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primeira flor
Quando tudo parecer caminhar
errado, seja você a tentar o primeiro
passo certo;
Se tudo parecer escuro, se nada
puder ser visto, acenda você a
primeira luz, traga para a treva, você
primeiro, a pequena lâmpada;
Quando todos estiverem
chorando, tente você o primeiro
sorriso; talvez não na forma de lábios
sorridentes, mas na de um coração
que compreenda, de braços que
confortem;
Se a vida inteira for um imenso
não, não pare você na busca do
primeiro sim, ao qual tudo de positivo
deverá seguir-se;
Quando ninguém souber coisa
alguma, e você souber um pouquinho,
seja o primeiro a ensinar, começando
por aprender você mesmo,
corrigindo-se a si mesmo;
Quando alguém estiver
angustiado à procura, consulte bem o
que se passa, talvez seja em busca de
você mesmo que este seu irmão
esteja;
Daí, portanto, o seu deve ser
primeiro a aparecer, o primeiro
mostrar-se, primeiro que pode ser
único e, mais sério ainda, talvez
último;
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Quando a terra estiver seca, que
sua mão seja a primeira a regá-la;
quando a flor se sufocar na urze e no

espinho, que sua mão seja a primeira a
separar o joio, a arrancar a praga, a
afagar a pétala, a acariciar a flor;
Se a porta estiver fechada, de você
venha a primeira chave;
Se o vento sopra frio, que o calor de
sua lareira seja a primeira proteção e
primeiro abrigo.
Se o pão for apenas massa e não
estiver cozido, seja você o primeiro
forno para transformá-lo em alimento.
Não atire a primeira pedra em quem
erra.De acusadores o mundo está
cheio; nem, por outro lado, aplauda o
erro; dentro em pouco, a ovação será
ensurdecedora;
Ofereça sua mão primeiro para
levantar quem caiu; sua atenção
primeiro para
aquele que foi
esquecido;
Seja você o primeiro para aquele
que não tem ninguém;
Quando tudo for espinho, atire a
primeira flor; seja o primeiro a mostrar
que há caminho de volta,
compreendendo que o perdão
regenera, que a compreensão edifica,
que o auxílio possibilita, que o
entendimento reconstrói.
Atire você, quando tudo for pedra, a
primeira e decisiva flor.

Glácia Daibert

Famílias fortIegsre, ja Poderosa
Propostas para uma
nova forma de viver
(Fl.1)
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Viver dentro da verdade e
sinceridade ate o fim

Fp.1.27 Somente deveis portar-vos
dignamente conforme o evangelho de
Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer
esteja ausente, ouça acerca de vós que
estais num mesmo espírito, combatendo
juntamente com o mesmo ânimo pela fé
do evangelho.

Fp.1.10 Para que aproveis as coisas
excelentes, para que sejais sinceros e sem
escândalo algum até ao Dia de Cristo,

Deus não quer que tenhamos uma
vida de palavras bonitas, mas uma vida
digna que glorifique seu nome.

Fp.1.11 cheios de frutos de justiça,
que são por Jesus Cristo, para glória e
louvor de Deus.
Todos querem ter uma vida de
sucesso, mas nem todos estão dispostos
a pagar o preço que é ter uma vida cheia
de frutos de justiça que glorificam a Deus.

Não são palavras que glorificam a
Deus, mas atitudes cheias de amor e de
propósitos que gerem unidade e
respeito. Não podemos respeitar uma
pessoa só quando ela está presente, mas
devemos dar provas de amor e respeito
por uma pessoa principalmente em sua
ausência.

Todos os nossos atos deveram estar
fixos em um propósito maior do que
satisfazer a nós mesmos: adorar a Deus.

Se começarmos a viver dentro
destes princípios as coisas começarão a
melhorar.

Exortação à perseverança, ao amor
fraternal, dignidade, à humildade e à
santidade

Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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ESCALA DE ORAÇÃO 2011
Atenção obreiros aos seus dias marcados
na escala. Não podemos quebrar essa aliança.
Oraremos durante os 365 dias do ano de 2011
e você fará parte de cada conquista.

Não se
inscreveu
pro Encontro
ainda???

Cristãos argelinos são presos
e entram com recurso

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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ARGÉLIA – Quatro cristãos na Argélia
vão recorrer da decisão judicial de prisão por
realizarem culto sem permissão, afirmando
que o veredito poderia ter repercussões
sobre todas as igrejas do país.
O tribunal de Larbaa Nath Irathen, a
cerca de 27 km da capital da província de Tizi
Ouzou, decretou dois meses de prisão para
quatro líderes cristãos de uma pequena igreja
protestante no domingo, dia 12 de dezembro.
Segundo uma emissora de televisão
francesa – France 24 – em seu site, o pastor da
igreja, Mahmoud Yahou, também foi acusado
Tradução: Carla Priscilla Silva - Fonte:
de hospedar um estrangeiro sem autorização
oficial. Uma pena de três meses de suspensão Portas Abertas / O Verbo - dez2010

ENCONTRO

FAÇA SUA
INSCRIÇÃO
COM O
PR. EDUARDO!

ESTAMOS EM OBRAS

e uma multa de 10.000 dinares argelinos ($
130 dólares americanos) foi dada pelo
tribunal.
O promotor tinha pedido prisão de um
ano para cada réu. Embora a pena média dos
quatro cristãos não servirá como tempo na
prisão, Yahou contou que ele e os outros três
homens planejam apelar da sentença, porque
o resultado do seu caso poderia afetar todas
as igrejas evangélicas do país, que não têm
permissão oficial para operar.
“Se fizerem isso conosco, eles podem
fechar todas as reuniões e as igrejas que
existem na Argélia”, disse Yahou. “Eles
poderiam acabar com tudo.”

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

2ª feira Neemias 01, 02, 03

6ª feira Neemias 12, 13

3ªfeira Neemias 04, 05, 06

Sábado Ester 01, 02, 03

4ª feira Neemias 07, 08, 09

Domingo Ester 04, 05, 06

5ª feira Neemias 10, 11

Período atual Vigésima terceira semana
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Quanto mais conhecermos a Bíblia, o
que ela significa e como aplicar sua
verdade à nossa vida, mais convincente
nossas palavras serão. Paulo, Quando
esteve no meio do Areópago (At. 17.22)
ele não começou citando a história
judaica, como normalmente fazia, por
isso não teria sentido para o seu público
grego. A fala de Paulo foi curta. Disse à
platéia dos aeropagitas que
considerava os atenienses o povo mais
religioso do mundo porque, quando
visitava a cidade, em meio a incontáveis
estátuas de deuses, encontrara uma
inscrição singular que lhe chamara a
atenção: “Ao Deus Desconhecido”, dizia
ela.
A existência desse deus abstrato
entre tantos outros cultuados,
mostrara a Paulo ter o nascente
cristianismo um ponto em comum com
os atenienses, pois o Deus que ele
pregava “não habita em templo feito
por mão humana”, mas em nós. O Deus
Desconhecido, respeitosamente
lembrado pelos gregos, foi pregado por
Paulo como o verdadeiro e único Deus e
Paulo pregou isso com muito
entusiasmo.
Foi a sabedoria grega nos deu de
presente essa palavra: ENTUSIASMO,
ela nasceu com um significado
diferente do que consideramos hoje
em dia. A palavra entusiasmo vem de
enthusiasmus e significa “ter um deus
dentro de si”, ou “ser dominado pelo
divino”. Os gregos eram politeístas, isto
é, acreditavam em vários deuses. A

p e s s o a e n t u s i a s m a d a e ra a q u e l a
"preenchida" pelo poder de um deus e, por
isso, poderia transformar as situações e
fazer as coisas acontecerem. Paulo, cheio do
Espírito, ou, segundo o vocabulário grego,
entusiasmado, fez o discurso mais
importante de toda a Grécia.
Segundo as crenças da Grécia, se você
fosse “entusiasmado” por Deméter (deusa
da Agricultura, chamada Ceres na mitologia
romana), você seria capaz de fazer
acontecer a melhor colheita, e assim por
diante. Só as pessoas entusiasmadas eram
capazes de vencer os desafios do cotidiano,
criar uma realidade ou modificá-la.
Portanto, era preciso entusiasmar-se, ou
seja, “abrigar um deus em si”!
A sabedoria bíblica, muito maior que a
sabedoria grega ou de qualquer outra nação
nos esclarece o verdadeiro significado
desse conceito. Ao nos tornarmos morada
de Deus, do verdadeiro Deus, nos tornamos
capazes de transformar a realidade,
transpor barreiras, vencer qualquer
adversidade.
Por isso, as pessoas biblicamente
entusiasmadas têm fé, agem com
serenidade, alegria, confiança e firmeza. E
acreditam igualmente nos outros
“entusiasmados”, juntando forças com eles.
Não é o sucesso que traz o entusiasmo, é
o entusiasmo que traz o sucesso.
O entusiasmo é bem diferente do
otimismo. Otimismo significa esperar que
uma coisa dê certo. Entusiasmo é crer que é
possível FAZER dar certo, porque há um
Deus verdadeiro morando dentro de nós,
na pessoa do Espírito Santo.

Famílias forItegsr,eja Poderosa
O que o Senhor quer
para nós?
Descanso e alívio:
“Vinde a mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”
― Mt.11.28

/jan/2011
nº328 - 09

Deus quer nos sustentar ate a
velhice:
“E até à velhice eu serei o mesmo e
ainda até às cãs eu vos trarei; eu o fiz, e eu
vos levarei, e eu vos trarei e vos
guardarei” ― Is.46.4
Deus quer nos guiar pelo caminho:

Que sejamos ganhadores de almas:

“Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o
caminho que deves seguir; guiar-te-ei
com os meus olhos” ― Sl.32.8

“E disse-lhes: Vinde após mim, e eu
vos farei pescadores de homens”
―Mt.4.19

Deus quer nos fortalecer, ajudar e
sustentar:

Quer nos dar plena satisfação:
“Porque derramarei água sobre o
sedento e rios, sobre a terra seca;
derramarei o meu Espírito sobre a tua
posteridade e a minha bênção, sobre os
teus descendentes” ― Is.44.3

“não temas, porque eu sou contigo;
não te assombres, porque eu sou o teu
Deus; eu te esforço, e te ajudo, e te
sustento com a destra da minha justiça”
― Is.41.10
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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Fala Dudu!
“Tudo é possível àquele que
crê!”
Como é bom ouvir essa afirmação que
intitula a mensagem de hoje! Mas temos a
tendência de nos alegrarmos nessa
afirmação sem prestar atenção no seu real
sentido. A frase começa dizendo que tudo é
possível e, sem acabar de ler ou ouvir o seu
final, já comemoramos como se não
precisássemos fazer nada, a não ser querer
alguma coisa. Não basta querer para que
tudo seja possível, pois o que torna tudo
possível é a atitude de crer.
Muitas pessoas usam a prática da autoafirmação positiva pensando que isso é crer
repetem incessantemente: Eu posso; eu
consigo; eu vou conseguir; eu já consegui,
porque eu quero, eu posso! Essa atitude
orgulhosa de pensar que só porque
queremos alguma coisa vamos obter o que
desejamos, tem sido o motivo para tantos
casos de pessoas depressivas, pessoas que se
sentem frustradas por não terem alcançado
o alvo.
Pessoas que acreditaram que tudo o
que desejavam lhes seria possível, se

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

esquecendo que tudo é possível somente ao que
crê. Mas se não é em nós mesmos e nos nossos
próprios esforços que devemos crer, então
devemos crer em que? Nos outros? Nas
possibilidades? Nas evidências? Não, a pergunta
não deve ser em QUE devemos crer para que
tudo seja possível, mas sim, em QUEM devemos
crer para que tudo seja possível. Só existe uma
maneira de realizarmos o impossível: CRENDO
EM JESUS.
Vejo muitas pessoas derramarem lágrimas
ao ouvirem um profeta anunciando uma
mensagem, vejo pessoas saltitantes de alegria ao
ouvirem a afirmação de uma letra de música,
vejo pessoas vibrarem ao receberem uma
promessa feita por outro alguém, mas vejo
poucas pessoas se alegrarem nas palavras do
Senhor Jesus. É raro ver alguém tirar tempo para
a leitura da Palavra.
É difícil encontrar pessoas buscando
realmente a face do Senhor para que tenham
sucesso em seus planos. É mais fácil confiar em
alguém que podemos ver, ouvir e tocar. Mas para
alcançar o impossível, até que ele se torne
possível, é preciso crer. Crer em Jesus!

Não se
inscreveu
pro Encontro
ainda???
FAÇA SUA
INSCRIÇÃO
COM O
PR. EDUARDO!

ENCONTRO

Se você tiver que se alegrar e se orgulhar de
poder conquistar até mesmo o impossível, que
seja na promessa feita pelo Senhor Jesus em
Marcos 9.23: “Se tu podes crer; tudo é possível
ao que crê”.
Amai-vos!
Pr. Eduardo
2ª feira Ester 07, 08

6ª feira Jó 07, 08, 09

3ªfeira Ester 09, 10

Sábado Jó 10, 11, 12

4ª feira Jó 01, 02, 03

Domingo Jó 13, 14, 15

5ª feira Jó 04, 05, 06

Período atual Vigésima Quarta semana
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― Amanhã de manhã eu vou abrir o teu
coração. Explicava o cirurgião para uma
criança.
E a criança o interrompeu:
― Você encontrará Jesus ali?
O cirurgião olhou para ela, e continuou:
― Eu vou cortar uma parede do teu
coração para ver o dano completo.
― Mas quando você abrir o meu coração
encontrará Jesus lá? A criança voltou a
interrompê-lo.
O cirurgião se voltou para os pais, que
estavam sentados em silêncio.
― Quando eu tiver visto todo o dano
causado, planejaremos o que fazer em
seguida, ainda com teu coração aberto.
― Mas você encontrará Jesus em meu
coração? A Bíblia diz claramente que Ele mora
ali. Todos que acreditam Nele dizem que Ele
vive ali... Então você vai encontrá-lo no meu
coração!
O cirurgião pensou que era suficiente e
lhe explicou:
― Após a operação, te direi o que
encontrei em teu coração, de acordo? Eu
tenho certeza que encontrarei músculo
cardíaco danificado, baixa resposta de
glóbulos vermelhos, e fraqueza nas paredes e
vasos. E, além disso, eu vou concluir se posso
te ajudar ou não.
― Mas você encontrará Jesus ali
também? É sua casa, Ele vive ali, sempre está
comigo.
O cirurgião não tolerou mais os
comentários insistentes e se foi. Em seguida,
ele se sentou em seu consultório e começou
a gravar seus estudos prévios para a cirurgia:
aorta danificada, veia pulmonar deteriorada,
degeneração muscular cardíaca massiva. Sem
possibilidades de transplante, dificilmente
curável.
Terapia: analgésicos e repouso absoluto.
Prognóstico: fez uma pausa e em tom

triste disse:
― Morte nos primeiros anos de vida.
Então, parou o gravador.
― Mas tenho algo a mais a dizer: Por quê? ―
Perguntou em voz alta. ― Por que acontecer isso
com ela? O Senhor a colocou aqui, nessa dor e já a
havia condenado a uma morte precoce. Por quê?
De repente, Deus, nosso Criador respondeu:
“O menino, minha ovelha já não pertencerá a teu
rebanho, porque ele é parte de mim e comigo
estará por toda a eternidade. Aqui no céu, em meu
rebanho sagrado, já não terá nenhuma dor, será
consolado de uma forma inimaginável para ti ou
para qualquer outra pessoa. Seus pais, um dia, se
unirão com ele, conhecerão a paz e a harmonia
juntos em meu reino e meu rebanho sagrado
continuará crescendo.”
O cirurgião começou a chorar muito, mas
sentiu ainda mais raiva, não entendia as razões. E
replicou:
― Tu criastes este menino, e também seu
coração para quê? Para que morresse em poucos
meses?
O Senhor lhe respondeu: “Porque é tempo de
regressar ao seu rebanho, sua missão na terra já se
cumpriu. Há alguns anos atrás enviei uma ovelha
minha com dom de médico para que ajudasse a
seus irmãos, mas com tantos conhecimentos na
ciência se esqueceu de seu Criador. Então enviei
outra de minhas ovelhas, o menino enfermo, não
para perdê-lo, e sim para que a ovelha perdida há
tanto tempo, com dotes de médico volte para
mim.”
Então o cirurgião chorou e chorou
inconsolavelmente. Dias depois, após a cirurgia, o
médico sentou-se ao lado da cama do menino,
enquanto seus pais estavam a frente do médico. O
menino acordou e murmurando rapidamente
perguntou:
― Abriu meu coração?
― Sim. ― Disse o cirurgião.
― O que encontrou? Perguntou o menino.
― Tinha razão, reencontrei Jesus ali.

Famílias fortIegsre, ja Poderosa
Cristo é o nosso Sol
Jo.8.12 Falou-lhes, pois, Jesus outra vez,
dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me
segue não andará em trevas, mas terá a luz
da vida.
A. A luz de Jesus te leva pelo caminho da
justiça e não te deixa tropeçar em mentiras.
B. A luz de Jesus sempre te conduz pelo
caminho certo.
Assim como sol Jesus é gerador de vida.
Jo.1.4 Nele, estava a vida e a vida era a luz
dos homens;
Jo.1.5 e a luz resplandece nas trevas, e as
trevas não a compreenderam.
A. Seria impossível ter vida no planeta se
não fosse o sol, mas o sol gera a vida que
chamamos de “Bio” e Jesus gera a vida que
se chamamos “Zoé”, então temos dois tipos
de vida: a “Bio”, que um dia vai chegar ao
fim, e “Zoé”, que é a vida de Deus, espiritual
e eterna.
B. Jesus transforma vida “Bio” em “Zoé”.
Nossa vida mortal se reveste de vida
imortal, isso é, vida de Deus.
O sol perde pra Jesus, pois só reina
durante o dia. Jesus reina sempre e
eternamente.
1Co.15.25 Porque convém que reine até
que haja posto a todos os inimigos debaixo
de seus pés.

