;
- Pense em cinco pessoas com quem você
gosta de estar;
- Liste seis heróis, cujas histórias tenham
inspirado você;
Mais fácil?

RECEITA
- Diga o nome das 5 pessoas mais ricas do mundo;
- Diga o nome dos últimos cinco
vencedores do prêmio Heisman;
- Diga o nome das últimas cinco Miss
Universo;
- Dê 10 nomes de pessoas que ganharam o
Prêmio Nobel ou o Pulitzer;
- Dê o nome dos últimos 12 ganhadores do
Oscar de melhor ator ou atriz;
Como foi?
A questão é que a maioria de nós não se
lembra das manchetes de ontem. Os nomes
perguntados acima não são de pessoas
medíocres e sim dos melhores em suas áreas.
Mas o aplauso morre, prêmios envelhecem,
empreendimentos são esquecidos. Certificados
e diplomas são enterrados com seus donos.

ESTAMOS EM OBRAS

Aniversário do Ministério de Louvor
03 - 04 - 05 de dezembro
com igrejas convidadas!

ENCONTRO

Moral da história: “As pessoas que fazem
diferença na sua vida não são as que têm mais
credenciais, dinheiro e prêmios. São as que se
importam com você!”
Amai-vos
Pr. Eduardo

VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9

Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração

2

EM DEZEMBRO

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

TODAS AS QUARTAS-FEIRAS ÀS 19H.
VENHAM ORAR PELOS SEUS FILHOS.
2ª feira 1 Reis 01, 02, 03

6ª feira 1 Reis 13, 14, 15

3ªfeira 1 Reis 04, 05, 06

Sábado 1 Reis 16, 17, 18

4ª feira 1 Reis 07, 08, 09

Domingo 1 Reis 19, 20, 21,22

5ª feira 1 Reis 10, 11, 12

Período atual Décima sétima semana

NÃO PERCA A CHANCE DE FAZER
O ENCONTRO COM DEUS.
PROCURE O PASTOR EDUARDO
OU O PRESBÍTERO FRANCISCO E
INSCREVA-SE!
O ENCONTRO É TREMENDO!
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Se sou seu bebê, por favor, toque-me.
Preciso de seu afago de uma maneira que
talvez nunca saiba. Não se limite a me
banhar, trocar minha fralda e me
alimentar, mas me embale estreitado,
beije meu rosto e acaricie meu corpo.
Seu carinho gentil, confortador,
transmite segurança e amor!
Se sou sua criança, por favor, toqueme. Ainda que eu resista e até o rejeite,
insista, descubra um jeito de atender
minha necessidade. Seu abraço de boa
noite adoça meus sonhos; seu carinho de
dia me diz o que você sente de verdade!
Se sou seu adolescente, por favor,
toque-me. Não pense que eu, por estar
crescido, já não precise saber que você
ainda se importa. Necessito de seus
abraços carinhosos, preciso de uma voz
terna. Quando a vida fica difícil, a criança
em mim volta a precisar!
Se sou seu cônjuge, por favor, toqueme. Talvez você pense que sua paixão
basta, mas só os seus braços detêm os
meus temores. Preciso do seu toque
terno e confortador, para me lembrar
que sou amado apenas porque eu sou
eu.
Se sou seu filho adulto, por favor,
toque-me. Embora eu possa ter até
minha própria família para abraçar, ainda
preciso dos braços de mamãe e papai
quando me machuco!
Se sou seu pai idoso, por favor, toqueme. Da mesma maneira que me tocaram
quando era bem pequeno. Segure minha
mão, sente-se perto de mim, dê-me força
e aqueça com sua proximidade meu
corpo cansado. Minha pele, ainda que

muito enrugada, adora ser afagada!
Se sou seu amigo, por favor, toqueme. Nada como um abraço afetuoso para
eu saber que você se importa. Um gesto
de carinho quando estou deprimindo
garante-me que sou amado e me
reafirma que não estou só. Seu gesto de
conforto talvez seja o único que eu
consiga!
Não tenha medo. Apenas me toque!
Você consegue compreender o poder
que tem o toque?
Nas Escrituras Sagradas (Antigo
Testamento) havia prescrições para que
as pessoas não tocassem em leprosos,
por exemplo.
Porém Jesus o fez sem medo de ser
contaminado: “Jesus, pois, estendendo a
mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo.
No mesmo instante ficou purificado da
sua lepra.” Mateus 8:3
Não se podia tocar em cadáveres
também. Porém Jesus, movido de
compaixão por uma pobre viúva que
perderá seu único filho e, naquela
cultura, era o filho sua única esperança
de sustento, tocou-o também:
“Então, chegando-se, tocou no
esquife e, quando pararam os que o
levavam, disse: Moço,
a ti te digo: Levanta-te.” Lucas 7:14
Por que não imitarmos os Seus gestos
e nos dispormos a tocar mais as pessoas
que nos são próximas e lhe dar um pouco
de carinho, afeto?
Reflita: Hoje você tem o privilégio de
poder dar o toque.
Quem sabe amanhã você poderá
necessitar receber de alguém?

Famílias fortIegsre, ja Poderosa
Chamados como filhos
“1 Vejam como é grande o amor que
o Pai nos concedeu: sermos chamados
filhos de Deus, o que de fato somos! Por
isso o mundo não nos conhece, porque
não o conheceu.
2 Amados, agora somos filhos de
Deus, e ainda não se manifestou o que
havemos de ser, mas sabemos que,
quando ele se manifestar, seremos
semelhantes a ele, pois o veremos como
ele é.
3 Todo aquele que nele tem esta
esperança purifica-se a si mesmo, assim
como ele é puro.
4 Todo aquele que pratica o pecado
transgride a Lei; de fato, o pecado é a
transgressão da Lei.
5 Vo cê s s a b e m q u e e l e s e
manifestou para tirar os nossos pecados,
e nele não há pecado.
6 Todo aquele que nele permanece
não está no pecado. Todo aquele que está
no pecado não o viu nem o conheceu.
7 Filhinhos, não deixem que
ninguém os engane. Aquele que pratica a
justiça é justo, assim como ele é justo.

.

8 Aquele que pratica o pecado é do
Diabo, porque o Diabo vem pecando
desde o princípio. Para isso o Filho de
Deus se manifestou: para destruir as
obras do Diabo.
9 Todo aquele que é nascido de Deus
não pratica o pecado, porque a semente
de Deus permanece nele; ele não pode
estar no pecado, porque é nascido de
Deus.
10 Desta forma sabemos quem são
os filhos de Deus e quem são os filhos do
Diabo: quem não pratica a justiça não
procede de Deus, tampouco quem não
ama seu irmão.
11 Esta é a mensagem que vocês
ouviram desde o princípio: que nos
amemos uns aos outros.
12 Não sejamos como Caim, que
pertencia ao Maligno e matou seu irmão.
E por que o matou? Porque suas obras
eram más e as de seu irmão eram justas.
13 Meus irmãos, não se admirem se
o mundo os odeia.” (1 João 3:1―8)

Este texto fala muito mais do que
podemos imaginar, pois ele é bem claro
para identificar quem é filho de Deus ou
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do diabo. Os filhos de Deus sempre irão
promover a paz e a edificação de outras
vidas. É o próprio Deus que se manifesta
através deles, enquanto que, nos filhos do
diabo, já sabemos quem está agindo.
Leia com muita calma esse texto, faça
uma análise de si mesmo e julgue seus
próprios atos. A responsabilidade por eles

são só seus e de mais ninguém. Se você
perceber que está tudo errado contigo, se
arrependa e se volte para a pessoa de Jesus
agora mesmo. Se você estiver na igreja peça
ajuda, pois há tempo para arrepender-se.

FALA DUDU!

e diplomas são enterrados com seus donos.
Tente este outro teste e veja como se sai:

A DIFERENÇA
- Diga o nome das 5 pessoas mais ricas do
mundo;
- Diga o nome dos últimos cinco
vencedores do prêmio Heisman;
- Diga o nome das últimas cinco Misses
Universo;
- Dê 10 nomes de pessoas que ganharam o
Prêmio Nobel ou o Pulitzer;
- Dê o nome dos últimos 12 ganhadores do
Oscar de melhor ator ou atriz;
Como foi?
A questão é que a maioria de nós não se
lembra das manchetes de ontem. Os nomes
perguntados acima não são de pessoas
medíocres e sim dos melhores em suas áreas.
Mas o aplauso morre, prêmios envelhecem,
empreendimentos são esquecidos. Certificados

ESTAMOS EM OBRAS

Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Aniversário do Ministério de Louvor
03 - 04 - 05 de dezembro
com igrejas convidadas!

- Liste alguns professores que o auxiliaram
em sua jornada escolar;
- Lembre de três amigos que ajudaram você
em momentos difíceis;
- Pense em cinco pessoas que lhe ensinaram
alguma coisa valiosa;
- Pense em algumas pessoas que fizeram
você se sentir amado e especial;
- Pense em cinco pessoas com quem você
gosta de estar;
- Liste seis heróis, cujas histórias tenham
inspirado você;

ENCONTRO

Mais fácil?
Moral da história: “As pessoas que fazem
diferença na sua vida não são as que têm mais
credenciais, dinheiro e prêmios. São as que se
importam com você!”
Amai-vos
Pr. Eduardo

VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9

Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
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EM DEZEMBRO

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

TODAS AS QUARTAS-FEIRAS ÀS 19H.
VENHAM ORAR PELOS SEUS FILHOS.
2ª feira 2 Reis 01, 02, 03

6ª feira 2 Reis 13, 14, 15

3ªfeira 2 Reis 04, 05, 06

Sábado 2 Reis 16, 17, 18

4ª feira 2 Reis 07, 08, 09

Domingo 2 Reis 19, 20, 21

5ª feira 2 Reis 10, 11, 12

Período atual Décima oitava semana

NÃO PERCA A CHANCE DE FAZER
O ENCONTRO COM DEUS.
PROCURE O PASTOR EDUARDO
OU O PRESBÍTERO FRANCISCO E
INSCREVA-SE!
O ENCONTRO É TREMENDO!
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Eacolerfraenntteado

Você já observou um elefante no circo?
Durante o espetáculo, o enorme animal
faz demonstrações de força descomunais.
Mas, antes de entrar em cena, o
elefante permanece preso, quieto,
contido somente por uma corrente que
aprisionava uma de suas patas a uma
pequena estaca cravada no solo.
Sem dúvida a estaca é um pequeno
pedaço de madeira. E, ainda que a
corrente fosse grossa parece óbvio que
esse animal, capaz de arrancar uma árvore
com sua própria força, poderia, com
facilidade,
arrancá-la do solo
e fugir.
Que mistério!
Por que não foge?
Perguntei então a
um adestrador,
sobre o mistério
do elefante. Ele
explicou que o
elefante não
escapa porque está amestrado. Fiz então a
pergunta óbvia. Se está amestrado, por
que o prendem? Não houve resposta.
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Há alguns anos descobriram que, por
sorte minha, alguém havia sido bastante
sábio para encontrar a resposta: 'o
elefante do circo não escapa porque foi
preso à estaca ainda muito pequeno'.
Fechei os olhos e imaginei o pequeno
recém-nascido logo preso. Naquele

momento, o elefantinho puxou, forçou,
tentando se soltar. E apesar de todo o
esforço, não pode sair. A estaca era
certamente muito pesada para ele. E o
elefantinho, tentava e nada. Até que um
dia, cansado, aceitou o seu destino.
Então, aquele elefante enorme não se
solta porque acredita que não pode.

Jamais, jamais voltou a colocar em
prova sua força, e isso muitas vezes
acontece com a gente! Vivemos crendo
em um montão de coisas que "não
podemos, que não vamos conseguir",
por mais que tentemos, simplesmente
porque, quando
éramos crianças
e inexperientes,
algo não deu
c e r t o o u
ouvimos tantos
"nãos", que isso
ficou gravado na
nossa memória
com tanta força,
que perdemos a
criatividade e
aceitamos o: "sempre foi assim".
De vez em quando sentimos as
correntes e confirmamos o estigma:
"Não posso, Nunca poderei é muito
grande pra mim!". A única maneira é
tentar de novo e não ter medo de
enfrentar as barreiras, colocar muita
coragem no coração e não ter medo de
arrebentar as correntes.

Famílias fortIegsre, ja Poderosa
Jesus ouve a dor do
seu coração

.

LUCAS 07:

11. Logo depois, Jesus foi a uma
cidade chamada Naim, e com ele iam os
seus discípulos e uma grande multidão.
* Distância: 34 km a pé.

* Os discípulos andavam sempre
juntos com Jesus, houvesse o que houver.
A multidão só andava junto quando
precisava. Sejamos discípulos sempre, e
que estejamos com Jesus.
12. Ao se aproximar da porta da
cidade, estava saindo o enterro do filho
único de uma viúva; e uma grande
multidão da cidade estava com ela.
* Os que saem da cidade levam a
vida e os que ficam na porta seguem a
morte.
13. Ao vê-la, o Senhor se
compadeceu dela e disse: “Não chore”.
* Aqui o termo Senhor se refere à

Kirius (o Senhor que bane a morte e a
tristeza).

* Note bem: essa mulher não
orou e nem foi atrás de Jesus. Ela não
precisou ter fé.
* Note também que não foi ela
que olhou para Jesus foi Jesus que olhou
pra ela.
* O Senhor tem nos olhado! Será
que estamos atraindo a Ele como a viúva?
* O que ela fez para atrair a Jesus?
Uma dor sem murmurações.
14. Depois, aproximou-se e tocou no
caixão, e os que o carregavam pararam.
Jesus disse: “Jovem, eu lhe digo, levantese!”
* Jesus tocou onde estava sua dor.
* Ou tro s to cavam, mas só
ajudavam a carregar a dor.
* O menino não ouviu o choro da
mãe, mas Jesus ouviu a 34 km.
* O menino não ouviu nem
lamento da cidade, mas ouviu a Jesus.
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15. O jovem sentou-se e começou a
16. Todos ficaram cheios de temor e
conversar, e Jesus o entregou à sua mãe.
louvavam a Deus. “Um grande profeta se
levantou entre nós”, diziam eles. “Deus
* Pelo poder da palavra de Jesus o
interveio em favor do seu povo.”
morto senta e fala.
* Note que Jesus o entregou não à
cidade, mas à mãe, isso é, quem realmente
tem autoridade para cuidar.

FALA DUDU!

NUNCA SE ESQUEÇA
DE DEUS
1 - Deus não escolhe pessoas capacitadas,
Ele capacita os escolhidos.
2 - Um com Deus é maioria.
3 - Devemos orar sempre, não até Deus nos
ouvir, mas até que possamos ouvir a Deus.
4- Nada está fora do alcance da oração,
exceto o que está fora da vontade de Deus.
5- O mais importante não é encontrar a
pessoa certa, e sim ser a pessoa certa.
6 - Moisés gastou: 40 anos pensando que
era alguém; 40 anos aprendendo que não era
ninguém e 40 anos descobrindo o que Deus pode
fazer com um NINGUÉM.

ESTAMOS EM OBRAS

Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Aniversário do Ministério de Louvor
03 - 04 - 05 de dezembro
com celebrações às 20h (e na EBD)!

7 - A fé ri das impossibilidades.
8 - Não confunda a vontade de DEUS, com a
permissão de DEUS.
9 - Não diga a DEUS que você tem um
grande problema. Mas diga ao problema que você
tem um grande DEUS.

DECLARAÇÃO:
Sim, eu amo Deus. Ele é a fonte de minha
existência, é meu Salvador.

ENCONTRO

Ele me sustenta a cada dia.
Sem Ele eu não sou nada, mas com Ele eu
posso todas as coisas através de Jesus Cristo, que
me fortalece (Fil.4:13).
Amai-vos
Pr. Eduardo

VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9

Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração

2

PRÓXIMA SEMANA!