1Co.15.26 Ora, o último inimigo que há
de ser aniquilado é a morte.
1Co.15.27 Porque todas as coisas sujeitou
debaixo de seus pés.
A. Tudo está debaixo de seus olhos.
B. A sua vida, se você quiser e buscar ao
Senhor, estará sempre debaixo de sua
proteção.
Assim como o sol irradia o calor Jesus
irradia seu amor.
A. O sol derrete as geleiras mais pesadas
e Jesus é poderoso para aquecer o coração
mais frio e transformá-lo num coração
apaixonado.
Jesus é o sol da Justiça
Ml.4.2 Mas para vós que temeis o meu
nome nascerá o sol da justiça e salvação
trará debaixo das suas asas; e saireis e
crescereis como os bezerros do cevadouro.
B. Onde houver temor, haverá justiça, e
bênçãos de Deus serão derramadas.
C. E na falta de temor, a justiça também
será feita: haverá fome, escassez e miséria.
Cristo é a nossa maior benção
Sl.84.11 Porque o SENHOR Deus é um sol
e escudo; o SENHOR dará graça e glória;
não negará bem algum aos que andam na
retidão.
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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Fala Dudu!
“A Missão”
Jesus cumpriu sua missão: esteve
neste mundo amando e salvando o mais
perdido pecador. Sua misericórdia nos
alcança e sustenta, nos faz viver em paz e
enche nosso coração de esperança. A vida
de Jesus não se resume no seu nascimento,
que é comemorado todos os anos,
também não se resume nos milagres que
Ele fez, nem na sua morte redentora.
A história de Jesus não acabou
naquele sepulcro tapado por uma grande
pedra, pois ao terceiro dia nosso Senhor
ressuscitou. Essa é a nossa vitória! O nosso
Redentor vive Eternamente. Sem dúvida,
existe um fato da vida de JESUS que muitos
se esqueceram ou até mesmo nunca
ouviram falar que é: A Vinda de Jesus. Ele
prometeu e vai voltar! Vai voltar e levar
para junto dEle um povo separado e zeloso
de boas obras para morarem na linda
Cidade Celestial, a Nova Jerusalém. La não
haverá choro, nem tristeza, nem morte ou
dor, mas a paz reinará e o gozo será eterno.
Mas enquanto esse mesmo povo que Ele
virá em breve buscar estiver aqui, terá
uma grande missão a cumprir, seguindo
sempre o grande exemplo de Jesus. Vamos
observar com atenção o texto que está em
Mateus 10.1 ao 42.
Vou destacar alguns versículos nessa
mensagem e comentar, mas recomendo a
leitura na íntegra desse texto. Jesus

chamou seus discípulos e lhes deu poder para
expulsarem espíritos imundos e curarem os
enfermos. Mandou que eles pregassem
primeiro ali mesmo em Israel e que
anunciassem que é era chegado o Reino dos
céus. Mandou que eles limpassem os
leprosos e ressuscitassem os mortos e que
fizessem tudo de graça, ou seja, sem
cobrarem valores pelas obras que faziam.
Deu-lhes a ordem de não possuírem ouro,
prata, nem cobre e ensinou que digno é o
operário do seu salário. Mandou que
entrassem nas cidades e aldeias e que
procurassem a casa de alguém digno onde
pudessem se hospedar. Mandou que quando
entrassem em alguma casa, a saudassem com
a paz. Se a casa fosse digna, receberiam a paz,
mas se não, a paz voltaria para eles. E se as
pessoas não dessem ouvido ao que eles
diziam, que batessem até o pó que pisaram
naquela cidade. Mas será que essa missão já
foi totalmente cumprida? Será que foi
somente para aqueles discípulos? Eles já
morreram e a história continua. Ainda
existem pessoas a serem libertas dos espíritos
imundos, ainda existem doentes, ainda tem
quem nunca entendeu a necessidade de ter
um Salvador. Você acha mesmo que essa
ordem foi somente para aqueles doze
discípulos? E hoje, quem vai continuar
evangelizando? Temos visto muitas Igrejas,
muitos homens com títulos de apóstolos,
muitos que dizem pertencerem a Jesus, mas
poucos fazendo o que Ele ordenou. Agora é a
nossa vez de expulsarmos os espíritos

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

imundos e curarmos os enfermos, em nome de
Jesus. É a nossa vez de pregarmos o evangelho
na nossa cidade, ou melhor, primeiro em casa,
aos nossos familiares e, somente depois pensar
em pregar no Brasil inteiro e até pelo mundo
afora. Esse evangelho que prende você a uma
placa de Igreja não é o de Jesus. Você não está
cumprindo sua missão ao freqüentar os cultos e
cantar, orar e pregar dentro da Igreja. Nossa
missão é convencer o mundo de que ele está
perdido sem Jesus, mesmo que para isso
tenhamos que enfrentar afrontas e desafios
que nos causam temor. Ele disse que nos
enviaria como ovelhas no meio de lobos.
Avisou-nos que seriamos perseguidos por
causa de Seu Nome. Sinta o peso destas
palavras ditas por Jesus: “E quem não toma a
sua cruz e não segue após mim, não é digno de
mim (Mt 10.38)”. Lembremos dessa missão
esquecida!
Amai-vos!
Pr. Eduardo

Contribua com as vítimas
dos deslizamentos na
Região Serrana.
Para saber como, procure
a Pastora Tânia

ESTAMOS EM OBRAS
2ª feira Jó 16, 17, 18

6ª feira Jó 28, 29, 30

3ªfeira Jó 19, 20, 21

Sábado Jó 31, 32, 33

4ª feira Jó 22, 23, 24

Domingo Jó 34, 35, 36

5ª feira Jó 25, 26, 27

Período atual Vigésima Quinta semana

Não se inscreveu
pro Encontro ainda???
FAÇA SUA
INSCRIÇÃO
COM O
PR. EDUARDO!

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

Sonhei que fui ao Céu e que um anjo
me mostrava as diversas áreas lá existentes.
Entramos numa sala de trabalho cheia de
anjos. O anjo parou no primeiro
departamento e disse:
- Esta é a Recepção.
Aqui, são recebidas as orações com
petições a Deus.
Olhei e vi muitos anjos organizando
pedidos e bilhetes escritos por pessoas de
todo o mundo. Seguimos até chegarmos à
segunda seção.
- Esta é a área de Embalagem e
Entrega. Aqui, as graças e bênçãos
solicitadas são processadas e entregues às
pessoas que as pediram, disse o Anjo.
Notei que, também ali, estavam todos
muito ocupados, trabalhando
intensamente, tal era a quantidade de
bênçãos solicitadas e que deveriam ser
enviadas.
Finalmente, paramos em frente a uma
pequena área e, para minha surpresa, havia
só um anjo sentado ali, desocupado, não
fazendo nada.
- Esta é a Seção de Reconhecimento disse-me calmamente meu amigo, que
pareceu embaraçado.
- Como é isso? Não há nenhum
trabalho acontecendo por aqui? Perguntei.

4

- É tão triste. - O anjo suspirou. - As
pessoas recebem as bênçãos que pediram,

porém poucos enviam confirmação de
reconhecimento.

- E como se confirma que recebemos as
bênçãos de Deus? - Perguntei.
- Simples, basta dizer “Obrigado, Senhor”, respondeu o anjo.
- E quais bênçãos devem ser reconhecidas? Perguntei.
“Se tens alimento em sua geladeira, roupas
nas suas costas, um teto sobre sua cabeça e um
lugar para dormir, você é mais rico que 75% dos
moradores deste mundo.
Se tens dinheiro no banco, em sua carteira e
algumas moedas sobrando em casa, você está
entre os 8% mais bem sucedidos do mundo!
Se tens teu próprio computador, você é parte
do 1% do mundo que tem essa oportunidade.
Se você acordou hoje de manhã com mais
saúde que doença, és mais abençoado que os
muitos que nem sequer sobreviverão a este dia.
Se nunca experimentaste o temor da
batalha, a solidão da prisão, a agonia da tortura,
nem as dores de sofrimento de fome, estás à
frente de 700 milhões de pessoas no mundo.
Se podes ir a uma igreja sem o temor de
apanhar, ser preso, torturado, és abençoado e
invejado por mais de três bilhões de pessoas, que
não podem reunir-se com outros de sua fé.
Se teus pais estão vivos e casados, és uma
raridade.Se podes manter a cabeça erguida e
sorrir, não és a norma, és um raro exemplo a
tantos que estão em dúvida e em desespero.”

Famílias fortes,
Igreja Poderosa
OBRIGADO
Se contemplarmos a grande obra
que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
realizaram e está realizando, só existe
uma palavra a ser dita: OBRIGADO.
O Pai nos amou de tal maneira que nos
deu Seu Filho. Teremos que dizer
o b r i ga d o S e n h o r p o r e ste a m o r
incondicional eternamente, já que,
mesmo quando não havia nada em nós
que pudesse agradar ao Senhor, Ele me
amou. Esse amor nos constrange e nos
quebranta. Não posso recusar esse amor
manifesto no sacrifício de Seu filho.
Obrigado, Pai!
O Filho, sendo Deus, se fez homem.
Sendo homem, se fez escravo e se
entregou por nós. Em sua vida, sacrificou
tudo só para viver uma vida de privações
e, depois de tudo, mesmo sem merecer,
vai para uma cruz voluntariamente, sofre
as piores dores físicas que um ser
humano poderia suportar, vence a
morte, o diabo e tudo que poderia nos
causar danos e perdas. Ele se fez pecado
por nós, sofre todas as conseqüências
por nós e nos dá o direito de sermos
chamados filhos de Deus.

Obrigado, Jesus!

Depois de tudo que realizou, viu que
seríamos capazes de vencer sozinhos.
Então ele nos promete o Espírito Santo,
alguém que seria como Ele próprio, que
nunca nos deixaria só. Agora esse
Espírito Santo nos aquece os corações,
nos motiva no meio das guerras e nos dá
grandes vitórias. Quando fracassamos
Ele nos levanta e nunca desiste de nós.
O Espírito Santo está realizando em nós
uma grande obra: Ele está
transformando um ovo em águia, pois,
sem Ele, somos como ovos prestes a
sermos cozidos e devorados, mas como
águias iremos dominar os céus, iremos
voar nos lugares mais altos e não
temeremos mal algum. Esse Espírito
Santo nunca perdeu uma guerra e
sempre estará conosco.
Obrigado, Espírito Santo!
“A graça do Senhor Jesus Cristo, e o
amor de Deus, e a comunhão do Espírito
Santo sejam com vós todos. Amém!” - 2
Coríntios 13:13
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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Fala Dudu!
“A Missão”
Viva da melhor maneira que você
achar que vale a pena. Sempre andando
corretamente de cabeça erguida, e não de
cabeça baixa olhando para o chão.
Não esqueça que todos nós somos
iguais aos olhos de Deus. Erros todos
cometem e temos a chance de poder
consertar esses erros.
Ninguém é perfeito temos defeitos e
também qualidades, e devemos sempre
confiar em nossas decisões. Procurar não
julgar as pessoas, não agredir com
palavras que as machucam. Revidar não é
a melhor solução e sim o caminho para o
sofrimento.
Dignidade e caráter são exemplos de
que todos deveriam ter, mas ninguém é

Notíiscisiasondoárcaiompo
m

perfeito. Deus fez de você sua imagem, Ele
acredita em você Ele sabe que você é
capaz. Acredite em você mesmo, tire essa
força que está dentro de você ai escondida
e não tenha medo de caminhar.
Siga em frente se cair levante, levante
quantas vezes forem necessárias. Vai doer,
você vai chorar! Desabafe, mas não
desista.
Siga a felicidade corra atrás dela as
horas passam, os dias passam e a gente
envelhece, apesar que deve ser
maravilhoso poder chegar a velhice.
Então não desanime, vá em busca do
seu ideal.
Vai ser feliz. Muito feliz.
Não esqueça de agradecer a DEUS pela
sua VIDA.

É madrugada de 22 de janeiro de 2010, e
estamos partindo de Hyderabad para um
fim de semana especial em Bodhgaya,
cidade conhecida como a terra de Budha,
localizada em Bihar, o estado mais pobre da
Índia, no extremo norte, e menos de 1% de
sua população foi evangelizado.

Amai-vos!
Pr. Eduardo

Contribua com as vítimas
dos deslizamentos na
Região Serrana.
Continue trazendo suas doações.
Elas continuarão a ser recolhidas
e entregues ao 25° BPM.

Pr. Ramesh e Pr. Jorge, que mostra com sua mão direita o certificado do
governo indiano que autoriza a Church of Promisse a ser a primeira igreja
evangélica autorizada a abrir e atuar em Bihar.

ENCONTRO

Não podemos
parar enquanto
houver quem precise.
Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração

2

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

A “Church of Promise” (Igreja da
Promessa) no ano passado foi a primeira a
conseguir autorização do governo indiano
em toda história para abrir uma igreja em
Bihar e, em março de 2010, o Pr. Jorge veio

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

6ª feira Salmos 07, 08, 09

3ªfeira Jó 40, 41, 42

Sábado Salmos 10, 11, 12

4ª feira Salmos 01, 02, 03

Domingo Salmos 13, 14, 15

5ª feira Salmos 04, 05, 06

Período atual Vigésima Sexta semana

do Canadá para inaugurar a primeira Igreja
Evangélica naquele lugar. Desde então, a
Church of Promisse tem impactado a região
com seu trabalho social.
Logo em seguida, a Igreja ganhou um
terreno em um dos vilarejos da cidade. Em
menos de um ano o Pr. Ramesh , que ficou
responsável pela igreja recém aberta,
levantou recursos para construir o templo
nesse terreno.
Já há muitos irmãos se reunindo nesse
momento e estamos partindo para lá para
realizar um culto de inauguração da igreja,
mas o culto acontecerá em uma tenda em
frente a igreja, onde antes era um rio, mas
hoje é só um vale seco. Este vai ser o
primeiro evento evangélico ao ar livre da
história de Bihar.
A perseguição aos cristãos é uma
realidade em Bihar, mas mesmo assim o
povo vai se ajuntar pra um culto ao ar livre,
pra agradecer a Deus pela construção dessa
igreja.
Ore por Bodhgaya e pelos cristãos
daquele lugar, principalmente pelo Pr.
Hamesh, que está à frente do trabalho
naquela cidade, pelo Pr. Jorge e pelos
irmãos na Igreja do Canadá, inclusive
brasileiros, que também têm investido em
Bihar.
Missionário Denis Felipe
VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9
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Pbaeramqsuuecseedjiadmosos
neste novo ano

4

“Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará
maravilhas no meio de vós...” Js.3.5
Queridos irmãos estamos iniciando um novo
ano. O ano que se passou foi um ano de muitas
lutas, desafios, mas com certeza de muitas vitórias.
Neste novo ano Deus nos dá a oportunidade
de semearmos no Seu Reino. A lei da semeadura
é infalível!
Esta lei é quantitativa como qualitativa, ou
seja, se você semear pouco colherá pouco, se
semear muito colherá muito; se semear boas
sementes colherá frutos bons, se semear
sementes ruins, colherá frutos maus. Uma boa
semeadura vai exigir de nós desprendimento,
renúncia, compromisso e diligencia.
No que concerne à espiritualidade, a Bíblia
nos mostra que se semearmos na carne
colheremos corrupção e morte, mas se
semearmos no Espírito, colheremos Vida Eterna.
Para que sejamos bem sucedidos neste novo
ano, precisamos abraçar as promessas de Deus,
precisamos viver uma vida de santidade. Em Js.3.5
Deus nos faz uma promessa maravilhosa:
“Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará
maravilhas no meio de vós!...”
Vejam que a condição para que as maravilhas
aconteçam é uma vida de santidade.
Deus deseja que cada um de nós viva uma
vida cheia do Espírito, uma vida madura
espiritualmente.
Quando somos rasos espiritualmente,
quando não levamos a sério nossa devoção com
Deus, sentimos o “baque” em nossa vida em
vários aspectos.
Quem é de Deus não pode viver sem Deus,
não pode ficar alheio à Sua vontade. Deus nos
chama hoje para experimentarmos uma
restauração plena do seu poder em nossas vidas.
A santificação envolve vários aspectos da
nossa vida. Envolve acima de tudo, a busca
contínua do fruto do Espírito e a crucificação da
carne diariamente. A santificação não é algo
instantâneo, é um processo, que envolve
manutenção da alma, que envolve devoção
contínua, que envolve confissão de pecados, que
envolve a comunhão com o Corpo de Cristo, que
envolve consagração mediante a Palavra e a
oração, que envolve vigilância constante.

Queridos, creio que todos nós desejamos ser bem
sucedidos e abençoados em 2011.
Na Bíblia há inúmeras promessas para a
concretização de nossos sonhos e projetos.
Entretanto, a base de uma vida bem sucedida
requer de nós o Senhorio de Cristo. Deus não pode ser
um quebra-galho em nossas vidas, Ele quer ser o
Senhor, o soberano absoluto. Para que Ele manifeste a
Sua glória e poder, é necessário que estejamos
completamente submissos à Sua vontade. Deus se
relaciona conosco de forma pessoal, portanto, ele aspira
que haja da nossa parte o desejo de se relacionar com
Ele.
O justo frutifica em tudo que Ele coloca as mãos
(Js.1.7-8; Sl.1.3; 92.12; Ne.1.11). Mesmo em meio a
provas e tribulações, quem é de Deus não deixa de dar
fruto, não deixe de glorificar a Deus.
Vamos trabalhar para termos uma igreja forte,
consagrada, quebrantada, uma igreja evangelística e
discipuladora. Vamos orar para que Deus santifique
nossos relacionamentos em nossa casa, trabalho, escola
e Igreja. Vamos orar para que Deus nos dê maturidade
espiritual diante das nossas conversas, do nosso
comportamento, das nossas atitudes. Vamos orar para
que Deus desperte os dons espirituais em nosso meio,
e que as nossas Igrejas se tornem uma grande colméia,
ou mesmo um formigueiro onde todos trabalhem e se
sintam felizes de serem úteis no Reino de Deus. Vamos
orar para que Deus tire do nosso meio todos os
obstáculos e que avancemos como uma igreja gloriosa.
Vamos orar para que Deus produza sobre nossas vidas
um mover de consagração. Vamos orar para que nossa
Igreja seja uma igreja evangelística, que salve e integre
os pecadores. Vamos orar para que haja entre nós um
ambiente gostoso de comunhão, um ambiente gostoso
de celebração e louvor.
Que a alegria de Deus, seja de fato, transbordante
entre nós. Que a Sua graça seja superabundante e que
possamos colher as maravilhas de Deus, como fruto de
uma postura de santidade e compromisso para com a
Sua Glória. Que Deus assim nos ajude amados, neste
novo ano que se inicia.
Rev. Gilberto Pires de Moraes.
“Agradecer é mais que ter bons modos, é ter boa espiritualidade.”
Tudo é possível para aquele que crê - (Mc 9,23).
A confiança em Deus é uma chave que abre todas as portas diante
dela.