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

TODAS AS QUARTAS-FEIRAS ÀS 19H.
VENHAM ORAR PELOS SEUS FILHOS.
2ª feira 2 Reis 22, 23

6ª feira 1 Crônicas 07, 08, 09

3ªfeira 2 Reis 24, 25

Sábado 1 Crônicas 10, 11, 12

4ª feira 1 Crônicas 01, 02, 03

Domingo 1 Crônicas 13, 14, 15

5ª feira 1 Crônicas 04, 05, 06

Período atual Décima nona semana

NÃO PERCA A CHANCE DE FAZER
O ENCONTRO COM DEUS.
PROCURE O PASTOR EDUARDO
OU O PRESBÍTERO FRANCISCO E
INSCREVA-SE!
O ENCONTRO É TREMENDO!

3

Sdeemsculpas

Deus tem as palavras positivas para todas que você tem negativas!
1- Você diz: "Isto é impossível."
Deus diz: "Todas as coisas são possíveis." (Lc 18: 27)
2- Você diz: "Estou muito cansado."
Deus Diz: "Eu te darei descanso." (Mt 11: 28-30)
3- Você diz: "Ninguém me ama."
Deus diz: "Eu te amo." (Jo 3: 16, 13: 34)
4- Você diz: "Não agüento mais."
Deus diz: "A minha graça te basta." (2 Co 12: 9, Sl 91: 15)
5- Você diz: "Não consigo mais ter confiança."
Deus diz: "Eu endireitarei os seus caminhos." (Pv 3: 5-6)
6- Você diz: "Não posso fazer."
Deus diz: "Você pode todas as coisas." (Fp 4: 13)
7- Você diz: "Não sou capaz."
Deus diz: "Eu te capacito." (2 Cr: 9: 8)
8- Você diz: "Eu não sou ninguém."
Deus diz: "Eu te farei alguém." (Rm 8: 28)
9- Você diz: "Eu não me perdôo."
Deus diz: "Eu te perdôo." (1 Jo 1: 9, Rm 8: 1)
10- Você diz: "Eu não tenho o suficiente."
Deus diz: "Eu suprirei suas necessidades." (Fp 4: 19)
11- Você diz: "Tenho medo."
Deus diz: "Eu não te dei espírito de medo." (2 Tm 1: 7)
12- Você diz: "Estou sempre desanimado e preocupado."
Deus diz: "Lance sobre mim todas as sua ansiedades." (1 Pe 5: 7)
13- Você diz: "Não tenho fé suficiente."
Deus diz: "Eu dou a todos a medida da fé." (Rm 12: 3)
14- Você diz: "Não tenho sabedoria."
Deus diz: "Eu te dou sabedoria." (1 Co: 1: 30)

4

15- Você diz: "Me sinto só."
Deus diz: "Não te deixarei." (Hb 13: 5)

FamíliasIfogrrteejas, Poderosa
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Aceitação é uma
necessidade humana

.

Uma adoração para ser aceita pelo
Senhor é necessário que o Senhor aceite
primeiro a pessoa que está oferecendo a
adoração.
“E Abel também trouxe dos
primogênitos das suas ovelhas e da sua
gordura; e atentou o SENHOR para Abel e
para a sua oferta. Mas para Caim e para a
sua oferta não atentou. E irou-se Caim
fortemente, e descaiu-lhe o seu
semblante. E o SENHOR disse a Caim: Por
que te iraste? E por que descaiu o teu
semblante? Se bem fizeres, não haverá
aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o
pecado jaz à porta, e para ti será o seu
desejo, e sobre ele dominarás.” ―
Gn.4.4―7
Caim queria ser aceito. Ele não

queria adorar de fato a quem ele estaria
tentando agradar. O Senhor o ensinou o
caminho.
Se Senhor não aceitar sua adoração
não pare. Melhore-a e procure fazer o
melhor até a exaustão. Quando não tiver
mais nada a oferecer, oferte seu orgulho,
seu vazio, e quando não tiver mais nada,
oferte a si mesmo, pois Ele quer de volta o
que de fato pertence a Ele: você!
Deus atentou para Abel e depois
para sua oferta (v.4) e então Deus rejeitou
primeiro Caim e depois sua oferta (v.5).
Somente depois do Êxodo, quando o
Tabernáculo foi construído, é que a
adoração pública tornou-se formal, pois
no inicio era pessoal e individual. Hoje
voltou a ser assim, pois hoje somos os
Tabernáculos de Deus exclusivamente
feitos para Seu louvor e adoração.
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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FALA DUDU!
A BÍBLIA E O CELULAR

PARABÉNS AO MINISTÉRIO
DE LOUVOR POR MAIS UM
ANO DE VITÓRIAS NO ALTAR
DO SENHOR JESUS.

Já imaginou o que aconteceria se
tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos
o nosso celular?
E se sempre carregássemos a nossa Bíblia
no bolso ou na bolsa?
E se déssemos umas olhadas nela várias
vezes ao dia?
E se voltássemos para apanhá-la quando a
esquecemos em casa, no escritório... ?
E se a usássemos para enviar mensagens
aos nossos amigos?
E se a tratássemos como se não
pudéssemos viver sem ela?
E se a déssemos de presente às crianças?
E se a usássemos quando viajamos?
E se lançássemos mão dela em caso de
emergência?

A verdade sobre o Natal
(Parte 01)

Mais uma coisa: Ao contrário do celular, a
Bíblia não fica sem sinal. Ela "pega" em qualquer
lugar. Não é preciso se preocupar com a falta de
crédito porque Jesus já pagou a conta e os
créditos não têm fim.
E o melhor de tudo: não cai a ligação e a
carga da bateria é para toda a vida. "Buscai ao
Senhor enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto"! (Is 55:6).
Amai-vos
Pr. Eduardo

ESTAMOS EM OBRAS

VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9

Domingo:
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19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

A festa de Natal tem sua origem na Igreja
Católica Romana e desta se estendeu ao
protestantismo e ao redor do mundo.
Em que se inspirou a Igreja Católica? Não foi
nos ensinamentos do Novo Testamento. Não foi
na Bíblia nem nos Apóstolos que haviam sido
instruídos pessoalmente pelo Senhor Jesus. O
Natal se introduziu na Igreja durante o século IV
proveniente do paganismo.
Posto que a celebração do Natal foi
introduzida no mundo pela Igreja Católica
Romana e não tem outra autoridade senão ela
mesma, vejamos o que diz a Enciclopédia Católica
(edição de 1911): “A festa do Natal não estava
incluída entre as primeiras festividades da Igreja…
os primeiros indícios dela são provenientes do
Egito… os costumes pagãos relacionados com o
princípio do ano se concentraram na festa do
Natal”.
Na mesma Enciclopédia encontramos que
Orígenes, um dos chamados pais da Igreja,
reconheceu a seguinte verdade: “… não vemos
nas Escrituras alguém que tenha celebrado uma
festa ou celebrado um grande banquete no dia de
2ª feira 1 Crônicas 16, 17, 18

6ª feira 2 Crônicas 01, 02, 03

3ªfeira 1 Crônicas 19, 20, 21

Sábado 2 Crônicas 04, 05, 06

4ª feira 1 Crônicas 22, 23

Domingo 2 Crônicas 07, 08, 09

5ª feira 1 Crônicas 24, 25

Período atual Vigésima semana

seu natalício. Somente os pecadores (como Faraó
e Herodes) celebraram com grande regozijo o dia
em que nasceram neste mundo”.
A Enciclopédia Britânica, edição de 1946 diz:
“O Natal não constava entre as antigas
festividades da Igreja…” Não foi instituída pelo
Senhor Jesus Cristo nem pelos Apóstolos, nem
pela autoridade bíblica. Foi tomada mais tarde do
paganismo.
A Enciclopédia Americana, edição 1944 diz:
“O costume do cristianismo era celebrar não o
nascimento de Jesus Cristo, mas Sua morte. (A
comunhão, instituída por Jesus no Novo
Testamento é a comemoração de Sua morte). Em
memória do nascimento de Cristo se instituiu uma
festa no século quarto. No século quinto, a Igreja
Ocidental deu ordem de que fosse celebrada para
sempre, e no mesmo dia da antiga festividade
romana em honra ao nascimento do deus Sol, já
que não se conhecia a data de nascimento de
Cristo.”omente no século quinto, foi estabelecida
oficialmente como festa cristã.
Tomemos nota deste fato importante. Estas
autoridades históricas demonstram que durante
os primeiro três séculos da nossa era, os cristãos
não celebravam o Natal. Esta festa foi introduzida
na Igreja Romana no século quatro e, somente no
século quinto, foi estabelecida oficialmente como
festa cristã.