Colaboração
Irmã Mônica Pinheiro

Famílias forItesgr,eja Pdo erosa
ENTRAR PARA O REINO SEM
O NOVO NASCIMENTO?
“Jesus disse: Eu afirmo ao senhor
que isto é verdade: ninguém pode
entrar no Reino de Deus se não nascer
da água e do Espírito. Quem nasce de
pais humanos é um ser de natureza
humana; quem nasce do Espírito é um
ser de natureza espiritual. Por isso não
fique admirado porque eu disse que
todos vocês precisam nascer de novo.”
― João 3. 5ao 7
Precisamos ser gerados pelo poder
do Espírito Santo dentro da palavra de
Deus, pois sem isso é impossível
alcançar perdão e salvação.
Alcançar o perdão de Deus sem o
poder do sangue de Jesus... é possível?
“De fato, de acordo com a lei, quase
tudo é purificado com sangue. E, não
havendo derramamento de sangue, não
há perdão de pecados.” ― Hebreus 9.
22.
O pecado ofende Deus e nada pode

apagar essa ofensa a não ser sangue de
um inocente.
“Pois, pela morte de Cristo na cruz,
nós somos libertados, isto é, os nossos
pecados são perdoados.” ― Efésios 1. 7
Como é maravilhosa a graça de Deus!
Jesus é único ser que tem a vacina contra
o pecado: Seu sangue, mas é necessário
andar na luz.
“Porém, se vivemos na luz, como
Deus está na luz, então estamos unidos
uns com os outros, e o sangue de Jesus, o
seu Filho, nos limpa de todo pecado. Que
não há quem Deus não possa salvar.”
Jesus olhou para eles e respondeu:
Para os seres humanos isso não é
possível; mas, para Deus, tudo é
possível. Não podemos humanizar Deus
e limitá-lo a nossa natureza caída.
“Porque para Deus nada é
impossível.” ― Lc. 1. 37.
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

/jan/2011
nº331 - 31

1

Ccomunidadeamaivos.wordpress.com

Fala Dudu!
“Louve”
Tudo quanto tem fôlego louve ao
Senhor. Louvai ao Senhor (SL 150.6)
O louvor e nossa expressão máxima
de reconhecimento pelos grandes feitos de
Deus, nosso Senhor e Criador. Por meio do
louvor a Deus somos levados a refletir
sobre as riquezas da graça celestial.
Quando louvamos, somos preenchidos
pelo poder do Espírito Santo, como
acontecia com Davi, que, enquanto tocava
harpa fazia com que o espírito maligno que
atormentava o rei Saul se retirasse (1 Sm
16.23)
Sempre que puder, louve ao Senhor,
adore-o, exalte seu Nome, exalte e
glorifique o nome de Jesus. Mantenha seu
coração aberto para Deus, somente assim
você alcançará vitória em todas as suas
batalhas espirituais. Tome por exemplo
Paulo e Silas que, mesmo encarcerados na
prisão (At 16.24), com os pés presos ao
tronco louvavam e oravam (v.25). Pelo
poder do louvor a Deus foram
milagrosamente libertos (v.26) e o
carcereiro foi salvo.
O que você está esperando? Louve!
louve com todo o seu fôlego, com toda a
sua força, com toda a sua inteligência
realize em você o culto racional e seja
achado por Deus adore em Espírito e em
verdade.
Amai-vos!
Pr. Eduardo

Não se inscreveu
pro Encontro ainda???
FAÇA SUA
INSCRIÇÃO
COM O
PR. EDUARDO!

O Blog da Comunidade Amai-vos acaba
de ser
atualizado com todos os boletins de 201
0. Se você
perdeu algum, faça o download em PDF
na área de
arquivos dos boletins informativos.

o no campo missionário.
Saiba como está o mundo cristã
o no nosso blog o mapeamento
Acaba também de ser postad
. Os dados são atualizados
da perseguição ao cristianismo
as Abertas, através de uma lista
anualmente pela Missão Port
es ao evangelismo cristão em
dos 100 países mais intolerant
pode fazer o download do
todo o mundo. Você também
arquivo em PDF e em JPG.

Aproveite e deixe o seu comentário!
Líderes de departamento. Amanhã haverá reunião com
o Pr. Paulo e diretoria administrativa. Não faltem.
Continue contribuindo com as vítimas dos
deslizamentos na Região Serrana.
As cotas de roupas já foram alcançadas, mas
a região ainda precisará de alimentos por várias
semanas. Não desanime! Continue a ajudar!

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

2
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

2ª feira Salmos 16, 17, 18

6ª feira Salmos 28, 29, 30

3ªfeira Salmos 19, 20, 21

Sábado Salmos 31, 32, 33

4ª feira Salmos 22, 23, 24

Domingo Salmos 34, 35, 36

5ª feira Salmos 25, 26, 27

Período atual Vigésima sétima semana
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Mno banheiro

Um texto bem humorado com
uma tremenda lição no final!
Numa escola pública estava
ocorrendo uma situação inusitada:
meninas de 12 anos que usavam
batom, todos os dias beijavam o
espelho para remover o excesso do
cosmético.

banheiro, e pediu ao zelador para
demonstrar a dificuldade do trabalho. O
zelador imediatamente pegou um pano,
molhou no vaso sanitário e passou no
espelho.

Nunca mais apareceram marcas no
espelho!
Moral da história: Há professores e há
educadores.
Comunicar é sempre um desafio!
Às vezes, precisamos usar métodos
diferentes para alcançar certos resultados.
Por quê?

O d i re to r a n d ava b a sta nte
aborrecido porque o zelador tinha um
trabalho enorme para limpar o espelho
ao final do dia, e, como sempre, na
tarde seguinte, lá estavam as mesmas
marcas de batom.

4

Porque a bondade que nunca repreende
não é bondade: é passividade.
Porque a paciência que nunca se esgota
não é paciência: é subserviência.
Porque a serenidade que nunca se
d e s m a n c h a n ã o é s e re n i d a d e : é
indiferença.

Um dia o diretor juntou o bando de
meninas no banheiro e explicou
pacientemente que era muito
complicado limpar o espelho com
todas aquelas marcas que elas faziam.
Fez uma palestra de uma hora.

Porque a tolerância que nunca replica
não é tolerância: é imbecilidade.

No dia seguinte as marcas de batom
no banheiro reapareceram.

“O saber a gente aprende com os
mestres e os livros.

No outro dia, o diretor juntou o
bando de meninas e o zelador no

A sabedoria se aprende vivendo e com
os humildes.”

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

/fev/2011
nº332 - 06

O SOBRENATURAL DE DEUS
ESTÁ SOBRE OS SEUS

caminho ainda mais excelente.” ― 1
Coríntios 12:31

“Mas a graça foi dada a cada um de
nós segundo a medida do dom de
Cristo. Pelo que diz: Subindo ao alto,
levou cativo o cativeiro e deu dons aos
homens. Ora, isto - ele subiu - que é,
senão que também, antes, tinha
descido às partes mais baixas da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo
que subiu acima de todos os céus, para
cumprir todas as coisas. E ele mesmo
deu uns para apóstolos, e outros para
profetas, e outros para evangelistas, e
outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos
santos, para a obra do ministério, para
edificação do corpo de Cristo.” ― Efésio
4:7―12

Receber o batismo no Espírito Santo.

Para os seus, Jesus dons
sobrenaturais. Não podemos rejeitál o s ! Te m o s q u e b u s c a r e s s e
despertamento!
“Portanto, procurai com zelo os
melhores dons; e eu vos mostrarei um

“Mas recebereis a virtude do Espírito
Santo, que há de vir sobre vós; e ser-meeis testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia e Samaria e até
aos confins da terra.” ― Atos 1.8
O propósito deste batismo é realizar
as obras que Jesus realizava que são:
curar os enfermos, expulsar demônios e
manifestar todos os dons espirituais.
“E estes sinais seguirão aos que
crerem: em meu nome, expulsarão
demônios; falarão novas línguas;
pegarão nas serpentes; e, se beberem
alguma coisa mortífera, não lhes fará
dano algum; e imporão as mãos sobre
os enfermos e os curarão.” ― Marcos
16:17,18
Quando somos chamados para
servir a Jesus, somos chamados para
vivermos
intensamente no
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sobrenatural de Deus. Ele quer ser UM
conosco e manifestar Seu poder através
de nossas vidas. Mas é necessário que
saibamos que todos os milagres e
manifestações sobrenaturais vêm do
Senhor, toda a gloria pertence a Ele. Não
podemos atribuir a glória à nossa
pessoa. No passado, quando havia
muitos milagres através dos apóstolos,
isso ocorria por eles estarem vazios de si
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mesmos, em momento algum traziam glória
para si.
“Humilhai-vos, pois, debaixo da potente
mão de Deus, para que, a seu tempo, vos
exalte” ― 1 Pedro 5:6

Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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LÍDERES DE DEPARTAMENTO.
AMANHÃ HAVERÁ REUNIÃO ÀS 20H
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ADMINISTRATIVA. NÃO FALTEM.
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2

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

AKOLOUTHEIN
Muito se fala em seguir nessa era de
Twitter. Mas você sabe o que a palavra
SEGUIR significa biblicamente? Na Bíblia,
precisamente no N.T. , o termo para
“seguir” é “Akolouthein”. Veja cada um
dos usos da palavra Akolouthein que pode
lançar luz sobre a vida cristã.
 O cristão ocupa a posição do soldado
que segue Jesus Cristo e que deve
imediatamente obedecer a palavra de
ordem do seu líder.
 O cristão ocupa a posição do escravo
que deve obedecer tão logo seu senhor
fale.
 O cristão deve pedir o conselho e a
direção de Jesus Cristo e deve ter a
humildade de seguí-la, seja ela qual for.
 O cristão é o homem que deseja a
cidadania do Reino dos Céus, e, a fim de
recebê-la, deve concordar em viver de
acordo com as suas leis. O cristão é o
aprendiz e o ouvinte que deve escutar as
palavras de Jesus, e que deve seguir o seu
argumento a fim de que possa aprender,
dia após dia, cada vez mais da sabedoria
que Jesus sempre está querendo lhe
ensinar.
 O cristão sempre está na posição de
quem necessita e deseja o favor, a graça e a

ESTAMOS EM OBRAS
2ª feira Salmos 16, 17, 18

6ª feira Salmos 28, 29, 30

3ªfeira Salmos 19, 20, 21

Sábado Salmos 31, 32, 33

4ª feira Salmos 22, 23, 24

Domingo Salmos 34, 35, 36

5ª feira Salmos 25, 26, 27

Período atual Vigésima sétima semana

ajuda que Jesus Cristo pode-lhe dar, e que
segue a Cristo porque é somente nele que
vê suas necessidades supridas.
Podemos distinguir nestes usos de
akolouthein cinco razões para seguir a
Jesus:
1 - Os discípulos seguiam a Jesus por
causa da pura atração constrangedora da
Sua conclamação.
2 - As multidões seguiam a Jesus porque
desejavam as coisas que somente Ele lhes
podia dar.
3 - Os pecadores seguiam a Jesus
porque sentiam que somente Ele poderia
capacitá-los a colocarem suas vidas em
ordem e começar de novo.
4 - Os cegos seguiam a Jesus a fim de
recuperarem a sua visão. Desejavam
experimentar o Seu poder de operar
milagres.
5 - Os cegos cujos olhos foram abertos
seguiam a Jesus em pura gratidão por
aquilo que Ele lhes fizera.
Vemos ali, resumidamente, os motivos
que levam o coração a aproximar-se de
Jesus Cristo.
Na próxima semana, continuaremos
estudando a palavra Akolouthein.
Extraído do blog “Pensando Teologia”
VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
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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!
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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.
VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9
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Uma filha se queixou a seu pai
sobre sua vida e de como as coisas
estavam tão difíceis para ela. Ela já não
sabia mais o que fazer, queria desistir.
Estava cansada de lutar e
combater. Parecia que assim que um
problema estava resolvido um outro
surgia. Seu pai, um chef, levou-a até a
cozinha dele. Encheu três panelas com
água e colocou cada uma delas em fogo
alto. Logo as panelas começaram a
ferver.
Em uma ele colocou cenouras,
em outra colocou ovos e, na ultima pó
de café. Deixou que tudo fervesse, sem
dizer uma palavra. A filha deu um
suspiro e esperou impacientemente,
imaginando o que ele estaria fazendo.
Cerca de vinte minutos depois,
ele apagou as bocas de gás. Pescou as
cenouras e as colocou em um prato.
Retirou os ovos e os colocou em uma
tigela. Então pegou o café com uma
concha e o colocou em uma caneca.
Virando-se para ela, perguntou:
― Querida o que você está
vendo?
― Cenouras, ovos e café, ela
respondeu.
Ele a trouxe para mais perto e
pediu-lhe para experimentar as
cenouras. Ela obedeceu e notou que as
cenouras estavam macias. Ele então,
pediu-lhe que pegasse um ovo e o
quebrasse. Ela obedecera e depois de
retirar a casca verificou que o ovo
endurecera com a fervura. Finalmente,
ele lhe pediu que tomasse um gole do

4

café. Ela sorriu ao provar seu aroma
delicioso.
Ela perguntou:
― O que isto significa, pai?
Ele explicou que cada um deles havia
enfrentado a mesma adversidade, a água
fervendo, mas que cada um reagira de
forma diferente.
A cenoura entrara forte, firme e
inflexível. Mas depois de ter sido submetida
a água fervendo, ela amolecera e se tornara
frágil.
Os ovos eram frágeis. Sua casca fina
havia protegido o liquido interior. Mas após
terem sido colocados na água fervendo, seu
interior se tornou mais rijo.
O pó de café, contudo, era
incomparável. Depois que fora jogado na
água fervente, ele havia mudado a água.
― Qual deles é você? Quando a
adversidade bate a sua porta, como você
responde?
Você é uma cenoura, um ovo ou um
pó de café? Você é como a cenoura que
parece forte, mas com a dor e a adversidade
você murcha e se torna frágil e perde a sua
força?
Será que você é como o ovo, que
começa com um coração maleável, mas
depois de uma adversidade, você se torna
mais difícil e duro? Sua casca parece a
mesma, mas você está mais amargo e
obstinado, com o coração e o espírito
inflexíveis?
Ou será que você é como o pó de
café, que muda a água fervente, a coisa que
está trazendo a dor, para conseguir o
máximo de seu sabor?

Famílias fortes,
Igreja Poderosa
TRAGA À MEMÓRIA AQUILO
QUE TE DÁ ESPERANÇA! (2)
“E consultou Davi ao SENHOR,
dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus?
E disse o SENHOR a Davi: Vai, e ferirás
os filisteus, e livrarás Queila. Porém os
homens de Davi lhe disseram: Eis que
tememos aqui em Judá, quanto mais
indo a Queila contra os esquadrões dos
filisteus. Então, Davi tornou a consultar
o SENHOR, e o SENHOR lhe respondeu
e disse: Levanta-te, desce a Queila,
porque te dou os filisteus na tua mão.
Então, Davi partiu com os seus homens
a Queila, e pelejou contra os filisteus, e
levou os gados, e fez grande estrago
entre eles; e Davi livrou os moradores
de Queila.” ― 1Sm.23.2―5
Quando buscamos o conselho de
Deus alcançamos além da segurança o
sucesso.
Enquanto Davi buscou o conselho
de Deus ele foi bem sucedido e
vitorioso, pois aqui neste texto, ele

consultou o Senhor duas vezes: uma
para si mesmo, outra quando ficou sob a
influência de seus companheiros.
Aqui, neste outro texto, ele consulta
seu próprio coração no meio aos
conflitos e perseguições. Observe a
declaração de Davi para si mesmo:
“Disse, porém, Davi no seu coração:
Ora, ainda algum dia perecerei pela mão
de Saul; não há coisa melhor para mim
do que escapar apressadamente para a
terra dos filisteus; para que Saul perca a
esperança de mim e cesse de me buscar
por todos os termos de Israel; e assim
escaparei da sua mão.” ― 1Sm.27.1
Davi havia esquecido das
promessas, da unção e que ele ainda
não havia assumido o trono:
“Então, mandou em busca dele e o
trouxe (e era ruivo, e formoso de
semblante, e de boa presença). E disse o
SENHOR: Levanta-te e unge-o, porque
este mesmo é. Então, Samuel tomou o
vaso do azeite e ungiu-o no meio dos
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seus irmãos; e, desde aquele dia em
diante, o Espírito do SENHOR se apoderou
de Davi. Então, Samuel se levantou e se
tornou a Ramá.” ― 1Sm.16.12―13
As tribulações haviam feito Davi se
esquecer das promessas, mas precisamos
fixar os nossos olhos nos conselhos do
Senhor, pois Davi tinha experiências!

Faça o download da
aplicativo da Bíblia para
o seu celular no blog da
Comunidade Amai-vos!

1 - Quando foi atacado pelos
Amalequitas: “Então, consultou Davi ao
SENHOR, dizendo: Perseguirei eu a esta
tropa? Alcançá-la-ei? E o SENHOR lhe
disse: Persegue-a, porque, decerto, a
alcançarás e tudo libertarás.” ― 1Sm.30.8
2 - Depois de coroado e as promessas
cumpridas, Davi continua buscando
conselhos do Senhor: “E Davi consultou o
SENHOR, dizendo: Subirei contra os
filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas
mãos? E disse o SENHOR a Davi: Sobe,
porque certamente entregarei os filisteus
nas tuas mãos.” ― 2Sm.5.19
Precisamos seguir este exemplo.
Quando o Senhor nos exaltar, precisamos
continuar nos humilhando e nunca nos
esquecermos de quem nos livra, guarda,
protege e nos dá a vitória.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Parabéns para Maninho e Janete!
Maninho (20/02) - Então o verás, e
serás iluminado, e o teu coração
estremecerá e se alargará; porque a
abundância do mar se tornará a ti, e as
riquezas dos gentios virão a ti. (Isaias
60.05) - Parabéns da Classe de
Homens.
Janete (25/02) - Bem-aventurado
aquele que teme ao SENHOR e anda
nos seus caminhos. Pois comerás do
trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te
irá bem. (Salmos 128.1e2) - Parabéns
da Rede de Mulheres.
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 03)
Estudar os usos de akolouthein nos
Evangelhos nos trará maior recompensa
ainda:
1 - Devemos ver o que envolve o seguir a
Jesus.
- Seguir a Jesus envolve calcular o preço.
Em Lucas 9.59, 61, parece que Jesus
realmente desencoraja as pessoas a seguíLo até que Ele tenha averiguado com
certeza que elas sabem o que estão
fazendo. Jesus não quer que ninguém O
siga sob falsos pretextos, nem aceita uma
oferta emotiva e facilmente movida de um
serviço que não foi pesado na balança.
- Seguir a Jesus envolve sacrifício.
Repetidas vezes é indicado o que as
pessoas abandonaram a fim de segui-Lo.
(Lc 5.11 ; Mt 4.20, 22; 19.27). A verdadeira
lição para nós neste fato é que seguir a
Jesus é aquilo que na linguagem de hoje é
chamado em emprego de tempo integral.
Mas para nós há a seguinte diferença seguir a Jesus importa em servi-Lo dentro
do nosso emprego, e não em abandonar o
emprego. Em muitos casos, seria muito
mais fácil deixá-lo; mas nosso dever é ser
testemunha dEle onde quer que Ele nos
mande.
- Seguir a Jesus importa numa cruz (Mt

ESTAMOS EM OBRAS
2ª feira Salmos 58, 59, 60

6ª feira Salmos 70, 71, 72

3ªfeira Salmos 61, 62, 63

Sábado Salmos 73, 74, 75

4ª feira Salmos 64, 65, 66

Domingo Salmos 76, 77, 78

5ª feira Salmos 67, 68, 69

Período atual Vigésima nona semana

16.24; cf. Mc 8.34 e Lc 9.23). A verdadeira
razão disto é que ninguém pode seguir a
Jesus e, a qualquer tempo, voltar a fazer o
que bem entende. Seguir a Jesus muito
provavelmente implicará no sacrifício dos
prazeres, dos hábitos, dos alvos e das
ambições que se entrelaçaram em nossas
vidas. Seguir a Jesus sempre implica neste
ato de rendição e a rendição nunca é fácil.
2 - Devemos ver o que é oferecido a
quem segue Jesus.
Nesta questão há duas grandiosas
promessas do Quarto Evangelho.
- Seguir a Jesus significa andar, não nas
trevas, mas na luz (Jo 8.12). Quando o
homem anda sozinho, anda nas trevas da
incerteza, e facilmente pode acabar
ficando nas trevas do pecado. Andar com
Jesus é ter certeza do caminho, é estar a
salvo acompanhado por Ele.
- Seguir a Jesus é ter a certeza de
finalmente chegar à glória onde Ele
mesmo está (Jo 12.26). Este é o outro lado
da advertência de que seguir a Jesus
importa em sacrifício e cruz. O sacrifício e
a cruz não são destituídos de finalidade.
São o preço da glória eterna. Jesus nunca
prometeu um caminho fácil, mas
realmente prometeu um caminho cujo
ponto final levaria ao esquecimento das
dificuldades da caminhada.
VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9
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Andvoidvaocmê umduada
qua
Um dia, quando os funcionários
chegaram para trabalhar, encontraram
na portaria um cartaz enorme no qual
estava escrito:
“Faleceu ontem a pessoa que impedia
seu crescimento na Empresa. Você
esta convidado para o velório na
quadra de esportes”.
No início, todos se
entristeceram com a morte de alguém,
mas depois de algum tempo, ficaram
curiosos para saber quem estava
bloqueando seu crescimento na
empresa.
A agitação na quadra de
esportes era tão grande que foi preciso
chamar os seguranças para organizar a
fila do velório.
Conforme as pessoas iam se
aproximando do caixão, a excitação
aumentava:
“Quem será que estava atrapalhando
meu progresso?”
“Ainda bem que esse
infeliz morreu!”
Um a um, os funcionários,
agitados, aproximavam-se do caixão,
olhavam o defunto e engoliam em
seco. Ficavam no mais absoluto
silêncio, como se tivessem sido
atingidos no fundo da alma. Pois bem,
no visor do caixão havia um espelho, e
cada um via a si mesmo.
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Só existe uma pessoa capaz de
limitar o seu crescimento: você!
Você é a única pessoa que pode fazer
a revolução de sua vida.
Você é a única pessoa que pode
prejudicar a sua vida.
Você é a única pessoa que pode
ajudar a si mesmo.
Sua vida não muda quando seu
chefe muda, quando sua empresa muda,
quando seus pais mudam, quando seu
namorado(a) muda. Sua vida muda quando
você muda! Você é o único responsável por
ela.
“Os tristes acham que o vento geme;
os alegres acham que ele canta.”
O mundo é como um espelho que
devolve a cada pessoa o reflexo de seus
próprios pensamentos. A maneira como
você encara a vida é que faz a diferença.
O pessimista vê em cada
oportunidade uma dificuldade a mais; já o
otimista vê em cada dificuldade uma
oportunidade para ser melhor e ir além de
seus próprios limites.
O problema maior é de foco, de
atitude; a forma de como lidar com as
dificuldades é que distinguirá o próspero do
fracassado. Este acusa os outros pelos seus
insucessos, vive reclamando de tudo e, pior,
sempre tem desculpas para continuar
falhando. Sempre desculpas, pretextos.
Questão de foco. Não adianta querer mudar
ninguém. Você é que tem de mudar.
“A vida muda quando você muda.”

Famílias fortes,
Igreja Poderosa
DAI-LHES VÓS DE COMER
(LUCAS 9)
10 “E, regressando os apóstolos,
contaram-lhe tudo o que tinham feito.
E, tomando-os consigo, retirou-se para
um lugar deserto de uma cidade
chamada Betsaida.”
No texto anterior (Lucas 9:1 à 6
leia), Jesus havia enviado os discípulos
numa missão para evangelizar e
realizar milagres. Eles não poderiam
levar nada com eles, nem roupas, nem
alimento, só a unção que receberam e a
Palavra. Assim, tudo daria certo. O que
Jesus estaria ensinando a eles?
Dependência total de Deus.
11 “E, sabendo-o a multidão, o
seguiu; e ele os recebeu, e falava-lhes
do Reino de Deus, e sarava os que
necessitavam de cura.”
A multidão seguia a unção e os
milagres e, para eles, não importava
sua origem. Nós precisamos ver Jesus e
depois os milagres.
12 “E já o dia começava a declinar;
então, chegando-se a ele os doze,

disseram-lhe: Despede a multidão, para
que, indo aos campos e aldeias ao redor,
se agasalhem e achem o que comer,
porque aqui estamos em lugar deserto.”
Os discípulos queriam resolver o
problema da melhor maneira, mas não
viam a possibilidade de um milagre. Se
estivermos em Jesus, todo problema
pode virar um milagre.
13 “Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós
de comer. E eles disseram: Não temos
senão cinco pães e dois peixes, salvo se
nós próprios formos comprar comida
para todo este povo.”
DAI-LHES VÓS DE COMER. Jesus
“cria” o problema, porque Ele já vê o
milagre. Aprenda a não ver mais satanás
no seu problema, mas Jesus realizando
o milagre.
14 “Porquanto estavam ali quase
cinco mil homens. Disse, então, aos seus
discípulos: Fazei-os assentar, em grupos
de cinqüenta em cinqüenta.”
O nosso papel nisso tudo é só
organizar as coisas. O milagre é por
conta de Jesus.
15 “E assim o fizeram, fazendo-os
assentar a todos.”
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Eles só obedeceram. Hoje não é
diferente. É só obedecer e ser
organizado.
16 “E, tomando os cinco pães e os
dois peixes e olhando para o céu,
abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos
seus discípulos para os porem diante da
multidão.”
Vamos seguir os passos de Jesus:
A. Pegue nas mãos o pouquinho
que você tem, B. Olhe para os céus, C.
Abençoe o que você tem e não

.
.
.
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murmure, D. Divida com outros.
17 “E comeram todos e saciaram-se;
e levantaram, do que lhes sobejou, doze
cestos de pedaços.”
O milagre aconteceu. Quem
participou dele organizando-o e
repartindo-o ainda saiu cada um com um
sexto cheio de milagres. É só obedecer e
crer que o milagre vai acontecer em sua
casa.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Leonardo Lemos (21/02) - “Aleluia!
Como é bom cantar louvores ao nosso
Deus! Como é agradável e próprio louválo!” (Salmo 147:1). Parabéns do
Ministério de Louvor.

Agmar Ribeiro (22/02) - “Ele também
exalta o poder do seu povo, o louvor de
todos os seus santos, dos filhos de Israel,
um povo que lhe é chegado. Louvai ao
SENHOR.” (Salmo 148:14). Parabéns da
Rede de Mulheres.
Mônica de Oliveira (26/02) - “Alegre-se
Israel naquele que o fez, regozijem-se os
filhos de Sião no seu Rei.” (Salmo 149:2).
Parabéns da Rede de Mulheres.

Pb. Marco Aurélio (28/02) - “observem
bem as suas muralhas, examinem as suas
cidadelas, para que vocês falem à
próxima geração que este Deus é o nosso
Deus para todo o sempre; ele será o
nosso guia até o fim.” (Salmo 48:13,14).
Kim, precisamos de você porque te
amamos! Felicidades! De Jane e Isinha.
// Parabéns da classe dos homens.

Patrícia Nascimento (01/03) “"Levante-se, refulja! Porque chegou a
sua luz, e a glória do Senhor raia sobre
você. (...) Então o verás e ficarás
radiante; o seu coração pulsará forte e se
encherá de alegria, porque a riqueza dos
mares lhe será trazida, e a você virão as
riquezas das nações.” (Isaías 60:1,5).
Parabéns da Classe de Jovens.”

C ONVOC AÇÃO

Pr. Paulo convova todos os MEMBROS a comparecerem no
dia 03 de abril, às 8h30 (durante a EBD), para Assembléia Geral.
Assunto: Eleição de Diretoria Administrativa.

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

2

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

2ª feira Salmos 79, 80, 81

6ª feira Salmos 91, 91, 93

3ªfeira Salmos 82, 83, 84

Sábado Salmos 94, 95, 96

4ª feira Salmos 85, 86, 87

Domingo Salmos 97, 98, 99

5ª feira Salmos 88, 89, 90

Período atual Trigésima semana
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Este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo
como testemunho.
Mateus 24:14

Pertencer ao povo de Deus é um
grande privilégio. Olhar para a igreja e
ver que ela tem passado, presente e
futuro; que tem uma história, um
desafio e uma esperança, realmente
enche o coração de satisfação.
No presente nosso desafio é:
cumprir a missão. Tarefa impossível do
ponto de vista humano. Possível
apenas quando nos entregamos à
completa atuação do Espírito Santo em
nossa vida. Apesar de todos os recursos
de mídia e comunicação à nossa
disposição, não nos esqueçamos da
importância do testemunho pessoal.
O Dr. Jack Provonsha, da
Universidade de Loma Linda, conta a
história de três ervilhas em uma vagem.
A história ilustra o ponto de equilíbrio
entre a confiança e a humildade em
nosso testemunho.
Durante muito tempo, as três
ervilhas viveram sob a impressão de
que o mundo era inteiramente verde.
Mas, um dia, a vagem se abriu e as três
ficaram extasiadas. “Que faremos?”,
perguntaram. “Olha só, o chão é mais
marrom do que verde!”
Imediatamente, cada uma delas tomou
uma posição diferente.
A primeira, que procurava
desculpas para se desfazer da sua fé, se
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enterrou profundamente no solo, sujandose o mais rápido que pôde. Não tinha
certeza do valor do seu verde, e o cobriu
imediatamente. A segunda ervilha disse:
“Ih! O verde é melhor do que a sujeira do
marrom!” E ao pronunciar essas palavras
escorregou de novo para dentro da vagem,
fechando-a com o máximo de firmeza
possível. A terceira disse: “Estou contente
em ser verde. Na verdade, creio que o
mundo precisa de mais verde. Vou andar no
meio do marrom e compartilhar o meu
verde.”
Quais são as três atitudes que
encontramos nessa alegoria? A postura da
primeira ervilha era de um cristianismo
dissimulado, esperando uma oportunidade
para “cair fora” e abandonar sua identidade
e valores. A segunda demonstrou
acomodação e falta de compromisso:
“Deixe que os outros façam.” E, finalmente,
a terceira demonstrou equilíbrio entre a
confiança e a humildade. Mostrou
disposição de conviver, relacionar-se e
debater com as pessoas que não veem as
coisas como nós vemos; o desejo de ser “sal
da terra” e “luz do mundo”.
Você pode orar: “Querido Deus,
ensina-me a ser aquilo que Tu desejas que
eu seja, aonde quer que eu for.”
A convicção interna de que aquilo em
que você crê traz mudança em sua vida e
pode mudar a vida de outros é importante
no seu testemunho pessoal.
COLABORAÇÃO
Pastora Tânia Pereira

Famílias fortes,
Igreja Poderosa
DEVERES DIÁRIOS DO
CRISTÃO
1) Orar pelas necessidades diárias:
“O pão nosso de cada dia nos dá
hoje” Mt 6.11
Devemos apresentar todos os dias
nossas necessidades. Não só do pão,
mas nossos relacionamentos,
problemas e intercessões.
2) Perdoar
“Então, Pedro, aproximando-se
dele, disse: Senhor, até quantas
vezes pecará meu irmão contra mim,
e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus
lhe disse: Não te digo que até sete,
mas até setenta vezes sete.”
Mt.18.21,22
Jesus se refere aqui à quantidade
de perdão que se deve liberar em um
dia somente.
3) Tomar sua própria cruz
“Depois disse a todos: Se alguém

quer ser meu seguidor, que esqueça
os seus próprios interesses, esteja
pronto cada dia para morrer como eu
vou morrer e me acompanhe. Pois
quem põe os seus próprios interesses
em primeiro lugar nunca terá a vida
verdadeira; mas quem esquece a si
mesmo por minha causa terá a vida
verdadeira. O que adianta alguém
ganhar o mundo inteiro, mas perder a
vida verdadeira e ser destruído?”
Lucas 9:2325
Levar sua própria cruz é olhar para
Jesus, Sua obra, Seu exemplo e fazer
com as pessoas o que Ele fez conosco:
nos perdoou e não nos lança em rosto
nada. Perder a vida significa sofrer e
se martirizar com o seu passado.
Quem carrega uma cruz tem que
estar disposto a morrer.
4) Perseverar em unanimidade
“Todos os dias, unidos, se reuniam
no pátio do Templo. E nas suas casas
partiam o pão e participavam das
refeições com alegria e humildade.
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Louvavam a Deus por tudo e eram
estimados por todos. E cada dia o
Senhor juntava ao grupo as pessoas
que iam sendo salvas.” Atos 2:46,47
Eles eram unânimes...
No templo: precisamos pagar um
preço para estar juntos na casa do
Senhor.
Em suas casas: estarmos juntos em
co m u n h ã o n a s ca s a s g r u p o s
familiares.
Na comunhão do pão: na ceia do
Senhor e nos relacionamentos entre
irmãos em suas casas
Na alegria: precisamos nos alegrar
com os irmãos.
Na humildade: nunca nos sentir
superiores ao outro e aceitar a
dificuldade de cada um.
No louvor: ter o mesmo ânimo e

sentimento de gratidão por tudo que
Deus já fez e esta fazendo.
Vivendo em amor (verdadeiro)
Ganhando almas juntos: tinham o
mesmo propósito: ganhar almas fazer
tudo todos os dias para ganhar almas.
A unção da comunhão era o grande
testemunho para os ímpios que como
todos precisam de um lugar de
segurança e amor. E a igreja é esse lugar:
“E peço que todos sejam um. E assim
como tu, meu Pai, estás unido comigo, e
eu estou unido contigo, que todos os
que crerem também estejam unidos a
nós para que o mundo creia que tu me
enviaste.” João 17. 21
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

CONVOCAÇÃO

Pr. Paulo convova todos os MEMBROS a comparecerem no
dia 03 de abril, às 8h30 (durante a EBD), para Assembléia Geral.
Assunto: Eleição de Diretoria Administrativa.
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Márcia Cristina (03/03) “Canta
alegremente, ó filha de Sião; rejubila,
ó Israel; regozija-te, e exulta de todo o
coração, ó filha de Jerusalém”
Sofonias 3.14 Abraços da Rede de
Mulheres.
Gildo Manoel (03/03) “A nossa alma
espera no SENHOR; ele é o nosso
auxílio e o nosso escudo” Salmos
33.20 Abraços da Classe dos
Homens.
Robson (05/03) “O SENHOR é quem te
guarda; o SENHOR é a tua sombra à
tua direita. O sol não te molestará de
dia nem a lua de noite. O SENHOR te
guardará de todo o mal; guardará a
tua alma. O SENHOR guardará a tua
entrada e a tua saída, desde agora e
para sempre” Salmos 121.58 Abraços
da Classe dos Homens.

www.amaivos.org
Uma ótima novidade para os seminaristas: Além do CD com os MP3 da
das mensagens da missionária Landa Cope, você pode ouvir as mesmas
mensagens na página da Comunidade Amai-vos na aba de downloads!

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

2

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

Nayane dos Santos (04/03) “Mas
agora, assim diz o SENHOR que te
criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel:
Não temas, porque eu te remi; chameite pelo teu nome, tu és meu. Quando
passares pelas águas estarei contigo, e
quando pelos rios, eles não te
submergirão; quando passares pelo
fogo, não te queimarás, nem a chama
arderá em ti.” Isaias 43.1,2 Minha
filha, você é muito importante para
mim. Te amo. Felicidades! De sua mãe,
e seus familiares.
Elma (07/03) “Dêem graças ao
Senhor, porque ele é bom.” Salmo
136.1 E o Senhor realmente tem sido
maravilhoso. Principalmente por ter
dado a melhor mãe de todas pra mim!
Obrigado por ser o melhor dos
exemplos. Te amo. Neto.