ENCONTRO
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GPS do céu
Uma pesquisa na Inglaterra confirma
o que já sei por mim: os homens dirigem
cerca de 440 km a mais por ano que as
mulheres porque não pedem
informações. A pesquisa foi realizada
com mil motoristas, e mostrou que 74%
das mulheres param a fim de pedir
informações, enquanto que 37% dos
homens não. Preciso admitir que seja
um desses que não se dobra quando
está perdido. A minha mulher fica braba
comigo. Só depois de alguns litros de
combustível em vão é que obedeço aos
insistentes pedidos dela.
Por que a gente é assim, tão
teimoso? Acho que é por isso que tem
mais mulher na igreja do que homem.
Igreja é lugar onde a gente estaciona e
pede ajuda. Para fazer isto, é preciso
reconhecer que se meteu em lugar
desconhecido, e sozinho não vai
encontrar o caminho certo. Este foi o
problema do rei Davi. Só depois de
gastar todo o tanque, confessou:

4

"Ó Senhor, eu já não sou orgulhoso
(...) Não vou mais atrás de coisas grandes
e extraordinárias, que estão fora do meu
alcance" (Salmo 131). A triste história
deste motorista na Bíblia nos serve de
lição (2 Samuel 11 e 12). Por isso
também as suas palavras no Salmo 32
(8,9): "O Senhor Deus me disse: Eu lhe
ensinarei o caminho por onde você deve

ir; eu vou guiá-lo e orientá-lo.
Não seja uma pessoa sem juízo
como o cavalo ou a mula, que precisam
ser guiados com cabresto e rédeas para
que obedeçam".
Jesus insistiu muito com os
arrogantes fariseus para que
estacionassem o carro e pedissem
orientação.
A palavra "fariseu" vem do hebraico
e significa "santo", alguém separado
dos outros. Eles se achavam os tais. Um
dia Jesus lhes disse: "Ai de vocês,
mestres da Lei! Pois guardam a chave
que abre a porta da casa da Sabedoria. E
nem vocês mesmos entram, nem
deixam os outros entrarem" (Lucas
11.52). Hoje Jesus diria: Vocês têm a
chave do carro, mas nem vocês nem os
caroneiros chegam ao destino certo.
Tomé era homem e cabeça-dura,
mesmo assim humilhou-se e
perguntou: Como podemos saber o
caminho? Jesus respondeu
prontamente: "Eu sou o caminho, a
verdade e a vida, ninguém pode chegar
até o Pai a não ser por mim" (João 14.6).
E ele atendeu a sugestão.
Pastor Marcos Schmidt
Igreja Evangélica Luterana
Colaboração: Pr. Eduardo Garcia

Famílias forteIs,greja Poderosa
Sempre há uma solução
em Cristo (Mc.9:14-29)
“E, quando se aproximou dos discípulos,
viu ao redor deles grande multidão e
alguns escribas que disputavam com eles.”
Onde detectamos algum demônio
devemos vigiar para que a contenda não
se instale. Onde houver contenda satanás
vai estar no poder.
“E logo toda a multidão, vendo-o,
ficou espantada, e, correndo para ele, o
saudaram.”
Jesus chegou e todos correram
para Ele. Ele é o único caminho.
“E perguntou aos escribas: Que é
que discutis com eles?”
Note que Jesus não foi em direção
ao endemoniado, mas onde estava a
contenda.
“E um da multidão, respondendo,
disse: Mestre trouxe-te o meu filho, que
tem um espírito mudo; e este, onde quer
que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma,
e range os dentes, e vai-se secando; e eu
disse aos teus discípulos que o
expulsassem, e não puderam.”

/dez/2010
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Note que o pai trouxe o filho para
Jesus, mas os discípulos tentaram
resolver. Saiba que quando vierem até
nós com um problema espiritual, não é a
nós que eles querem, mas a Jesus que
está em nós. Devemos nos esvaziar para
que Ele apareça.
“E ele, respondendo-lhes, disse: Ó
geração incrédula! Até quando estarei
convosco? Até quando vos sofrerei
ainda? Trazei-o.”
Aqui Jesus está dizendo que o
problema era de todos e ate aqui Ele não
trata do demônio, mas dos problemas
que o fortaleciam. Só então Jesus manda
trazer o problema.
“E trouxeram-lho; e, quando ele o
viu, logo o espírito o agitou com violência;
e, caindo o endemoninhado por terra,
revolvia-se, espumando.”
Agora o demônio sabia com quem
estava tratando.
“E perguntou ao pai dele: Quanto
tempo há que lhe sucede isto? E ele disselhe: Desde a infância.”
Jesus vai agora ao âmago do
problema: o pai.
“E muitas vezes o tem lançado no
fogo e na água, para destruí-lo; mas, se tu
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podes fazer alguma coisa, tem compaixão
de nós e ajuda-nos.”
“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer;
tudo é possível ao que crê. E logo o pai do
menino, clamando, com lágrimas, disse: Eu
creio, Senhor! Ajuda a minha
incredulidade.”
Jesus tirou a responsabilidade de
todos e lança sobre o pai que, agora, pede
ajuda de forma certa. E sem contendas.
“E disse-lhes: Esta casta não pode
sair com coisa alguma, a não ser com oração
e jejum.”
Aqui está o caminho: oração e jejum.
Oração nos aproxima do Senhor e jejum
humilha a alma e mortificam a carne
expulsa as contendas.
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

A verdade sobre o Natal
(Parte 02)
A VERDADEIRA ORIGEM DO NATAL
Temos visto, pois, que o Natal foi
estabelecido por meio da Igreja Católica
Romana e que ela o recebeu do paganismo.
Porém, qual foi a sua verdadeira origem? O
Natal é uma das principais tradições do sistema
corrupto chamado Babilônia e, como tal, é
censurado nas profecias e ensinamentos
bíblicos. Tem suas raízes na antiga Babilônia de
Ninrode! Sim, data da época imediatamente
posterior ao dilúvio! Ninrode, neto de Cão, filho
de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema
babilônico, sistema organizado de impérios e
governos humanos, do sistema econômico do
lucro, o qual tem se apoderado do mundo
desde então. Ninrode construiu a torre de
Babel, a Babilônia original, Ninive e muitas
outras cidades. Organizou o primeiro reino
deste mundo. O nome Ninrode se deriva da
palavra “marad”, que significa “rebelar”. De
escritos antigos aprendemos que foi este
homem que começou a grande apostasia
mundial organizada que tem dominado o
mundo desde tempos antigos até agora.
Ninrode era tão perverso que, segundo
escritos, casou-se com sua própria mãe cujo

BATISMO

TODAS AS QUARTAS-FEIRAS ÀS 20H.
VENHAM ORAR PELOS SEUS FILHOS.