2ª feira Salmos 100, 101, 102

6ª feira Salmos 112, 113, 114

3ªfeira Salmos 103, 104, 105

Sábado Salmos 115, 116

4ª feira Salmos 106, 107, 108

Domingo Salmos 117, 118

5ª feira Salmos 109, 110, 111

Período atual Trigésima primeira semana
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Um dia, um rapaz pobre que vendia
mercadorias de porta em porta para
pagar seus estudos, viu que só lhe restava
uma simples moeda de dez centavos e
tinha fome.
Decidiu que pediria comida na
próxima casa. Porém, seus nervos o
traíram quando uma encantadora
mulher jovem lhe abriu a porta.
Em vez de comida pediu um copo de
água. Ela pensou que o jovem parecia
faminto e assim lhe deu um grande copo
de leite.
Ele bebeu devagar e depois lhe
perguntou?
― Quanto lhe devo?
― Não me deves nada ― respondeu
ela.
― Minha mãe sempre nos ensinou a
nunca aceitar pagamento por uma oferta
caridosa.
Ele disse:
― Pois te agradeço de todo coração.
Quando Howard Kelly saiu daquela
casa, não só se sentiu mais forte
fisicamente, mas também sua fé em Deus
e nos homens ficou mais forte.
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Anos depois essa jovem mulher ficou
gravemente doente.
Os médicos locais estavam confusos.

Um copo
de leite

Finalmente a enviaram a cidade grande,
onde chamaram um especialista para estudar
sua rara enfermidade.

Chamaram ao Dr. Howard Kelly para
examiná-la, quando escutou o nome do
povoado donde ela viera, uma estranha luz
encheu seus olhos.
Imediatamente subiu do vestíbulo do
hospital a seu quarto. Vestido com a sua bata
de doutor foi ver a paciente. A reconheceu
imediatamente. Retornou ao quarto de
observação determinado a fazer o melhor para
salvar aquela vida.
À partir daquele dia dedicou atenção
especial aquela paciente. Depois de uma
demorada luta pela vida da enferma, ganhou a
batalha.
O Dr. Kelly pediu a administração do
hospital que lhe enviasse a fatura total dos
gastos para aprová-la. Ele a conferiu e depois
escreveu algo e mandou entregá-la no quarto
da paciente.
Ela tinha medo de abri-la, porque sabia
que levaria o resto da sua vida para pagar todos
os gastos. Mas finalmente abriu a fatura e algo
lhe chamou a atenção, pois estava escrito o
seguinte:

Pago totalmente faz muitos
anos com um copo de leite.
Dr. Howard Kelly.

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

CONFIE MAIS NO SENHOR

“Mas alegrem-se todos os que
confiam em ti; exultem
eternamente, porquanto tu os
defendes; e em ti se gloriem os que
amam o teu nome.” - Salmos 5:11.
Confiar é tão difícil!
Principalmente porque vivemos
num mundo em que os valores
estão muito deteriorados, o
respeito ao espaço dos outros já
não existe e as pessoas são tão
egoístas!
Hoje vemos nos jornais e na TV
pais que matam os filhos e filhos
que matam os pais em quem
deveriam confiar.
A minha proposta é que você
venha a confiar no único Deus e
Senhor de todo universo, que nos
criou com um propósito. Esse
mesmo Deus conhece nossa
estrutura e nossas deficiências.
Quem sabe você mesmo pode
ser a pessoa menos confiável da

terra? Às vezes olhamos para o
mundo e nos colocamos fora dele,
mas isso não é verdade; somos parte
importante deste sistema e não
estamos fora dele.
Contudo, podemos estar neste
mundo, mas não funcionarmos de
acordo com o sistema que ele nos
propõe. Isso mesmo! Podemos
decidir ter uma vida totalmente
diferente dos padrões deste sistema
sim! Uma postura muito diferente
deste sistema é desenvolver uma
vida de confiança em primeiro lugar
em Deus e depois nas pessoas em
que Ele coloca em nossas vidas,
pessoas especiais chamadas por Ele,
que podem nos ajudar no meio da
caminhada.
“E escrevi-vos isso mesmo para
que, quando lá for, não tenha
tristeza da parte dos que deveriam
alegrar-me, confiando em vós todos
de que a minha alegria é a de todos
vós.” - 2 Coríntios 2:3
Muitas vezes colocamos nossa
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confiança no dinheiro ou em coisas
que podem desaparecer com
facilidade.
“E os discípulos se admiraram
destas suas palavras; mas Jesus,
tornando a falar, disse-lhes: Filhos,
quão difícil é, para os que confiam
nas riquezas, entrar no Reino de
Deus!” - Marcos 10.24.
Mas a nossa proposta é essa:
“Os que confiam no SENHOR
serão como o monte Sião, que não
se abala, mas permanece para
sempre.” - Salmos 125:1
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

CONVO CAÇÃO
Pr. Paulo convova todos os
MEMBROS a comparecerem no
dia 03 de abril,
às 8h30 (durante a EBD),
para Assembléia Geral.
Assunto: Eleição de
Diretoria Administrativa.
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Leila Marinho (11/03) “Eis que os
filhos são herança do SENHOR, e o
fruto do ventre o seu galardão.Como
flechas na mão de um homem
poderoso, assim são os filhos da
m o c i d a d e .”
Salmo 127:3e4.
Abraços da Rede de Mulheres.

www.amaivos.org
Uma ótima novidade
para os membros:
Além do CD com os MP3 da
das mensagens da missionária
Landa Cope, você pode ouvir as
mesmas mensagens na página
da Comunidade Amai-vos
na aba de downloads!
Lá você encontrará outras
novidades como
MENSAGENS EM MP3
WALLPAPERS
APOSTILAS DO SEPA
E muito mais!
Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração

2

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

A@AmaivosCFRJ - amaivos_CFRJ@msn.com

FALA DUDU
Ele está com você
“Posso todas as coisas naquele que me
fortalece” (Fl.4:13)
Você não pode fazer todas as coisas.
Você pode fazer somente todas as coisas
através de Cristo, que lhe dá a capacidade.
Mesmo que você grite para todo mundo
“Eu posso fazer todas as coisas”, Deus esta
lhe perguntando, “Você está com Cristo?”,
porque, se não estiver, os seus planos,
sonhos e idéias resultarão em nada. Sem
Cristo, os seus esforços são inúteis, e o
resultado é a frustração.
Romanos 8:31 muito me encoraja:
“Se Deus é por nós, quem poderá ser
contra nós”? A palavra ‘por’ é realmente a
palavra grega ‘com’. Assim, a frase poderia
ser escrita desta maneira: “Se Deus está
comigo, quem poderá ser contra mim?” A
implicação é que, se Deus lhe deu algo
para fazer e Ele está com você, nada ou
ninguém impedirá que você realize o que
Deus quer que você faça. Não me importo
que é a pessoa ou quanta influência tem;

ESTAMOS EM OBRAS
2ª feira Salmo 119: 1 à 24

6ª feira Salmo 119: 97 à 120

3ªfeira Salmo 119: 25 à 48

Sábado Salmo 119: 121 à 144

4ª feira Salmo 119: 49 à 72

Domingo Salmo 145 à 176

5ª feira Salmo 119: 73 à 96

Período atual Trigésima Segunda semana

se Deus está com você, não é importante
que está contra você.
Você deve viver cada dia verificando
quem está com você, em vez de quem está
contra você! Você pode estar sofrendo
perseguição política, pressão do patrão,
ou do seu cônjuge, de seus pais,
tratamento injusto da família e amigos,
mas estas influências não são os fatores
mais importantes na sua vida.
Você pode passar o resto de sua vida
lutando contra as muitas pessoas e
circunstancias que se opõem a você, ou
pode se concentrar na presença de Deus e
tratá-las como uma inconveniência
temporária. Se Deus está com você,
aqueles que o acusam ou molestam não
têm poder sobre você.
Pense nisto:
A sua proteção não se baseia no quanto
poder têm os seus acusadores, mas no
quanto lhe promete paz e vitória, se você
confiar na sua força.
Amai-vos!
Pr. José Eduardo
VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9
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Sob os olhares dos demais
lenhadores, Pedro se postou frente a
uma árvore de grande porte e, com o
grito de "madeira", deu uma
machadada tão violenta que a árvore
caiu logono primeiro golpe. Todos
ficaram atônitos! Como era possível
tão grande habilidade e que força
descomunal era essa, que conseguira
derrubar aquela grande árvore numa
só machadada?
Logicamente, Pedro foi admitido
na madeireira. Seu trabalho era
elogiado por todos, principalmente
pelo patrão, que via em Pedro uma
fonte adicional de receita. O tempo foi
passando e, gradativamente, Pedro foi
reduzindo a quantidade de árvores
que derrubava. O fato era
incompreensível, uma vez que Pedro
estava se esforçando cada vez mais.
Um dia, Pedro se nivelou aos
demais. Dias depois, encontrava-se
entre os lenhadores que menos
produziam. O capataz que, apesar da
sua rudeza, era um homem vivido,
chamou Pedro e o questionou sobre o
que estava ocorrendo. "Não sei",
respondeu Pedro, "nunca me esforcei
tanto e, apesar disso, minha produção
está decaindo". O capataz pediu,
então, que Pedro lhe mostrasse o seu
machado. Quando o recebeu, notando
que ele estava cheio de "dentes" e sem
o "fio de corte", perguntou ao Pedro:
"Por que você não afiou o machado?".
Pedro, surpreso, respondeu que

4

estava trabalhando muito e por isso não
tinha tido tempo de afiar a sua ferramenta
de trabalho. O capataz ordenou que Pedro
ficasse no acampamento e amolasse seu
machado. Só depois disso ele poderia
voltar ao trabalho. Pedro fez o que lhe foi
mandado. Quando retornou à floresta,
percebeu que tinha voltado à forma antiga:
conseguia derrubar as árvores com uma só
machadada.
A lição que Pedro recebeu cai como
uma luva sobre muitos de nós: preocupados
em executar nosso trabalho ou, pior ainda,
julgando que já sabemos tudo o que é
preciso, deixamos de "amolar o nosso
machado", ou seja, deixamos de atualizar
nossos conhecimentos. Sem saber por que,
vamos perdendo posições em nossas
empresas ou nos deixando superar pelos
outros.
Em outras palavras, perdemos a nossa
potencialidade. Muitos avaliam a experiência
que possuem pelos anos em que se dedicam
àquilo que fazem. Se isso fosse verdade,
aquele funcionário que aprendeu, em 15
minutos, a carimbar os documentos que lhe
chegam às mãos, depois de 10 anos na
mesma atividade poderia dizer que tem 10
anos de experiência. Na realidade, tem 15
minutos de experiência repetida durante
muitos anos.
A experiência não é a repetição
monótona do mesmo trabalho, e sim a busca
incessante de novas soluções, tendo
coragem de correr riscos que possam surgir. É
"perder tempo" para afiar o nosso machado.
[ Autor Desconhecido ]

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

PASSE PARA A OUTRA
MARGEM
“E, naquele dia, sendo já tarde,
disse-lhes: Passemos para a outra
margem. E eles, deixando a multidão, o
levaram consigo, assim como estava, no
barco; e havia também com ele outros
barquinhos” - Mc.4.35,36
A proposta de Jesus é essa: passar
para outra margem. Essa proposta
requer sacrifício!
Não dá para levar nada. O Mestre
está dando uma ordem direta.
A hora é imprópria, já é tarde. A
posição que terei que deixar é
confortável, mas terei que sair do meio
da multidão para enfrentar uma
tempestade.
Precisamos entender que, apesar
disso tudo, é Jesus que está mandando.
Nossa vida é uma viagem deste tempo
para a eternidade. As tempestades
fazem parte da vida de qualquer
pessoa, mas, para quem obedece, o
Mestre Jesus está no barco e é Ele
quem sempre acalma a tempestade.

Se deixarmos, Ele também é o
piloto.Nossa bússola são as promessas
de Deus.A fidelidade de Deus é nossa
ancora.
“...para que por duas coisas
imutáveis, nas quais é impossível que
D e u s m i n ta , te n h a m o s a f i r m e
consolação, nós, os que pomos o nosso
refúgio em reter a esperança proposta;
a qual temos como âncora da alma
segura e firme e que penetra até ao
interior do véu, onde Jesus, nosso
precursor, entrou por nós, feito
eternamente sumo sacerdote, segundo
a ordem de Melquisedeque” - Hb.6.1820
E o lastro do barco é a Palavra de
Deus:
“E ele estava na popa dormindo
sobre uma almofada; e despertaramno, dizendo-lhe: Mestre, não te importa
que pereçamos? E ele, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar:
Cala-te, aquieta-te. E o vento se
aquietou, e houve grande bonança.” Mc.4.38,39
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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Camila Carvalho (15/03) - “Puseste
alegria no meu coração, mais do que
no tempo em que se lhes
multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz
também me deitarei e dormirei,
porque só tu, SENHOR, me fazes
habitar em segurança.” - Sl.4.7,8 Parabés, da Rede de Mulheres.

FALA DUDU!
SEM ELE
E quando Ele vier, convencerá o
mundo do pecado, e da justiça, e do
juízo” (Jo.16:8)
Sem a presença, a obra, o poder e a
unção do Espírito Santo a igreja será
como um vale de ossos secos. Sem a obra
do Espírito Santo na haverá pregação, não
haverá pessoas convertidas e também
não haverá crescimento saudável da
igreja. A obra do Espírito Santo é tão
importante quanto a obra de redenção
que Cristo realizou na cruz. Somente o
Espírito Santo pode transformar corações
e produzir vida espiritual.
Nenhuma eloqüência ou retórica
humana poderia convencer homens
mortos em seus delitos e pecados acerca

Valéria dos Santos (06/03) - “Não
temais, ó pequeno rebanho, porque a
vosso Pai agradou dar-vos o reino.” Lc.12.32 - Abraços da Rede de Mulheres.
Filipe Kadosh (15/03) e Sara Pereira
(21/03) - “E ele lhe disse: Bem está, servo
bom, porque no mínimo foste fiel, sobre
dez cidades terás autoridade.” - Lc.19.17 Felicidades mil pra vocês dois que
amamos demais! Beijos de Elma, Neto e
Venâncio.
da verdade de Deus.
Se eu me esforçasse para ensinar um
leão a respeito das vantagens de uma vida
vegetariana, teria mais esperança em meu
esforço do que tentar convencer um
homem que ainda não nasceu de novo
sobre as verdades reveladas de Deus
concernentes ao pecado, à justiça e ao juízo
que há de vir. Essas verdades espirituais são
repugnantes aos homens carnais, e uma
mente carnal não pode receber as coisas de
Deus.
Sem a unção do Espírito Santo o sermão
se tornará sem vida e sem poder. É o Espírito
que aplica a Palavra e Ela não opera à parte
do Espírito.
O Espírito transforma tanto o pregador
quando a sua pregação.
Amai-vos!
Pr. José Eduardo
Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

CAÇÃ O
CONVOCA

www.amaivos.org

Pr. Paulo convova todos os
MEMBROS a comparecerem no
dia 03 de abril,
às 8h30 (durante a EBD),
para Assembléia Geral.
Assunto: Eleição de
Diretoria Administrativa.

Você que gostaria de ter todas
as apostilas do SEPA, pode
fazer o download de todas elas
na aba de downloads/ebooks
na página da Amai-vos!

Pedro, o Lenhador

Pedro, um lenhador, após um grande
trabalho em uma área de
desmatamento, se viu desempregado.
Após tanto tempo cortando árvores,
entrou no corte! A madeireira precisou
reduzir custos. Saiu, então, à procura de
nova oportunidade de trabalho. Seu
tipo físico, porém, muito franzino, fugia
completamente do biótipo de um
lenhador. Além disso, o machado que
carregava era desproporcional ao seu
tamanho. Aqueles que conheciam
Pedro, entretanto, julgavam-no um
ótimo profissional.
Em suas andanças, Pedro chegou a
uma área reflorestada que estava

começando a ser desmatada. Apresentou-se
ao capataz da madeireira como um lenhador
experiente. E ele o era! O capataz, após um
breve olhar ao tipo miúdo do Pedro e, com
aquele semblante de selecionador implacável,
foi dizendo que precisava de pessoas capazes
de derrubar grandes árvores, e não de
"catadores de gravetos". Pedro, necessitando
do emprego, insistiu. Pediu que lhe fosse dada
uma oportunidade para demonstrar sua
capacidade. Afinal, ele era um profissional
experiente! Com relutância, o capataz
resolveu levar Pedro à área de desmatamento.
E só fez isso pensando que Pedro fosse servir
de chacota aos demais lenhadores. Afinal, ele
era “um fracote”.

ESTAMOS EM OBRAS
2ª feira Salmos 120, 121, 122

6ª feira Salmos 132, 133, 134

3ªfeira Salmos 123, 124, 125

Sábado Salmos 135, 136, 137

4ª feira Salmos 126, 127, 128

Domingo Salmos 138, 139, 140

5ª feira Salmos 129, 130, 131

Período atual Trigésima Terceira semana

VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
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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 amorpróprio. Aceito os
deveres que me
competem até o
justo limite; mas se
me constrangem a
ultrapassar as
obrigações, recusome 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.

4

― 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
a p e n a s u m p a sto r d e
rebanho.
― O jumento espanhol
ser viria? ― 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,
m a n d o u a j a ezá - l o co m a s a r m a s
resplandecentes de sua Casa e confioulhe 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.