ESTAMOS EM OBRAS
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

nome era Semiramis.
Morto prematuramente, sua chamada
mãe-esposa, Semiramis,
propagou a perversa
doutrina de reencarnação de Ninrode em
seu filho Tamuz. Ela
declarou que em cada
a n i ve rs á r i o d e s e u
nascimento, Ninrode
desejaria presentes em uma árvore. A data de
seu nascimento era 25 de Dezembro. Aqui está
a verdadeira origem do Natal.
Semiramis se converteu em “rainha do
céu” e Ninrode, sob diversos nomes, se tornou
o “divino filho do céu”. Depois de várias
gerações desta adoração idolatra, Ninrode
também se tornou em falso messias, filho de
Baal, o deus sol.
Neste falso sistema babilônico, a “mãe e
filho” (Simiramis e Ninrode encarnado em seu
filho Tamuz) se converteram nos principais
objetos de adoração. Esta veneração da “mãe e
do filho” se estendeu por todo o mundo, com
variação de nomes segundo os países e línguas.
Por surpreendente que pareça, encontramos o
equivalente na Madona muito antes do
nascimento do Senhor Jesus Cristo!
Nos séculos quarto e quinto os pagãos do
mundo romano se “converteram” em massa ao
“cristianismo” levando consigo suas antigas
crenças e costumes pagãos dissimulando-os
sob nomes cristãos. Foi quando se popularizou
ta m b é m a i d é i a d a “ m ã e e f i l h o ”,
especialmente na época do Natal.
2ª feira 2 Crônicas 10, 11, 12

6ª feira 2 Crônicas 22, 23, 24

3ªfeira 2 Crônicas 13, 14, 15

Sábado 2 Crônicas 25, 26, 27

4ª feira 2 Crônicas 16, 17, 18

Domingo 2 Crônicas 28, 29, 30

5ª feira 2 Crônicas 19, 20, 21

Período atual Vigésima primeira semana

Os cartões de Natal, as
decorações e as cenas do
presépio refletem este
mesmo tema.Quem foi
criado neste mundo
babilônico, que tem
escutado e aceitado estas
coisas durante toda a vida,
tem aprendido a venerá-las
como algo sagrado. Não
duvida. Jamais se detém
para investigar se este
costume tem sua origem na Bíblia ou na
idolatria pagã.Assombramo-nos ao conhecer a
verdade e, infelizmente, há aqueles que se
ofendem ao ouvir a verdade. Porém, Deus
ordena a seus ministros fiéis: “clama em alta
voz, não te detenhas, levanta a tua voz e
anuncia ao povo a sua transgressão.” (Isaías
58:1).
A verdadeira origem do Natal está na
Babilônia. Está envolvida na apostasia
organizada que tem mantido o mundo no
engano desde a muitos séculos! No Egito
sempre se creu que o filho de Ísis (nome egípcio
da “rainha do céu”) nasceu em 25 de Dezembro.
Os pagãos em todo o mundo conhecido
celebraram esta data antes do nascimento do
Senhor Jesus Cristo.
Bíblia ordem nem instrução alguma para
fazê-lo. Porém, existe, sim, a ordem de observar
a data da Sua morte (I Corintios 11:24-26; João
13:14-17; Eclesiastes 7:1).
Assim foi, como os “mistérios dos
caldeus”, inventado pela esposa de Ninrode nos
foi legado, com novos nomes cristão, pelas
religiões pagãs.

ENCONTRO
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O PRESENTE ESCUTAR
Mas você deve realmente escutar. Sem interrupção, sem distração, sem planejar sua
resposta. Apenas escutar.

O PRESENTE AFEIÇÃO
Seja generoso com abraços, beijos, tapinhas nas costas e aperto de mãos. Deixe
estas pequenas ações demonstrarem o amor que você tem por família e amigos.
O PRESENTE SORRISO
Junte alguns desenhos. Compartilhe artigos e histórias engraçadas. Seu presente
será dizer, "Eu adoro rir com você."
O PRESENTE BILHETINHO
Pode ser um simples bilhete de "Muito obrigado por sua ajuda" ou um soneto
completo. Um breve bilhete escrito à mão pode ser lembrado pelo resto da vida, e pode
mesmo mudar uma vida.
O PRESENTE ELOGIO
Um simples e sincero, "Você ficou
muito bem de vermelho", "Você fez um
super trabalho" ou "Que comida
maravilhosa" faz o dia de alguém.
O PRESENTE FAVOR
Todo dia, faça algo amável.
O PRESENTE ESPAÇO
Tem momentos em que nós não
queremos nada mais do que ficar
sozinhos. Seja sensível à esses
momentos e dê o presente da solidão
ao outro.

4

O PRESENTE DISPOSIÇÃO
A maneira mais fácil de sentir-se bem é colocar-se à disposição de alguém, e isso não
é difícil de ser feito.

Famílias fIorgteresja, Poderosa
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Misericórida

João 5: 2. “Há em Jerusalém, perto da
porta das Ovelhas, um tanque que, em
aramaico, é chamado Betesda, tendo cinco
entradas em volta. 3. Ali costumava ficar
grande número de pessoas doentes e
inválidas: cegos, mancos e paralíticos. Eles
esperavam um movimento nas águas.”
Betesda significa CASA DE
MISERICÓRDIA. Porque só as pessoas
doentes procuram a Casa de Misericórdia?
Porque não nos preocupamos com as
doenças da alma como ódio, mágoas,
ressentimentos, prostituição, fofoca,
luxurias etc.?
Essas coisas é que levam para o
inferno e não as doenças físicas. E mais!
Ninguém esperava Deus de fato naquele
tanque, mas um mover das águas. Onde
está sua motivação ao vir à igreja? Em suas
necessidades ou em adorar a Deus? Nele
você já encontrou sua misericórdia!
“5. Um dos que estavam ali era
paralítico fazia trinta e oito anos. 6.
Quando o viu deitado e soube que ele vivia
naquele estado durante tanto tempo,
Jesus lhe perguntou: “Você quer ser
curado?” 7. Disse o paralítico: “Senhor,
não tenho ninguém que me ajude a entrar
no tanque quando a água é agitada.
Enquanto estou tentando entrar, outro

.

chega antes de mim”. 8. Então Jesus lhe
disse: “Levante-se! Pegue a sua maca e
ande”.”
O que estava acontecendo ali não era
um ato de misericórdia, mas uma tortura
para quem era limitado.
“9. Imediatamente o homem ficou
curado, pegou a maca e começou a andar.
Isso aconteceu num sábado, 10. e, por essa
razão, os judeus disseram ao homem que
havia sido curado: “Hoje é sábado, não lhe
é permitido carregar a maca”. 11. Mas ele
respondeu: “O homem que me curou me
disse: 'Pegue a sua maca e ande' ”. “
Note que aquele homem recebeu o
que foi buscar, mas ele não recebeu da
fo r m a co nve n c i o n a l co m o to d o s
esperavam. Agora ele está dentro da casa
de misericórdia sendo perseguido por ter
sido curado [não pelo mover das águas ou
por um anjo].O que ninguém sabia é que
ele foi curado pela palavra viva de Deus,
manifesta aos homens: Jesus, pois Ele
disse apenas uma palavra: “Levante-se!”
Enquanto nós vimos da parte de
Deus um grande e verdadeiro ato de
misericórdia, dos homens não vimos
misericórdia alguma.
Espero que essas coisas andem bem
longe da casa de Deus!
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio RJ
comunidadeamaivos.wordpress.com
amaivos_CFRJ@msn.com / (22) 2648-4909
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FALA DUDU!

Não se inscreveu
da???
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1 - 'Deus não escolhe pessoas capacitadas,
Ele capacita os escolhidos.'
2 - 'Um com Deus é maioria.'
3 - 'Devemos orar sempre, não até Deus
nos ouvir, mas até que possamos ouvir a Deus..'
4- 'Nada está fora do alcance da oração,
exceto o que está fora da vontade de Deus.'
5- 'O mais importante não é encontrar a
pessoa certa, e sim ser a pessoa certa.'
6 - 'Moisés gastou: 40 anos pensando que
era alguém; 40 anos aprendendo que não era
ninguém e 40 anos descobrindo o que Deus pode
fazer com um NINGUÉM.'
7 - 'A fé ri das impossibilidades.'
8 - 'Não confunda a vontade de DEUS, com
a permissão de DEUS.
9 - 'Não diga a DEUS que você tem um
grande problema. Mas diga ao problema que
você tem um grande DEUS.'

FAÇA SUA INSCRIÇÃO
COM O PR. EDUARDO!
A verdade sobre o Natal
(Parte 03)
Afinal, a Bíblia mostra quando nasceu
Jesus?
Sim, podemos através de alguns detalhes
bíblicos, situar cronologicamente o
nascimento de Jesus e verificar que o Seu
nascimento foi o cumprimento de uma das
mais importantes festas do Velho
Testamento - a Festa dos Tabernáculos.