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

FAZENDO DO JEITO CERTO

“E puseram a arca de Deus em um
carro novo e a levaram da casa de
Abinadabe, que está em Geba; e Uzá e
Aiô, filhos de Abinadabe, guiavam o
carro novo. E, chegando à eira de
Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de
Deus e segurou-a, porque os bois a
deixavam pender. Então, a ira do
SENHOR se acendeu contra Uzá, e Deus
o feriu ali por esta imprudência; e
morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se
contristou, porque o SENHOR abrira
rotura em Uzá; e chamou aquele lugar
Perez-Uzá, até ao dia de hoje. E temeu
Davi ao SENHOR naquele dia e disse:
Como virá a mim a arca do SENHOR?”
2Sm.6.3,6-9
Fazendo do jeito certo
“Sucedeu, pois, que Davi, e os
anciãos de Israel, e os capitães dos
milhares foram para fazerem subir, com
alegria, a arca do concerto do SENHOR,
da casa de Obede-Edom. E sucedeu que,
ajudando Deus os levitas que levavam a

arca do concerto do SENHOR,
sacrificaram sete novilhos e sete
carneiros. E Davi ia vestido de um roupão
de linho fino, como também todos os
levitas que levavam a arca, e os cantores,
e Quenanias, chefe dos que levavam a
arca e dos cantores; também Davi levava
sobre si um éfode de linho. E todo o Israel
fez subir a arca do concerto do SENHOR,
com júbilo, e com sonido de buzinas, e
com trombetas, e com címbalos, fazendo
sonido com alaúdes e com harpas.”
1Cr.15.25-28

O Senhor já deixou descrita em sua
lei como deve ser carregada a Arca da
Aliança, que representa:
A Arca de Deus continha as duas
tábuas da lei, um vaso de maná e a vara de
Arão. Representava a direção, a provisão,
o poder e a misericórdia de Deus, que
vêm pela perseverante obediência a Ele e
ao seu concerto.
A Arca do Senhor tinha que ser
carregada por sacerdotes e não por
animais. Às vezes, na pressa de realizar
nosso desejo, fazemos do jeito errado e
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desagradamos a Deus. Uzá morreu por
ter cometido os seguintes erros:
1. Ele trocou de lugar com os
animais e morreu.
2. Por melhor que fosse sua
intenção ao tentar segurar a Arca ele
estava tentando ajudar o Senhor e Deus
não precisa de ajuda somente que
obedeçamos sua palavra se Uzá
estivesse com a Arca nos ombros e
consciente de seu papel como sacerdote
tudo daria certo e o único sacrifício seria
o dos animais.
3. O maior erro de Uzá foi
negligencia a palavra de Deus, pois
queria agradar a Deus do seu jeito e fora
dos princípios da palavra, pois só tem
um jeito de agradar a Deus obedecendo
a sua Palavra.
No segundo texto, Davi faz tudo
conforme a Lei do Senhor e tudo dá
certo!
Obedeça a Palavra e tudo dará
certo, pois Deus não quer sacrifícios,
mas obediência.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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André Luiz (23/03) - “Ensina-me o teu
caminho, Senhor, para que eu ande na
tu a verd ade; dá-me um coração
inteiramente fiel, para que eu tema o teu
nome. De todo o meu coração te louvarei,
Senhor, meu Deus; glorificarei o teu
nome para sempre” (Salmos 86:11,12).
Abraços da classe infantil.
Irene Lima (28/03) - “Tenho grande
alegria em fazer a tua vontade, ó meu
Deus; a tua lei está no fundo do meu
coração. Eu proclamo as novas de justiça
na grande assembléia; como sabes,
Senhor, não fecho os meus lábios. (Salmo
40:8,9). Um forte abraço da Rede de
Mulheres!

CONVOC AÇÃO
Pr. Paulo convova todos os
MEMBROS a comparecerem no
dia 03 de abril (próxima semana),
às 8h30 (durante a EBD),
para Assembléia Geral.
Assunto: Eleição de
Diretoria Administrativa.

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

2

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

A@AmaivosCFRJ - amaivos_CFRJ@msn.com

REDE DE CASAIS
A Rede de Casais promove mais uma reunião para abençoar suas vidas e
relacionamentos. Vocês estão convidados a participar de uma exibição de vídeo
que acontecerá no dia 01 de abril, às 19h30.

REDE DE JOVENS
Está chegando a Rede de que você, jovem, esperava fazer parte. Fique atento às
novidades e anúncios, pois você será uma peça importante do movimento que essa
juventude fará na vida dessa comunidade e no Reino de Deus.

“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

ESTAMOS EM OBRAS
2ª feira Salmos 141, 142, 143

6ª feira Provérbios 01, 02, 03

3ªfeira Salmos 144, 145, 146

Sábado Provérbios 04, 05, 06

4ª feira Salmos 147, 148

Domingo Provérbios 07, 08, 09

5ª feira Salmos 149, 150

Período atual Trigésima Quarta semana
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Com efeito, antes se considerava
um bom pai, aquele cujos filhos se
comportavam bem, obedeciam suas
ordens, e os tratavam com o devido
respeito.
E bons filhos, as crianças que
eram formais, e veneravam seus pais,
mas à medida em que as fronteiras
hierárquicas entre nós e nossos filhos
foram se desvanecendo, hoje, os
bons pais são aqueles que
conseguem que seus filhos os amem,
ainda que pouco o respeitem.
E são os filhos, quem agora,
esperam respeito de seus pais,
pretendendo de tal maneira que
respeitem suas idéias, seus gostos,
suas preferências e sua forma de agir
e viver.
E que, além disso, que
patrocinem no que necessitarem
para tal fim.
Q u e r d i z e r, o s p a p é i s s e
inverteram.
Agora são os pais que têm que
agradar a seus filhos para “ganhá-los”
e não o inverso como no passado.
Isto explica o esforço que fazem
tantos pais e mães para serem os
melhores amigos e “darem tudo” a
seus filhos.
Dizem que os extremos se
atraem.
Se o autoritarismo do passado
encheu os filhos de medo de seus
pais, a debilidade do presente os
preenche de medo e menosprezo aos
nos verem tão débeis e perdidos
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como eles.
Os filhos precisam perceber que
durante a infância, estamos à frente de
suas vidas, como líderes capazes de
sujeitá-los quando não os podemos
conter, e de guiá-los, enquanto não

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

JESUS: O CAMINHO

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho,
e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao
Pai senão por mim” - Jo.14.6

sabem para onde vão.
É assim que evitaremos que as novas
gerações se afoguem no descontrole e
tédio no qual está afundando uma
sociedade que parece ir à deriva, sem
parâmetros nem destino.
Se o autoritarismo suplanta, o
permissível sufoca.
Apenas uma atitude firme,
respeitosa, lhes permitirá confiar em
nossa idoneidade para governar suas
vidas enquanto forem menores, porque
vamos à frente liderando-os, e não atrás,
carregando-os e rendidos às suas
vontades.
Os limites abrigam o indivíduo. Com
amor ilimitado e profundo respeito.
Mônica Monastério
(Madrid-Espanha)

Jesus é o caminho para o Pai:
Todas as pessoas deveriam estar
bastante preocupadas em encontrar um
caminho para o seu Criador. É necessário
saber nossa real origem: de onde viemos
e para onde estamos indo.
Jesus é a imagem perfeita do Pai, a
expressão exata de Deus.
Ele revelou o amor de Deus, suas
intenções e seu caráter, pois tudo que
Deus pai é Jesus é. Agora, ao
conhecermos a Jesus, conhecemos o Pai.
Então encontramos em Jesus a direção
para estar com o Pai.
Jesus é o caminho porque Ele nos
santifica com Seu sangue, manifesta Seu
caráter em nos e nos concede o Espírito
Santo que revela o coração de Deus.
Ele é o caminho porque nos liberta
para nos apresentar ao Pai em condições
de sermos aceitos:

“Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente, sereis livres”- Jo. 8.36
“E cantavam um novo cântico,
dizendo: Digno é de tomar o livro e de
abrir os seus selos, porque foste morto e
com o teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo, e língua, e povo, e
nação; e para o nosso Deus os fizeste reis
e sacerdotes; e eles reinarão sobre a
terra.”- Ap. 5.9

Jesus é o caminho para o Pai, pois é
o único caminho onde encontramos o
perdão e a paz:
“A este dão testemunho todos os
profetas, de que todos os que nele crêem
receberão o perdão dos pecados pelo seu
nome”- At. 10.43.
É impossível encontrar um caminho
para o Pai que não seja o perdão através
de Jesus, pois Jesus é nosso cordeiro que
tira o pecado do mundo e ele é nosso
sumo sacerdote que intercede junto a
Deus:
“Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça”- 1Jo. 1.9
É importante que nos acheguemos
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a Ele, nosso advogado e sacerdote, com
confiança abrindo o coração e
confessando nossos pecados para
termos plena convicção que estamos
sendo perdoados e livres de toda
injustiça!
Jesus é o caminho seguro, pois
realizou toda obra que pode agradar ao
Pai, já que realizou toda obra em
obediência e em justiça:
“E em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devamos ser salvos”At. 4.12
O Senhor Jesus realizou toda obra
que precisávamos! Teve um nascimento
virginal, uma vida sem pecado, destruiu
todas as obras do diabo, morreu sem
pecado e ao terceiro dia ressuscitou dos
mortos. Depois de vencer a morte, subiu
aos céus e está à direita de Deus
intercedendo por todos os que O
aceitam como Salvador.
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Davi Cardoso (03/04) - “A minha alma
espera somente em Deus; dele vem a
minha salvação. Só ele é a minha rocha e a
minha salvação; é a minha defesa; não
serei grandemente abalado.” (Sl.62.1e2).
Abraços da Família Alves: Ricardo, Ronan,
Raíssa, Ricardinho e Rebeca.
Israel Basílio (04/04) - “Filho meu, não te
esqueças da minha lei, e o teu coração
guarde os meus mandamentos. Porque
eles aumentarão os teus dias e te
acrescentarão anos de vida e paz. Não te
d e s a m p a re m a b e n i g n i d a d e e a
fidelidade; ata-as ao teu pescoço;
escreve-as na tábua do teu coração” (Pv.
3.1à3). Beijos de seus pais.
Carlos Alberto (05/04) - “Como ribeiros
de águas assim é o coração do rei na mão
do SENHOR, que o inclina a todo o seu
querer”. (Pv.21.1). Abraço da Rede de
Homens.

“Quem os condenará? Pois é Cristo
quem morreu ou, antes, quem
ressuscitou dentre os mortos, o qual
está à direita de Deus, e também
intercede por nós.”- Romanos 8:34

ESTAMOS EM OBRAS

Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
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Limites!

Somos as primeiras gerações de pais
decididos a não repetir com os filhos, os
erros de nossos progenitores, e com o
esforço de abolirmos os abusos do
passado somos os pais mais dedicados e
compreensivos.
Mas, por outro lado, os mais bobos e
inseguros da história.
O grave é que estamos lidando com
crianças mais “espertas” do que nós,
ousadas, e mais “poderosas” que
nunca!
Parece que, em nossa tentativa de
sermos os pais que queríamos ser,
passamos de um extremo ao outro.
Assim, somos a última geração de
2ª feira Provérbios 10, 11, 12

6ª feira Provérbios 22, 23, 24

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)

3ªfeira Provérbios 13, 14, 15

Sábado Provérbios 25, 26, 27

4ª feira Provérbios 16, 17, 18

Domingo Provérbios 28, 29, 30, 31

Quarta:
20h - Culto de Adoração

5ª feira Provérbios 19, 20, 21

Período atual Trigésima Terceira semana

Domingo:
9h - EBD /
19h - Culto de Celebração
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filhos que obedeceram a seus pais e a
primeira geração de pais que obedecem a
seus filhos.
Os últimos que tivemos medo dos pais e
os primeiros que tememos os filhos.
Os últimos que cresceram sob o mando
dos pais e os primeiros que vivem sob o jugo
dos filhos.
E, o que é pior, os últimos que
respeitamos nossos pais (às vezes sem
escolhas) e os primeiros que aceitamos que
nossos filhos nos faltem com o respeito.
À medida que o permissível substituiu o
autoritarismo, os termos das relações
familiares mudou de forma radical para o
bem e para o mal.

3

a
d
n
e
l
L
a
t
n
e
i
Or

Conta uma popular lenda do
Oriente Próximo, que um jovem
chegou à beira de um oásis junto a um
povoado e aproximando-se de um
velho perguntou-lhe:
― "Que tipo de pessoa vive neste
lugar?
― "Que tipo de pessoa vivia no
lugar de onde você vem?" ―
perguntou por sua vez o ancião.
― "Oh, um grupo de egoístas e
malvados. ― replicou o rapaz ―
Estou satisfeito de haver saído de lá.”
A isso o velho replicou:
― "A mesma coisa você haverá de
encontrar por aqui."
No mesmo dia, outro jovem se
acercou do oásis para beber água e
vendo o ancião perguntou-lhe:
― "Que tipo de pessoa vive por
aqui?"
O velho respondeu com a mesma
pergunta:
― Que tipo de pessoa vive no
lugar de onde você vem?

4

O rapaz respondeu:

― "Um magnífico grupo de pessoas,
amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei
muito triste por ter de deixá-las".

― "O mesmo encontrará por aqui"respondeu o ancião.
Um homem que havia escutado as
duas conversas perguntou ao velho:
― "Como é possível dar respostas tão
diferente à mesma pergunta?
Ao que o velho respondeu:
― "Cada um carrega no seu coração o
meio ambiente em que vive. Aquele que
nada encontrou de bom nos lugares por
onde passou, não poderá encontrar outra
coisa por aqui. Aquele que encontrou
amigos ali, também os encontrará aqui”.

Famílias fortes,
Igreja Poderosa
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ESTOU CRUCIFICADO COM
CRISTO

lançaram sortes” Lc.23.34 - Jesus estava
intercedendo por quem o feriu e isso nos
inclui, pois nosso pecado feriu Jesus.

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo
não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a
vida que agora vivo na carne vive-a na fé
do Filho de Deus, o qual me amou e se
entregou a si mesmo por mim” Gálatas
2, 20.

* ...é lugar de vexame e vergonha:
“Portanto, nós também, pois, que
estamos rodeados de uma tão grande
nuvem de testemunhas, deixemos todo
embaraço e o pecado que tão de perto
nos rodeia e corramos, com paciência, a
carreira que nos está proposta, olhando
para Jesus, autor e consumador da fé, o
qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta, e
assentou-se à destra do trono de Deus”
Hb.12.1 e 2 - Não podemos deixar o
pecado nos atar ou nos fazer reféns dele.
É necessário passar vexames, confrontar
nosso pecado e deixarmos o vexame e a
vergonha virem para deixar nossa honra
por conta do Senhor que é fiel.

Quem vai para cruz com precisa
saber que a cruz:
* ...é lugar de humilhação voluntaria:
“e, achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo
obediente até à morte e morte de cruz”
Fp.2.8 - Jesus foi para cruz por mim e por
você porque quis. Ele tinha um grande
propósito: fazer a vontade do Pai e nós
não podemos agir diferente. Jesus é o
nosso exemplo, então vá para cruz
voluntariamente para agradar nosso Pai
celeste.
* ...é lugar de intercessão: “E dizia Jesus:
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o
que fazem. E, repartindo as suas vestes,

* ...é lugar onde temos uma aparente
derrota: “E o povo estava olhando. E
também os príncipes zombavam dele,
dizendo: Aos outros salvou; salve-se a si
mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de
Deus. E também os soldados escarneciam
dele, chegando-se a ele, e apresentando-
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lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o Rei dos
judeus, salva-te a ti mesmo” Lc.23.35 ao
37. - Lembre se: estamos na cruz, mas
não estamos sozinhos, pois estamos
crucificados com Cristo. Se Ele passou,
também passaremos. Se Ele venceu,
venceremos. Se Ele foi exaltado,
também seremos... a seu tempo.
* ...é lugar de obediência plena: “e,
achado na forma de homem, humilhouse a si mesmo, sendo obediente até à
morte e morte de cruz” Fp.2.8 - A
obediência não uma ato de prazer, mas
um ato de amor por alguém que
estamos sujeitos. Por isso, nenhuma
autoridade deve ser imposta, mas
conquistada.
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...todos que decidiram passar pelas
águas. Que o Senhor Jesus faça cumprir
na vida de vocês a novidade de vida
prometida a todos os filhos de Deus.
Deus faz novas todas as coisas, inclusive a
nova história de vida de todos vocês!
Parabéns!

Jovem

para
m um espaço
Você agora te
tudo
de
r e se interar
interagir, opina
ce
A sse:
na sua Rede.
que acontece
m
wordpress.co
JuventudeR9.

* ...é lugar do maior amor: “Já estou
crucificado com Cristo; e vivo, não mais
eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que
agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho
de Deus, o qual me amou e se entregou a
si mesmo por mim” Gl.2.20 - Não
podemos seguir Jesus por interesse,
mas por amor!
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

ESTAMOS EM OBRAS

Você quer viver uma vida cristã
plena? Aceite um conselho: viva uma vida
de devocional! Viver em contato com a
Palavra de Deus nos traz inúmeros
benefícios. Ter conhecimento da Palavra
nos auxilia nas provações, nos dá a
capacidade de aconselhar segundo a
sabedoria de Cristo e nos alimenta
espiritualmente para resistir ao pecado e a
permanecermos firmes diante das ciladas
do inimigo.

Meditação

irá te falar através de Sua Palavra.

Agora, depois de pre p a rado por um
momento de oração, leia a bíblia (um texto
bíblico em que você irá meditar), seguindo os
seguintes passos:
1. Identifique o versículo chave no texto lido
(ou seja, o texto que mais falou com você).
2. Qual é a revelação? (O que Deus falou com
você?)

Veja como é simples, através de seis
princípios da oração, preparar seu coração
para meditar na Palavra de Deus:

3. Identifique a promessa (Aquilo que Deus
prometeu através da Palavra para sua vida).

1. Seja consciente de que você precisa ter
um coração limpo.

4. Qual a condição? (O que Deus te dará para
que isso se realize).

2. Reconheça que, como ser humano, você
dependea de Deus.

5. Qual o mandamento? (O que Deus quer de
você?)

3. Saiba que a todo momento, você precisa
morrer para si mesmo.

6. Identifique os atributos de Deus (Como
Deus está se apresentando pra você?).

4. Resista ao diabo.

7. Lição Principal (O que você aprendeu?
Pode estar ligado à revelação ou à promessa).

5. Peça ao Espírito que lidere a sua vida.

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

6. Louve a Deus, com fé, pelo que o Senhor
2ª feira Eclesiastes 01, 02, 03

6ª feira Cantares 01, 02, 03

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)

3ªfeira Eclesiastes 04, 05, 06

Sábado Cantares 04, 05, 06

4ª feira Eclesiastes 07, 08, 09

Domingo Cantares 07, 08

Quarta:
20h - Culto de Adoração

5ª feira Eclesiastes 10, 11, 12

Período atual Trigésima quarta semana

Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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8. Aplicação Prática (Como você deve aplicar
isso em sua vida?).
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Uma chinesa velha tinha dois
grandes vasos, cada um suspenso na
extremidade de uma vara que ela
carregava nas costas.
Um dos vasos era rachado e o
outro era perfeito. Todos os dias ela ia
ao rio buscar água, e ao fim da longa
caminhada do rio até casa o vaso
perfeito chegava sempre cheio de
água, enquanto o rachado chegava
meio vazio.
Durante muito tempo a coisa foi
andando assim, com a senhora
chegando a casa somente com um
vaso e meio de água.
Naturalmente o vaso perfeito
tinha muito orgulho do seu próprio
resultado - e o pobre vaso rachado
tinha vergonha do seu defeito, de
conseguir fazer só a metade daquilo
que deveria fazer.
Ao fim de dois anos, reflectindo
sobre a sua própria amarga derrota
de ser 'rachado', durante o caminho
para o rio o vaso rachado disse à velha
:
'Tenho vergonha de mim mesmo,
porque esta rachadura que tenho fazme perder metade da água durante o
caminho até à sua casa ...'
A velhinha sorriu :
'Reparaste que lindas flores há no
teu lado do caminho, somente no teu
lado do caminho ? Eu sempre soube
do teu defeito e portanto plantei
sementes de flores na beira da

4

estrada do teu lado. E todos os
dias,enquanto voltávamos do rio, tu
regava-las.
Foi assim que durante dois anos pude
apanhar belas flores para enfeitar a mesa
e alegrar o meu jantar. Se tu não fosses
como és, eu não teria tido aquelas
maravilhas na minha casa !'
Cada um de nós tem o seu defeito
próprio: mas é o defeito que cada um de
nós tem, que faz com que nossa
convivência seja interessante e
gratificante.
É preciso descobrir o que há de bom
em cada uma das pessoas ao seu redor!