DECLARAÇÃO:
Sim, eu amo Deus.
Ele é a fonte de minha existência, é meu
Salvador.
Ele me sustenta a cada dia.
Sem Ele eu não sou nada, mas com Ele eu
posso todas as coisas através de Jesus Cristo, que
me fortalece (Fil.4:13).
Amai-vos
Pr. Eduardo

ESTAMOS EM OBRAS

VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9

Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

Jesus Cristo nasceu na festa dos
Tabernáculos, que acontecia a cada ano, no
final do 7º mês (Tisri/Etanin) do calendário
judaico, que corresponde ao mês de
setembro/outubro do nosso calendário. A
festa dos Tabernáculos ou das Cabanas,
significava Deus habitando com seu povo.
Foi instituída por Deus como memorial para
que o povo de Israel se lembrasse dos dias de
peregrinação pelo deserto em que o Senhor
2ª feira 2 Crônicas 31, 32, 33

6ª feira Esdras 05, 06

3ªfeira 2 Crônicas 34, 35, 36

Sábado Esdras 07, 08

4ª feira Esdras 01, 02

Domingo Esdras 09, 10

5ª feira Esdras 03, 04

Período atual Vigésima segunda semana

habitou num Tabernáculo no meio do seu
povo (Lv 23.39-44 “Porém aos quinze dias do
mês sétimo, quando tiverdes recolhido do
fruto da terra, celebrareis a festa do SENHOR
por sete dias; no primeiro dia haverá
descanso, e no oitavo dia haverá descanso. E
no primeiro dia tomareis para vós ramos de
formosas árvores, ramos de palmeiras,
ramos de árvores frondosas, e salgueiros de
ribeiras; e vos alegrareis perante o SENHOR
vosso Deus por sete dias. E celebrareis esta
festa ao SENHOR por sete dias cada ano;
estatuto perpétuo é pelas vossas gerações;
no mês sétimo a celebrareis. Sete dias
habitareis em tendas; todos os naturais em
Israel habitarão 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 sou o SENHOR vosso Deus. Assim
pronunciou Moisés as solenidades do
SENHOR aos filhos de Israel.”

ENCONTRO
A conclusão deste estudo será na
próxima semana.
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Esta é uma história que vem de um
pequeno país da África Ocidental, Gana,
narrada por um educador popular, James
Aggrey, nos inícios deste século, quando
se davam os embates pela
descolonização. Oxalá nos faça pensar
sempre a respeito.
"Era uma vez um camponês que foi à
floresta vizinha apanhar um pássaro, a
fim de mantê-lo cativo em casa.
Conseguiu pegar um filhote de águia.
Colocou-o no galinheiro junto às
galinhas. Cresceu como uma galinha.
Depois de cinco anos, esse homem
recebeu em sua casa a visita de um
naturalista.
Enquanto passeavam pelo jardim,
disse o naturalista:
- Esse pássaro aí não é uma galinha. É
uma águia.
- De fato, disse o homem, é uma águia.
Mas eu a criei como galinha. Ela não é
mais águia. É uma galinha como as
outras.
- Não!, retrucou o naturalista, ela é e
será sempre uma águia. Este coração a
fará um dia voar às alturas.
- Não!, insistiu o camponês, ela virou
galinha e jamais voará como águia.
Então decidiram fazer uma prova. O
naturalista tomou a águia, ergueu-a bem
alto e, desafiando-a, disse:
- Já que você de fato é uma águia, já
que você pertence ao céu e não à terra,
então abra suas asas e voe!
A águia ficou sentada sobre o braço
estendido do naturalista. Olhava
distraidamente ao redor. Viu as galinhas
lá embaixo, ciscando grãos. E pulou para
junto delas.
O camponês comentou:
- Eu lhe disse, ela virou uma simples
galinha!
- Não!, tornou a insistir o naturalista,
ela é uma águia. E uma águia sempre será
u m a á g u i a . Va m o s ex p e r i m e nta r
novamente amanhã.
No dia seguinte, o naturalista subiu
com a águia no teto da casa. Sussurrou-

lhe:
- Águia, já que você é uma águia,
abra suas asas e voe!
Mas, quando a águia viu lá embaixo
as galinhas ciscando o chão, pulou e foi
parar junto delas.
O camponês sorriu e voltou à carga:
- Eu havia lhe dito, ela virou galinha!
- Não! Ela é águia e possui sempre
u m c o r a ç ã o d e á g u i a . Va m o s
experimentar ainda uma última vez.
Amanhã a farei voar.
No dia seguinte, o naturalista e o
camponês levantaram bem cedo.
Pegaram a águia, levaram-na para o alto
de uma montanha. O sol estava
nascendo e dourava os picos das
montanhas.
O naturalista ergueu a águia para o
alto e ordenou-lhe:
- Águia, já que você é uma águia, já
que você pertence ao céu e não à terra,
abra suas asas e voe!
A águia olhou ao redor. Tremia,
como se experimentasse nova vida. Mas
não voou. Então, o naturalista seguroua firmemente, bem na direção do sol, de
sorte que seus olhos pudessem se
encher de claridade e ganhar as
dimensões do vasto horizonte.
Foi quando ela abriu suas potentes
asas.
Ergueu-se, soberana, sobre si
mesma. E começou a voar, a voar para o
alto e voar cada vez mais para o alto.
Voou. E nunca mais retornou."

Existem pessoas que nos fazem
pensar como galinhas. E ainda até
pensamos que somos efetivamente
galinhas. Porém é preciso ser águia.
Abrir as asas e voar. Voar como as
águias. E jamais se contentar com os
grãos que jogam aos pés para ciscar.”
Extraído de artigo publicado pela
Folha de São Paulo, por Leonardo Boff,
teólogo, escritor e professor de ética da
UERJ.

Famílias fortIegsre, ja Poderosa
Passos para uma vida
segura em Deus (Fl. 1)
“Tendo por certo isto mesmo: que
aquele que em vós começou a boa obra a
aperfeiçoará até ao Dia de Jesus Cristo.” ―
v.6

.

1. Precisamos nos tornar objetos da
graça de Deus, ter a plena certeza de que
Deus, através do Espírito Santo, está
realizando uma grande obra em nós.
Precisamos desenvolver a certeza de que
Ele é competente para acabar essa obra,
mas que só acabará quando Jesus voltar.
Nota: se a obra é Dele só precisamos
confiar e nos tornar moldáveis.
“Como tenho por justo sentir isto de
vós todos, porque vos retenho em meu
coração, pois todos vós fostes
participantes da minha graça, tanto nas
minhas prisões como na minha defesa e
confirmação do evangelho.” ― v.7
2. Somos participantes da graça de
Deus, pois estamos incluídos ― como
igreja ― nos sofrimentos de Cristo e dos
apóstolos. Tudo que Jesus conquistou na
cruz e os apóstolos é crédito nosso como
Igreja, para desfrutarmos como corpo de
Cristo.

“E peço isto: que a vossa caridade
aumente mais e mais em ciência e em todo
o conhecimento.” ― v.9
3. 'Crescer cada vez mais em
c a r i d a d e ' s e r e fe r e a o s a t o s e
pensamentos que devem ser voltados
para o amor, compreensão e a capacidade
de enxergar tudo com os olhos de Cristo.
Nota [ciência e conhecimento]: Não deixe
o diabo roubar seus cultos de comunhão
na igreja, pois são neles que Deus libera
nossas vitórias.
“Para que aproveis as coisas
excelentes, para que sejais sinceros e sem
escândalo algum até ao Dia de Cristo,
cheios de frutos de justiça, que são por
Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus.”
― v.10,11
4. 'Aprovar as coisas excelentes'
significa valorizar e observar as coisas
certas e vêm de Deus para nós. É óbvio que
isso é o oposto de não enfatizarmos nem
ficarmos comentando os erros dos outros.
Isso nos enfraquece, pois não está
regurgitando a Palavra e sim o pecado
alheio. Isso não conserta ninguém.
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio RJ
comunidadeamaivos.wordpress.com
amaivos_CFRJ@msn.com / (22) 2648-4909
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As verdades sobre o Natal
(Parte final)
PAPAI NOEL - Papai Noel não é um santo,
é um ídolo. Você só tem um papai que é
DEUS. Não podemos receber Noel no lugar
de DEUS! Nós só temos um Pai espiritual. A
Enciclopédia Britânica, 11 a . edição, vol.19,
pág. 649 diz: "São Nicolau, bispo católico do
século V; Bispo de Mira, santo venerado
pelos gregos e latino em dezembro. Conta-se
à lenda segundo a qual presenteava
ocultamente três filhas de um homem muito
pobre; assim, deu-se a origem ao costume
de dar presentes em secreto na véspera do
dia de São Nicolau, (6 de dezembro), data
que depois foi transferida para o Natal".
Provérbios 26:18-19: "Quem engana os
outros e diz que é brincadeira é como um
louco brincando com uma arma mortal.”
GUIRLANDAS - Parece estúpido dizer
mas, guirlandas ou coroas, são memoriais
de consagração. Podem ser entendidas
como enfeites, oferendas, ofertas para
funerais, celebração memorial aos deuses, à
vitalidade do mundo vegetal, celebração
nos esportes, celebração das vítimas que
eram sacrificadas aos deuses pagãos. Essas
coroas verdes nas portas da nossa casa
significam um adorno de chamamento e
legalidade de entrada de ‘deuses’. Elas ficam
nas portas porque são as boas vindas no
lugar de entrada. São símbolos relacionados
ao deus Apolo, trazem honra a Zeus,
homenageiam a Demeter que em latim é

ESTAMOS EM OBRAS

Ceres, ou seja, Semírames, a mãe de Tamuz,
mãe e esposa de Ninrode. Era um cerimonial
oferecido a Ninrode, Semírames e Tamuz. E
onde elas estão? Na porta das casas, das
lojas, dos consultórios. Só existe uma
guirlanda na Bíblia, e esta foi feita por Roma,
para colocar na cabeça do SENHOR JESUS no
dia da sua morte que serviu como símbolo de
escárnio.
VELAS - A vela faz parte de um ritual
pagão dedicado aos deuses ancestrais: a vela
acendida está fazendo renascer o ritual dos
adoradores do deus sol. Dentro dos estudos
sobre o paganismo as velas são chamadas de
demônios; é a simbologia de manter os
demônios vivos. Você não precisa deixar de
usar velas, quando necessário, para alumiar
ambientes, ou como decoração
A ÁRVORE DE NATAL - Como os cultos
pagãos estão ligados às estações do ano,
conseqüentemente deram origem ao culto
solar. Porém, as estações do ano estão
ligadas também ao ciclo do florescimento da
vegetação . Surgiu, assim, a adoração a
plantas, particularmente às árvores. E para
dar sentido a esta adoração, os pagãos
associaram os seus deuses às respectivas
árvores. No Egito, por exemplo, o deus Osíris
"personificava o crescimento da vegetação e
das forças criadoras do Nilo" sendo
representado pelo cedro. Outros deuses de
outros povos tinham suas representações
vegetais: O pinheiro - Átis, a azinheira Júpiter, o louro - Apolo, e mais uma
infinidade de outros deuses e suas árvores.
VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

A árvore de Natal é um símbolo de
consagração, é uma fábula de chamamento
de adoração a deuses babilônicos. Os
babilônicos consagravam uma árvore aos pés
dos deuses e a levavam para casa como
aprovação desses mesmos deuses; era o
símbolo do deus dentro de casa, porque não
se podia fazer a réplica da imagem. Esta
árvore estava relacionada a um pinheiro. A
música natalina diz: "Pinheirinhos que
alegria, sinos tocam noite e dia, é natal que
vem chegando, vamos pois cantarolando."
Fizeram a música para o pinheiro e quantas
vezes cantamos no púlpito! Sabemos que o
fizemos por ignorância, mas agora
recebemos esclarecimento. O pinheiro faz
parte de um ritual de adoração a Ninrode e a
Semírames.
Com a árvore de Natal dentro da nossa
casa estamos ressuscitando um trono
babilônico, dando legalidade para demônios
agirem.
Leia com muita atenção o texto de
Jeremias 10:1-4 "Povo de Israel, escute a
mensagem do DEUS Eterno para vocês. Ele
diz: "Não sigam os costumes de outras
nações. Elas podem ficar espantadas quando
aparecem coisas estranhas no céu, mas
vocês não devem se assustar. A religião dessa
gente não vale nada. Cortam uma árvore na
floresta, e um artista, com as suas
ferramentas, faz um ídolo. Então o enfeitam
com prata e ouro e o firmam com pregos para
que não caia aos pedaços.” O restante do
capítulo mostra a dura exortação que DEUS
dá ao Seu povo. Por que? Porque trouxe para
dentro de casa um costume de povo pagão.
Você quer conservar um costume de povo
pagão? Eu sei que não. Então esteja disposto
2ª feira 2 Crônicas 31, 32, 33

6ª feira Esdras 05, 06

3ªfeira 2 Crônicas 34, 35, 36

Sábado Esdras 07, 08

4ª feira Esdras 01, 02

Domingo Esdras 09, 10

5ª feira Esdras 03, 04

Período atual Vigésima segunda semana

a continuar em aliança com o SENHOR. Essa
árvore, segundo o texto, vira um ídolo.
A Bíblia está nos colocando em degraus de
revelação. Não podemos manter uma
mentira dentro de nós. A história conta que
Ninrode teve uma relação com Semírames
que era sua mãe. Deste incesto nasceu Tamuz
e a mãe Semírames continuou virgem. Vocês
lembram de alguma história parecida com
esta em que a criança nasce e a mãe continua
virgem?
A árvore de Natal ressuscita esse deus
pagão chamado Ninrode. No ocultismo ou
nas religiões orientais, os espíritos dos
antepassados são invocados por meio de uma
árvore. A árvore de Natal é um ponto de
contato que os deuses gostam. Todo feiticeiro
sabe disso, menos a Igreja. Quem tem uma
árvore de Natal está legalizando a entrada de
guias, orixás e caboclos. Os ocultistas crêem
que as pessoas são energizadas através das
árvores. Nenhum cristão coloca em sua casa
um trono a Baal, conscientemente. Mas como
o diabo trabalha com ocultismo, muitas de
suas insinuações são encobertas, ocultas com
o fim de conseguir enganar. Quando
tomamos conhecimento dessa estratégia
maligna e temos consciência de que algo é
errado, não devemos fazer mais.
A Enciclopédia Barsa, vol.11, pág.274 diz:
" A árvore de Natal é de origem germânica,
datando do tempo de São Bonifácio. Foi
adotada para substituir os sacrifícios ao
carvalho sagrado de Odin, adorando-se uma
árvore, em homenagem ao Deus-menino." O
que um deus pagão pode oferecer a um
cristão?

ENCONTRO
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Ricardinho havida dado um dia ao
seu pai Ricardo uma xícara onde se lia:
“Ao melhor pai do mundo”. Um dia,
sem querer, as pequenas mãos de
Ricardinho deixaram o presente
escorregar enquanto a preparava algo
para seu pai que estava para chegar
em casa após o trabalho.

que dizia “ao melhor pai do mundo”. Aí
ele se lembra do sorriso de seu pai, de seu
carinho, das vezes que seu pai havia dito
para ele que o amava... Decide falar a
verdade. Naquele instante ele sente paz
em seu coração.

Mais tarde seu pai chega em casa.
Ainda na porta ele recebe em seus braços
o abraço do filho que decide contar o que
aconteceu. Seu pai o abraça mais uma vez,
o beija, enxuga suas lágrimas.
No dia seguinte ele dá uma xícara para
o menino onde se lia “ao melhor filho do
mundo”.

Neste instante, o menino só
lembrou-se das palavras do pai:
“Vou guardar essa xícara para
sempre. E ai de quem colocar as mãos
nela”. Seu pai pareceu bem radical ao
dizer isso. O menino se desesperou e
tentou colar a xícara, mas não
conseguia. Ele pensou:
“Já sei! Vou comprar outra
igualzinha... Ai! Não vai adiantar! Ele
vai lembrar que ela tinha um
rachadinho perto da asa”.

4

Finalmente ele percebeu que não
haveria como substituí-la. E agora?
Que fazer?
Então o menino, agora em
prantos, pegou o pedacinho da xícara

Se você fez algo errado, não perca
tempo com desculpas e nem com
justificativas. Corra para os braços do Pai e
traga à memória que Ele deu seu Filho por
que te ama e, apesar dele estar dizendo
radicalmente que não quer que
pequemos, Ele também está dizendo que,
se pecarmos, temos um Advogado. Não
busque saídas. O amor de Deus é a melhor
porta para entrarmos e descansarmos de
nossas aflições.
“Levantar-me-ei, irei a meu pai e dirlhe-ei: Pai pequei contra o céu e diante de
ti” ― Lucas 15.18
Procure trazer à memória aquilo que
vai te dar esperança. Confie no Senhor.
Pr. Paulo B. Pereira

Famílias fortes,
Igreja Poderosa
TRAGA À MEMÓRIA AQUILO
QUE TE DÁ ESPERANÇA!
“Eu disse: Já pereceu de Jeová a
minha força e a minha expectação.
Lembram-te da minha aflição e do meu
andar errante, do absinto e do fel. A
minha alma ainda os conserva na
memória e está abatida dentro de
mim.Torno a trazer isso à mente;
p o r ta nto, te n h o e s p e ra n ça . A s
misericórdias de Jeová são a causa de
não sermos consumidos, porque não
falham as suas misericórdias. Novas
são cada manhã; grande é a tua
fidelidade.” ― Lamentações 3.18―23
Quem não se sente assim de vez em
quando? Nos lembramos dos pecados
e das suas conseqüências, da vergonha
e, quando a lembrança é forte, parece
até que vamos morrer. Então vem o
inimigo e traz mais peso ainda. A
angústia toma conta da situação. Surge
um peso espiritual tamanho que já não
conseguimos mais orar e sentir a
presença de Deus. Nossa comunhão
com o Senhor parece que acabou. O

que fazer?
O profeta passou por isso. “Quero
trazer a memória aquilo que me dá
esperança” foi o que pensou ao se
lembrar do amor de Deus e do tamanho
de Sua misericórdia.
“Sou eu que estou criando a
dificuldades, não o Senhor.”
Isso acontece com todos que o
Senhor chama. Deus mandou Samuel
ungir Davi, não foi? Que gloria! Então
vem Davi, vence o gigante e é exaltado
por todos. Maravilha. Logo depois a
história muda, Davi passa a ser
perseguido por Saul e foge para sua
esposa. Saul vai atrás dele e ele foge.
Sua esposa mente para Saul dizendo
que o abrigou porque ele a havia
ameaçado. Ele foge mais uma vez, agora
para o templo. No desespero, esquecese do Deus que cuida dele e passa a
mentir. Daí foge para a terra dos
gigantes e tenta fazer uma aliança com o
inimigo que, agora, quer matá-lo. Mais
uma vez ele mente; finge-se de maluco
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para fugir e agora vai para o deserto, para
a caverna de Adulão. Agora, no deserto,
Davi busca ao Senhor. Agora seu pai e
seus irmãos o procuram e ele se une a
quatrocentos homens derrotados. Ele se
torna líder deles e os ensina a destruir
gigantes. Agora, passado um tempo de
perseguições e derrotas, ele se volta
para o Senhor e o Senhor renova suas
forças (I Samuel Cap. 19 e cap. 20).

“Confessai os vossos pecados uns aos
outros e orai uns pelos outros, para serdes
curados. Muito pode a súplica fervorosa do
justo.” ― Tiago 3. 16

Não adianta se esconder nem fugir.
Clame e, se for aliar-se a alguém, una-se
a outros para buscar a face de Deus. No

Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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Senhor, em unidade, vamos encontrar
respostas e soluções.
Uma boa confissão de pecados vai
contribuir de forma tremenda!

O Blog da Comunidade Amai-vos acaba
de ser
atualizado com todos os boletins de 20
10. Se você
perdeu algum, faça o download em PDF
na área de
arquivos dos boletins informativos.

tão no campo missionário.
Saiba como está o mundo cris
to
o no nosso blog o mapeamen
Acaba também de ser postad
s
o
d
o. Os dados são atualiza
da perseguição ao cristianism
a
s Abertas, através de uma list
anualmente pela Missão Porta
tes ao evangelismo cristão em
dos 100 países mais intoleran
pode fazer o download do
todo o mundo. Você também
arquivo em PDF e em JPG.

Aproveite e deixe o seu comentário!
Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

AKOLOUTHEIN (Parte 02)
- É usado para os discípulos que
deixaram as suas várias profissões e
ocupações e seguiram a Jesus. Assim é
usado no tocante a Pedro e André (Mc
1.18; cf. Mt 4.20). É usado para os dois
discípulos de João Batista que seguiram a
Jesus quando João apontou para Jesus
como O Cordeiro de Deus (Jo 1.37). É usada
para a reação dos discípulos depois da
pesca milagrosa; deixaram tudo e
seguiram a Jesus (Lc 5.11). A declaração
dos discípulos perto do fim é que deixaram
tudo para seguirem a Jesus (Mt 19.27). É
usado para os discípulos em potencial, aos
quais Jesus disse que deviam pensar de
novo antes de se lançarem na aventura de
segui-Lo (Mt 8.19; cf. Lc 9.59, 61)
- É a palavra que Jesus usava para
conclamar os homens para Si. Nos lábios
de Jesus é a palavra do desafio. Seu
mandamento a Mateus é: Segue-me! (Mc
2.14; cf. Lc 5.27 / Mt 9.9). É o mandamento
de Jesus a Felipe (Jo 1.43). É o Seu
mandamento final a Pedro (Jo 21.19, 22). É
Seu mandamento, não obedecido, ao
jovem rico (Mt 19.21 ; cf. Lc 18.22). Seu
mandamento a todos os Seus seguidores
em potencial é que tomem a sua cruz e
sigam-No (Mc 8.34 / 10.21 / Mt 10.38 / 16.
24 / Lc 9.23).

ESTAMOS EM OBRAS
2ª feira Salmos 37, 38, 39

6ª feira Salmos 49, 50, 51

3ªfeira Salmos 40, 41, 42

Sábado Salmos 52, 53, 54

4ª feira Salmos 43, 44, 45

Domingo Salmos 55, 56, 57

5ª feira Salmos 46, 47, 48

Período atual Vigésima oitava semana

- O modo mais comum para esta palavra
é a respeito das multidões que seguiam a
Jesus (Mt 4.25; 8.1; 12.15; 14.13; 19.2;
20.9; 21.9 / Mc 3.7; 5.24; 11 .9 / Jo 6.2).
Este uso tem um vínculo bem estreito com
o uso do verbo nos papiros para descrever
o ato de apegar-se a alguém até que um
pedido seja concedido. Às vezes, as
multidões seguiram a Jesus para receber
Seu poder de cura; às vezes, seguiam-No
para escutar as Suas palavras; e às vezes,
perto do fim, seguiam-No com admiração
para ver o que Lhe aconteceria. Outro
exemplo deste uso de akolouthein no
sentido de seguir, a fim de receber um
favor acha-se em Mt 9.27, onde se diz que
dois cegos seguiam a Jesus a fim de que Ele
os curasse.
- Às vezes, o seguir é o resultado de
gratidão. Em Mt 20.34 os dois cegos
seguem a Jesus depois de curados; o
mesmo se diz do cego em Lc 18.43 e de
Bartimeu em Mc 10.52. Seguiam pela
gratidão por aquilo que Jesus fizera.
- Em Mc 2.15 os pecadores seguiam a
Jesus. Este é um uso muito relevante.
Havia na pessoa de Jesus algo que,
segundo sabiam, satisfaria as suas
necessidades; teriam evitado um fariseu,
mas seguiam a Jesus, porque sabiam que
Ele conhecia e compreendia a situação
deles.
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