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

PESSOAS QUE AGRADAM
AO SENHOR

“Porque te não comprazes em sacrifícios,
senão eu os daria; tu não te deleitas em
holocaustos. Os sacrifícios para Deus
são o espírito quebrantado; a um
coração quebrantado e contrito não
desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião,
segundo a tua boa vontade; edifica os
muros de Jerusalém” - Sl.51.16 ao 18:
Como podemos agradar ao Senhor?
O texto acima diz que sacrifícios não
agradam, mas o que vem do espírito do
homem isso agrada ao Senhor veja esse
texto em João:

/abr/2011
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nada aproveita; as palavras que eu vos
disse são espírito e vida” - João 6:63

Qualquer coisa que seja feita na carne
não pode agradar ao Senhor, pois o
Senhor é Espírito, pois a carne gera morte
e o espírito vida.
Pessoas que agradaram a Jesus:
* Mulher Cananéia em Mateus 15:28.
“Então, respondeu Jesus e disse-lhe: Ó
mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito
para contigo, como tu desejas. E, desde
aquela hora, a sua filha ficou sã”.
O que agradou a Jesus foi a fé e a não a
aceitação da situação em que ela estava.
Com o espírito quebrantado, aceita a
humilhação proposta por Jesus e agora é
chamada para se assentar na mesa como
filha para realizar seu desejo com muita
prontidão da parte de Jesus.

“Mas a hora vem, e agora é, em que os
verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade, porque o Pai
procura a tais que assim o adorem. Deus
é Espírito, e importa que os que o
adoram o adorem em espírito e em
verdade” - . Jo.4:23e24

* O leproso e seu ato de gratidão em
Lucas 17:18 e 19.

“O espírito é o que vivifica, a carne para

“Não houve quem voltasse para dar
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Levanta-te e vai; a tua fé te salvou”. A
gratidão foi percebida por Jesus.
Enquanto os outros nove leprosos, que
eram judeus, se dirigem para o sacerdote
para cumprir a lei, esse um volta e adora
a Deus em gratidão (Leiam todo texto em
Lucas 17, do versículo 11 ao 19).

Amados irmãos.
Se vocês desejam relizar um culto em seu
lar, procure o Pb. Lói ou os membros da
equipe de Culto no Lar, como a irmã
Cristina, o Ev. Douglas ou a irmã Graziela.

ABRACE ESSE PROJETO

glória a Deus, senão este estrangeiro? E
disse-lhe:

Você participa de alguma célula?
Se não, fique atento aos anúncios no fim
do culto para procurar um líder e se juntar
a uma célula de crescimento!

* Pedro com sua confissão em Mateus
16:16 e 17.
“E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu
és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus,
respondendo, disse-lhe: Bemaventurado és tu, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue quem to
revelou, mas meu Pai, que está nos céus”.
Pedro estava revelando no filho o Pai.
Precisamos ver Deus em tudo e
pararmos de dar méritos a nós mesmos e
ao diabo. Precisamos ver o Senhor. Pedro
recebe do Pai a revelação certa de quem
é Jesus.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

ESTAMOS EM OBRAS

HOJE O CULTO
É MISSIONÁRIO!
Dedique seu tempo essa
semana para orar pelos
missionários em campo.
Eles precisam tanto da sua
contribuição quanto da sua
interseção!
VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

2ª feira Isaías 01, 02, 03

6ª feira Isaías 13, 14, 15

3ªfeira Isaías 04, 05, 06

Sábado Isaías 16, 17, 18

4ª feira Isaías 07, 08, 09

Domingo Isaías 19, 20, 21

5ª feira Isaías 10, 11, 12

Período atual Trigésima Quinta semana

3

a
t
e
l
o
b
r
o

B
"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.
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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
p o d e r í a m o s te r s i d o . N ó s n u n ca
poderíamos voar.
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.
"Eu não recebi nada do que pedi, mas
eu recebi tudo de que precisava".

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

QUERO JESUS

“Havia na cidade uma mulher que era
pecadora; ela, sabendo que ele estava
jantando na casa do fariseu, trouxe um
vaso de alabastro com perfume; e,
pondo-se lhe aos pés, chorando,
começou a regá-los com lágrimas, e os
enxugava com os cabelos da sua cabeça,
e beijava-lhe os pés, e ungia-os com o
perfume. Ao ver isso, o fariseu que o
convidara dizia consigo: Se este homem
fosse profeta, saberia quem é a que o
toca e que sorte de mulher é, pois é uma
pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão,
tenho uma coisa para te dizer. Ele
respondeu: Dize-a, Mestre. Certo credor
tinha dois devedores: um lhe devia
quinhentos denários, e o outro,
cinqüenta. Não tendo nenhum dos dois
com que pagar, perdoou a dívida a
ambos. Qual deles, portanto, o amará
mais?” - Lucas 7: 37 à 42
Quando começamos a querer a
Jesus? Quando o Espírito Santo nos
revela o amor que Ele expressou por nós
em nos aceitar como somos, com todos

os nossos limites e imperfeições. Como
não querer alguém que, com toda
perfeição, nos aceita, não nos julga e nem
nos acusa. Simplesmente nos ama e, com
seu amor, nos limpa, trata e aperfeiçoa
para adoração.

O fariseu convidou Jesus só para
entrar em sua casa. A mulher pecadora
deixou Jesus entrar em sua vida e em sua
alma e coração. Ela fez com Jesus o que o
fariseu não fez, pois era obrigação do
fariseu lavar os pés de Jesus por ter
entrado em sua casa. A pecadora lavou os
pés de Jesus com um perfume muito caro
e misturou com lágrimas, enxugou com
seus cabelos, porque Jesus entrou em seu
coração. Mas o que Jesus fez para levá-la
a tudo isso?
Jesus deixou ela se aproximar Dele
sem nenhuma rejeição. Quem somos nós
para rejeitar as pessoas? Jesus voltou
Sua atenção para ela e disse: “seus
pecados estão perdoados” e Ele era o
único que poderia acusá-la, mas ainda a
perdoa. O Senhor a justificou diante do
fariseu com a parábola e liberou paz
sobre ela (v.50).
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Aprendemos que o verdadeiro
arrependimento pode transformar as
piores pessoas em adoradores sinceros
através do amor de Jesus por todas as
pessoas, por piores que elas sejam.
Qualquer pessoa pode vir até Jesus e
encontrará Seu amor, Seu perdão e Seu
poder de transformar vidas. Quem deseja
Jesus será recompensado por Ele e terá
paz, e alegria plena.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Parabéns para Elizete!
(Dia 26) Que Jesus te dê bênçãos e mais
bênçãos nesse dia especial e que os desejos
do seu coração sejam concedidos um a um
segundo a vontade do Pai. Abraços de Elma,
Neto e Venâ ncio.
ATENÇÃO PARA OS PRAZOS
* Anúncios e recados para o boletim devem ser
entregues com um Domingo de antecedência.
* Anúncios para o DataShow devem ser entregues
até o final da EBD.
*Anúncios para eventos, devem passar primeiro
pelo Pr. Eduardo.

Notícias do campo missionário
A perseguição contra quase 3.000
indígenas cristãos cresceu nos últimos
10 meses, denunciando os abusos
contra esta população na Colômbia.
Duas pessoas morreram, uma está
presa, duas casas foram incendiadas,
20 famílias estão cativas em suas
próprias casas, 12 vacas foram
roubadas, restrições foram impostas
sobre os serviços de saúde e educação.
Isto aconteceu depois que os pastores
da região, e até mesmo nativos nãocristãos, criaram a Organização
Indígena Multicultural da Colômbia
para estabelecer sua identidade

ESTAMOS EM OBRAS

indígena como cristãos. Segundo o
Conselho Indígena Municipal, quem deixa
a tradição indígena e segue o cristianismo
perde os seus direitos e paga pelas
consequencias, às vezes, com a própria
vida.
Em 05/03, os índios tradicionais deram
ao Pr. Jorge Ponton uma poção como parte
da perseguição dos líderes indígenas. Jorge
foi levado ao hospital mais próximo em
Garzón, onde morreu de envenenamento
poucos dias depois. Ele pastoreou a Igreja
Cristã Evangélica da Colômbia em Nasa no
departamento de Cauca.
FONTE: Portas Abertas

VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
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Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

A PÁSCOA PAGÃ
Os babilônios celebravam o dia como o
retorno de Ishtar, a deusa da Primavera.
Esse dia celebrava o renascimento, ou
reencarnação, da Natureza e da deusa da
Natureza. De acordo com a lenda babilônia,
um grande ovo caiu dos céus no rio Eufrates
e a deusa Ishtar eclodiu de dentro dele.
Mais tarde, surgiu uma versão que incluía
um ninho, em que o ovo pôde ser incubado
até eclodir. Um cesto de palha ou vime era
produzido para colocar o ovo da Páscoa [o
ovo de Ishtar].
A Procura do Ovo de Páscoa
Escondido, uma tradição americana na
celebração de Páscoa, foi criada porque, se
alguém encontrasse o ovo enquanto a
deusa estava "renascendo", ela concederia
uma benção especial ao felizardo! Como
essa era uma festividade alegre da
primavera, os ovos eram pintados com as
brilhantes cores da primavera.
O Coelho da Páscoa
"O totem da deusa, a lua-lebre, punha
ovos para as crianças comportadas
comerem... a lebre da Páscoa era a forma
como os celtas imaginavam a superfície da
lua cheia..." (Pagan Traditions of Holidays,
pág. 10). Não precisa me dizer que as lebres
não botam ovos (...); estamos lidando com
uma lenda aqui, e com uma lenda ocultista.
2ª feira Isaías 22, 23, 24

6ª feira Isaías 34, 35, 36

3ªfeira Isaías 25, 26, 27

Sábado Isaías 37, 38, 39

4ª feira Isaías 28, 29, 30

Domingo Isaías 40, 41, 42

5ª feira Isaías 31, 32, 33

Período atual Trigésima Sexta semana

Tradicionalmente, essas lendas brincam com
os fatos reais.
Assim, "Easter" Eostre ou Ishtar era uma
deusa da fertilidade. Visto que o coelho é uma
criatura que procria rapidamente, simbolizava
o ato sexual; o ovo simbolizava "nascimento"
e "renovação". Juntos, o coelho da Páscoa e o
ovo de Páscoa simbolizam o ato sexual e o que
nasceu deles, Semíramis e Tamuz.
Assim, é realmente uma questão
espiritual muito séria quando cristãos
incorporam OVOS como parte da celebração
da Páscoa. Na melhor das hipóteses, essas
pessoas estão confundindo as mentes de suas
preciosas crianças, obscurecendo a linha
divisória entre os símbolos pagãos e seus
significados e o significado cristão do Dia da
Ressurreição. As crianças que participam dos
"Ovos da Ressurreição" na igreja serão
condicionadas mais tarde em suas vidas a
aceitarem a tradição pagã que revolve em
torno dos mesmos símbolos. No pior caso,
quem participa na tradição da Páscoa pagã
promovendo os "Ovos da Ressurreição" e
talvez uma Procura ao Ovo de Páscoa
Escondido, combina o cristianismo com o
paganismo, um coquetel letal que o Senhor
Jesus rejeitará! Lembre-se de nosso versochave: "Por isso saí do meio deles, e apartaivos, 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
[Efésios 6:17-18].
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Quando sentir vontade de sorrir,

olhe para uma criança e veja que
sorriso lindo que ela tem.
Quando sentir vontade de chorar,
olhe para um deficiente e veja que
sorriso belo que ele tem apesar de
sua deficiência.
Quando se sentir triste,
olhe para trás, e veja quantas
coisas boas você construiu.
Muitas vezes, deixamos de olhar
para as coisas mais simples da vida,
que nos dão prazer, para nos
apegar a coisas fúteis sem nenhum
valor.
Quando se sentir
só pense em Deus,

pensamento surgir,

ore, e você terá a bênção dos céus.
Colhe todos os sentimentos bons que
você tem
e coloquem em um só versículo e leia
com atenção,
e você vai sentir a força das palavras
bem ditas.
Quando você pensar em não mais
existir,
lembre-se, você não tem esse poder.
Quando você pensar que tudo se
acabou,
é porque você não
olhou a luz que veio lá de
cima,
para te cobrir.

e você não estará
mais só.
Quando alguém te
magoar,
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não retribua,
apenas deseja que ele
seja feliz.
Quando um mau

A existência faz parte
da vida.
Se há vida, então
existimos.
Se existimos, é
porque há vida!

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

O QUE É IMPOSSÍVEL AOS
HOMENS É POSSÍVEL PARA JESUS.

“Então, saiu o povo para ver o que se
tinha passado; e foram ter com Jesus, a
cujos pés encontraram, sentado, vestido
e em perfeito juízo, o homem do qual
tinham saído os demônios; e ficaram
com medo. Os que o haviam visto
contaram-lhes de que modo se realizara
a cura do endemoninhado. Todo o povo
da terra dos gerasenos rogou-lhe que se
retirasse deles, pois estavam possuídos
de grande medo; Jesus entrou na barca e
voltou. Mas o homem de quem tinham
saído os demônios, suplicava-lhe que o
deixasse acompanhá-lo. Jesus, porém,
despediu-o, dizendo: Volta para tua casa
e conta tudo o que Deus te fez. O homem
partiu, publicando por toda a cidade
tudo o que lhe fizera Jesus.”- Lucas 8:35
ao 39 [Compare com o texto em Marcos
5]
O estado do gadareno:
1ª Sem vontade própria. Está

possuído por demônios, por isso,
precisamos ter a sensibilidade para
sabermos o estado das pessoas e não
julgarmos, mas ter misericórdia e
interceder por uma intervenção divina.

2ª Sem esperança. Tudo indicava que
o final daquele homem seria o inferno,
por isso, não podemos desistir das
pessoas e buscar em Jesus o único que
pode dar a solução (Marcos 5, 4).
3ª Sem alegria e motivação para
viver. Se escondia na caverna: Existem
pessoas que se isolam de tudo em busca
de paz, pois já não acham mais alegria em
nenhum relacionamento, já não
acreditam mais nas pessoas (Marcos 5,
5).
4ª Sem paz, vivia perambulando a
procura de algo ou alguém, sem saber o
que quer. Os demônios em sua mente não
o deixavam se encontrar. Quem sabe
lembranças e feridas aparentemente sem
cura, são causadas pela sobrecarga de
dor e desespero em sua mente? As
pessoas assim já não conseguem ser elas
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próprias e satanás passa a ter o controle
de suas vontades, suas ações e palavras
que só promovem feridas iguais as que
ele tem (Marcos 5, 5).
O encontro com Jesus, levou o
gadareno a:
1ª Correr para Jesus e o adorá-Lo.
Note que ele sempre fugia das pessoas.
Com Jesus foi diferente. Os demônios que
estavam nele e em sua mente reagem em
oposição a sua atitude, pois, em Marcos
5:7, Ele diz “não me atormente”. Aqui o
pronome é pessoal, enquanto que os
demônios falam no plural. Quem sabe ele
próprio estava conformado com seu
estado e já achava que para ele já não
tinha mais jeito? Mas, diante de Jesus,
consegue ter uma reação pessoal! Quem
sabe, depois de tanto tempo sobre o
domínio dos demônios, agora consegue
ter uma reação sua, pessoal, pela simples
presença de Jesus que já começa a trazer
o processo de libertação apesar dele
próprio não acreditar em sua libertação.
Jesus não dá ouvidos a ele e foca nos
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demônios que já são logo dominados e
expulsos de forma maravilhosa.
2ª Agora, debaixo do poder e da
autoridade de Jesus, ele consegue ser quem
ele é e ter vontade própria. Apesar do medo
do povo e de todos quererem que Jesus vá
embora, ele, o gadareno, agora é livre e
desfruta de um liberdade que só Jesus pode
dar. Ele não quer deixar Jesus de maneira
nenhuma. Note que ele agora está vestido,
em paz e na presença de Jesus ele agora quer
ir embora com Ele, segui-lo, mas Jesus lhe
passa uma missão e um propósito de vida: vá
testemunhar o que Deus fez com você e, em
primeiro lugar, em família.
“Torna para tua casa e conta quão
grandes coisas te fez Deus. E ele foi
apregoando por toda a cidade quão grande
coisas Jesus lhe tinha feito.”- Lc. 8:39
“Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente, sereis livres.”- João 8:36
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
ATENÇÃO PARA OS PRAZOS
* Anúncios e recados para o boletim devem ser
entregues com um Domingo de antecedência.
* Anúncios para o DataShow devem ser entregues
até o final da EBD.
*Anúncios para eventos, devem passar primeiro
pelo Pr. Eduardo.

Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

IRAQUE - Em 2011, o 17o país
que mais perseguia cristãos se
torna o 8o.
O Iraque é uma das maiores mudanças
neste ano na Classificação, passando de
17º a 8º. A mudança foi causada pelo
elevado número de incidentes violentos
contra os cristãos, com numerosos feridos
e mortos. Adicionalmente,
mais informações foram
recebidas com relação ao
número de cristãos
sequestrados e o número de
católicos feridos em ataques
anticristãos específicos.
Os atentados a algumas
igrejas cristãs em dezembro
de 2009 ocasionou a fuga de
metade da população cristã para Mosul. Os
ataques contra cristãos aumentaram
durante as eleições parlamentares; a
violência começou pouco antes da hora
prevista das eleições de janeiro de 2010 e
durou todo o período eleitoral, no início de
março. Os dois principais atos de violência
contra cristãos em 2010 foram o atentado à
bomba num ônibus de estudantes cristãos
em maio e o ataque terrorista a Igreja
católica Síria em Bagdá no final de outubro.
No primeiro incidente, três estudantes
cristãos foram mortos e 180 feridos, muitos
2ª feira Isaías 43, 44, 45

6ª feira Isaías 55, 56, 57, 58

3ªfeira Isaías 46, 47, 48

Sábado Isaías 59, 60, 61, 62

4ª feira Isaías 49, 50, 51

Domingo Isaías 63, 64, 65, 66

5ª feira Isaías 52, 53, 54

Período atual Trigésima sétima semana

ficaram com cicatrizes ou inválidos.
No segundo, que também foi chamado “o
mais mortífero ataque contra cristãos uma vez
que os extremistas islâmicos começaram a
marcá-los em 2003,” 58 cristãos morreram e
60 ficaram feridos. Pelo menos 90 os cristãos
foram mortos, incluindo vários outros
assassinatos seletivos de cristãos em Mosul,
Bagdá e Kirkuk.
Cerca de 334.000 cristãos tem deixado no
Iraque, menos da metade do
número de 1991. A maioria dos
cristãos são tradicionalmente de
denominações assírias, caldeus,
católicos, e armênios, e há milhares
de evangélicos. Desde a queda de
Saddam Hussein, a situação se
deteriorou consideravelmente. A
violência contra os cristãos é
motivada por motivos religiosos,
políticos, financeiros e sociais.
Os cristãos sofrem com a atmosfera antiocidental no país e são vistos como
colaboradores com ocidentais. A influência
ocidental está diminuindo enquanto as forças
são evacuadas, e assim os extremistas tem a
oportunidade de aterrorizar e expulsar os
cristãos do país.
A violência afetou centenas de milhares
de iraquianos, tanto muçulmanos e cristãos,
para deixar o país, e muitos se deslocam do
interior do Iraque, especialmente para o
Curdistão.
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hora atrás e que reservava o tempo
restante para orar, que ficava apenas
alguns momentos porque a fábrica
era longe dali.
E disse a oração que fazia: “Vim
aqui novamente, Senhor, só pra lhe
dizer quão feliz eu tenho sido desde
que nos tornamos amigos e que o
Senhor me livrou dos meus pecados.
Não sei bem como devo orar, mas eu
penso em você todos os dias. Assim,
Jesus, hoje estou aqui, só
observando.”
O pastor, um tanto aturdido, disse
que ele seria sempre bem-vindo e
que viesse à igreja sempre que
desejasse.
“É hora de ir”, disse Jim sorrindo.
Agradeceu e dirigiu-se
apressadamente para a porta.
O pastor ajoelhou-se diante do
altar, de um modo como nunca havia
feito antes. Teve então, um lindo
encontro com Jesus. Enquanto
lágrimas escorriam por seu rosto, ele
repetiu a oração do velho homem.
“Vim aqui novamente, Senhor, só
pra lhe dizer quão feliz eu tenho sido
desde que nos tornamos amigos e
que o Senhor me livrou dos meus
pecados. Não sei bem como devo
orar, mas penso em você todos os
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dias. Assim, Jesus, hoje estou aqui, só
observando.”

Certo dia, o pastor notou que Jim não
havia aparecido. Percebendo que sua
au sên cia se esten d eu p elo s d ias
seguintes, começou a ficar preocupado.
Foi à fábrica perguntar por ele e descobriu
que estava enfermo. Durante a semana
em que Jim esteve no hospital, a rotina da
enfermaria mudou. Sua alegria era
contagiante. A chefe das enfermeiras,
contudo, não pôde entender porque um
homem tão simpático como Jim não
recebia flores, telefonemas, cartões de
amigos, parentes, nada!
Ao encontrá-lo, o pastor colocou-se
ao lado de sua cama. Foi quando Jim ouviu
o comentário da enfermeira: “Nenhum
amigo veio pra mostrar que se importa
com ele. Ele não deve ter ninguém com
quem contar.”
Parecendo surpreso, o velho virou-se
para o pastor e disse com um largo
sorriso: “A enfermeira está enganada, ela
não sabe, mas desde que estou aqui,
sempre ao meio-dia ELE VEM! Um
querido amigo meu, que se senta bem
junto a mim, Ele segura minha mão,
inclina-se em minha direção e diz: “Eu vim
só pra lhe dizer quão feliz eu sou desde
que nos tornamos amigos. Gosto de ouvir
sua oração e penso em você todos os dias.
Agora sou eu quem o está observando. E
cuidando de você.”

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

JESUS: RESTAURADOR DE
NOSSAS VIDAS

“Disse-lhe terceira vez: Simão, filho
de Jonas, amas-me? Simão entristeceuse por lhe ter dito terceira vez: Amasme? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo;
tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe:
Apascenta as minhas ovelhas.” - Jo.21.17
Jesus já tinha ressuscitado e estava
na praia esperando os discípulos que
estavam completamente perdidos e sem
fé. Eles voltaram a prática da pesca, mas
voltaram do mar sem nada. Eles
encontram Jesus na praia e Ele lhes dá a
mesma ordem que deu aos discípulos
pescadores para lançar a rede. Mais uma
vez eles trazem a rede cheia, mas, dessa
vez, os peixes eram grandes, porém, a
rede deles não se rompiam como da
primeira vez.
A rede significa a vida deles e,
apesar deles estarem fracos, eles
estavam juntos e isso é o começo de uma
restauração. Jesus os aguardava já com
peixe e pão o peixe, que representam a
alma e o pão, elementos da comunhão

na restauração. Jesus tem o alimento
certo para nós.
Todos os discípulos, com exceção de
João, haviam abandonado Jesus, e Pedro
o havia negado perante o povo. Quantas
vezes negamos a Jesus quando caímos na
prostituição, mentimos, damos mal
testemunho e falhamos em diversas
áreas? Só Jesus poderia restaurar Pedro.
Começo da restauração: Pedro se
lembrou das palavras de Jesus:
“E, virando-se o Senhor, olhou para
Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do
Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o
galo cante hoje, me negarás três vezes.” Lc.22.61
Para que haja restauração é
necessário lembrarmo-nos da palavra,
pois a palavra restaura nossa fé.
O c h o ro e q u e b ra n t a m e n t o
restauram:
“E, saindo Pedro para fora, chorou
amargamente.” - Lc.22.62
Quando choramos, sentimos a dor
do arrependimento, nos quebrantamos
diante do Senhor, nos humilhamos,
reconhecemos quem somos, quem Deus
é e nos lembramos de seu amor é o que
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Jesus fez por nós, agradamos ao Senhor.
Pedro correu para o túmulo.
Precisamos nos lembrar o que nosso
pecado causou a Jesus. Veremos assim, que
por mais mal que tenhamos feito a Jesus, o
tumulo estará sempre vazio, pois Ele é
poderoso para vencer a morte e nosso
pecado e nos restaurar.
Jesus pensou em Pedro desde o
momento da sua ressurreição. Assim como
o poder Deus restaurou Jesus, assim
também Ele irá nos restaurar. Jesus não
perguntou se Pedro estava desviado, mas só
perguntou se ele o amava. Ele está
perguntando para você mesmo, esteja você
fraco, caído ou derrotado: “Você Me ama?”
Jesus encheu Pedro do Espírito Santo.
No dia de Pentecostes todos foram cheios
do Espírito e Pedro, que fora restaurado, se
tornou o líder da igreja como Jesus ordenoU.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

ATENÇÃO PARA OS PRAZOS
* Anúncios e recados para o boletim
devem ser entregues com um Domingo
de antecedência.
* Anúncios para o DataShow devem ser
entregues até o final da EBD.
*Anúncios para eventos, devem passar
primeiro pelo Pr. Eduardo.

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

Bancada evangélica luta para
impedir casamento gay em
igreja
Proposta visa a evitar
”constrangimentos para a religião” à luz da
decisão do Supremo Tribunal Federal sobre
união homoafetiva.
Após o STF reconhecer a união estável
entre pessoas do mesmo sexo, a bancada
evangélica quer incluir na legislação um
dispositivo para impedir que igrejas sejam
obrigadas a celebrar cerimônias de
casamento entre homossexuais. Para
integrantes do movimento LGBT, a medida
visa a tirar o foco da discussão sobre os
direitos civis dos homossexuais.
O presidente da Frente Parlamentar
Evangélica, deputado João Campos (PSDBGO), diz que a proposta visa a evitar
constrangimentos para a religião. Ele
afirma que a intenção é evitar a existência
de decisão judicial que obrigue a realização
de cerimônia. “Seria bom tornar isso
explícito para evitar que algum juiz
preconceituoso, atendendo a alguma
demanda específica, possa dar uma
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O pastor de uma igreja decidiu
observar as pessoas que entravam para
orar. A porta se abriu e um homem de
camisa esfarrapada adentrou pelo
corredor central. O homem se ajoelhou,
inclinou a cabeça, levantou-se e foi
embora. Nos dias seguintes, sempre ao
meio-dia, a mesma cena se repetia. Cada
2ª feira Jeremias 01, 02, 03

6ª feira Jeremias 13, 14, 15

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)

3ªfeira Jeremias 04, 05, 06

Sábado Jeremias 16, 17, 18

4ª feira Jeremias 07, 08, 09

Domingo Jeremias 19, 20, 21

Quarta:
20h - Culto de Adoração

5ª feira Jeremias 10, 11, 12

Período atual Trigésima oitava semana

Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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sentença impondo uma ação dessa a
alguma igreja.”
Campos afirmou que em Goiânia
houve uma decisão liminar obrigando uma
igreja evangélica a realizar casamento de
pessoas que não seguiam a igreja e isso
poderia acontecer também no caso de
homossexuais. A frente presidida por
Campos conta com 76 deputados e 3
senadores.
A bancada evangélica quer esperar o
detalhe da decisão do STF para saber a sua
abrangência. Evangélico, o deputado
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) afirma que é
p re c i s o ve r q u a l a ex te n s ã o d o
reconhecimento feito pelo Supremo para
daí entender quais direitos foram
estendidos. Uma das dúvidas é se a adoção
de crianças está ou não no âmbito da
decisão. “Ainda tem muito oba-oba. Temos
de conhecer o detalhe da decisão, é isso

que vai nortear a ação do Congresso. Houve a
decisão política do Supremo, mas precisa ver a
natureza jurídica disso. O julgamento sequer
acabou.”
Por essas e outras manifestações públicas
contrarias a união entre pessoas do mesmo
sexo e também contrários aos exageros do
Projeto de Lei 122/2006 os pastores Silas
Malafaia e Marco Feliciano aparecem na lista
dos “10 inimigos públicos dos gays no Brasil”
publicada pela Revista Lado A.
A lista é elaborada por 10 militantes gays
que indicam, por ordem de importância, as 10
pessoas que mais se destacaram na mídia por
contrariar projetos que beneficiem a
comunidade gay. Além dos dois pastores
outros evangélicos aparecem na lista como o
Senador Magno Malta, o deputado federal
Eduardo Cunha, vereador Carlos Apolinário,
deputado estadual Édino Fonseca e o
blogueiro Júlio Severo. (Fonte: overbo.com.br)
vez que se ajoelhava por alguns instantes,
deixava de lado uma marmita vazia.
A curiosidade do pastor crescia e
também o receio de que fosse um
assaltante, então decidiu aproximar-se e
perguntar o que fazia ali. O velho homem
disse que trabalhava numa fábrica, num
outro bairro da cidade e que se chamava Jim.
Disse que o almoço havia sido há meia
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acreditava em tamanha sorte, até que
estivesse sentado em uma mesa
coberta, com uma toalha e com um belo
prato de comida quente na frente.
Durante a ceia, Victor notou que o
homem envolvia um pedaço de pão em
sua sacola de papel.
“Está guardando um pouco para
amanhã?” Perguntou.
“Não, não. É que tem um menininho
que conheço onde costumo freqüentar
que tem passado mal ultimamente e
estava chorando quando o deixei. Tinha
muita fome. Vou levar-lhe este pão.”
“O Pão de Cristo!”, Recordou
novamente as palavras da mulher e teve
a estranha sensação de que havia um
terceiro convidado sentado naquela
mesa. Ao longe os sinos da igreja
pareciam entoar o velho hino que havia
soado antes em sua cabeça.
Os dois homens levaram o pão ao
menino faminto que começou a comêlo com alegria.
De repente, se deteve e chamou um
cachorrinho. Um cachorrinho pequeno
e assustado.
“Tome cachorrinho. Te dou a
metade”, disse o menino. “O Pão de
Cristo alcançará também você.”
O pequeno tinha mudado de
semblante. Pôs-se de pé e começou a
vender o jornal com alegria.
“Até logo!”, disse Victor ao velho.
“Em algum lugar haverá um emprego.
Não desespere!”
“Sabe”, sua voz se tornou em um
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sussurro, “Isto que comemos é o Pão de
Cristo. Uma senhora me disse quando me
deu aquelas moedas para comprá-lo. O
futuro nos presenteará com algo muito
bom!”
Ao se afastar, Victor reparou o
cachorrinho que lhe farejava a perna. Se
agachou para acariciá-lo e descobriu que
tinha uma coleira onde estava gravado o
nome e endereço de seu dono.
Victor caminhou um bom pedaço até a
casa do dono do cachorro e bateu na porta.
Ao sair e ver que havia sido encontrado
seu cachorro, o homem ficou contentíssimo,
e logo sua expressão se tornou séria. Estava
por repreender Victor, que certamente lhe
havia roubado o cachorro, mas não o fez,
pois Victor mostrava no rosto um ar e
dignidade que o deteve.
Disse então:
“No jornal de ontem, ofereci uma
recompensa pelo resgate. Tome!”
Victor olhou o dinheiro meio espantado
e disse:
“Não posso aceitar. Somente queria fazer
um bem ao cachorrinho.”
“Pegue-o. Para mim, o que você fez vale
muito mais que isto! Você precisa de um
emprego? Venha ao meu escritório amanhã.
Faz-me muita falta uma pessoa íntegra como
você.”
Ao voltar pela avenida aquele velho hino
que recordava sua infância, voltou a soar em
sua alma. Chamava-se “PARTE O PÃO DA
VIDA”
“Não o canseis de dar, mas não dês as
sobras, dai com o coração, mesmo que doa.”

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

Pentecostes: Derramamento do Espírito Santo
Quando o Espírito Santo veio?
“E, estando com eles, determinoulhes que não se ausentassem de
Jerusalém, mas que esperassem a
promessa do Pai, que (disse ele) de mim
ouvistes. Porque, na verdade, João
batizou com água, mas vós sereis
batizados com o Espírito Santo, não
muito depois destes dias” - At.1.4 e 5
A descida do Espírito Santo
“Cumprindo-se o dia de
Pentecostes, estavam todos reunidos no
mesmo lugar; e, de repente, veio do céu
um som, como de um vento veemente e
impetuoso, e encheu toda a casa em que
estavam assentados. E foram vistas por
eles línguas repartidas, como que de
fogo, as quais pousaram sobre cada um
deles. E todos foram cheios do Espírito
Santo e começaram a falar em outras
línguas, conforme o Espírito Santo lhes
concedia que falassem” - At.2.1 à 4

Os discípulos obedeceram a Jesus e
durante dez dias ficaram juntos em
oração esperando o derramamento do
Espírito. Qual o propósito do Espírito
Santo na vida do crente?
1. Glorificar a Jesus

“Ele me glorificará, porque há de
receber do que é meu e vo-lo há de
anunciar” - Jo.16.14
Quando um cristão tem uma vida
que glorifica a Jesus, isso é, quando ele
está sob o governo do Espírito Santo,
Jesus é manifestado através desse
cristão. Mas quando nosso modo de vida
não glorifica a Jesus, não estamos
vivendo sob a direção do Espírito Santo.
Assim, a vida desse cristão é uma vida
conturbada, cheia de brechas e
legalidades para o diabo agir.
2. Ele edifica a igreja
“Edificados sobre o fundamento dos
apóstolos e dos profetas, de que Jesus
Cristo é a principal pedra da esquina;no
qual todo o edifício, bem ajustado, cresce
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para templo santo no Senhor, no qual
também vós juntamente sois edificados
para morada de Deus no Espírito” - Ef.2.20
ao 22.
Fazemos parte de uma grande
construção e os fundamentos já estão
postos: Jesus como a Pedra principal, os
apóstolos e os profetas.
3. Ele nos faz seu templo

ALMOÇO
Promovido pela Rede de
Mulheres, haverá almoço no
dia 12 de junho, das 12h às
14h no valor de R$ 7,00 (sete
reais).

“Ou não sabeis que o nosso corpo é o Cientista protestante assume
templo do Espírito Santo, que habita em vós, a Academia de Ciências do
proveniente de Deus, e que não sois de vós
mesmos? Porque fostes comprados por Vaticano
Werner Arber, biólogo molecular
bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso
corpo e no vosso espírito, os quais suíço, ganhador do Prêmio Nobel de
Fisiologia ou Medicina, em 1978, é o
pertencem a Deus” - 1Co.6.19
primeiro protestante a presidir a Pontifícia
Assim como devemos cuidar do templo Academia de Ciências que é um conselho
v a r r e n d o , l i m p a n d o , c u i d a n d o e ocupado por grandes nomes da ciência
conservando, o Espírito Santo cuida de nós, mundial, que orienta o Papa em questões
científicas. A Academia tem 80 membros,
pois somos Sua habitação. .
entre homens e mulheres e apesar de não
Pr. Paulo B. Pereira ser uma exigência, a maioria deles é
Presidente do Ministério Amai-vos católico. Werner Arber é membro do
conselho papal há 30 anos e há três meses
se tornou presidente da instituição. Sua
principal função no posto é acompanhar o
progresso das ciências, analisar o que este
VOCÊ PODE DEPOSITAR SUAS OFERTAS
significa para a sociedade e informar ao
NO BANCO REAL AG. 0071 - C/C 5718814-9
Vaticano sobre as nossas reflexões. (Fonte:

ESTAMOS EM OBRAS

overbo.com.br)

O que se segue é um relato verídico
sobre um homem chamado Victor. Depois de
meses sem encontrar trabalho, viu-se
obrigado a recorrer à mendicância para
sobreviver, coisa que o entristecia e
envergonhava muito.
Numa tarde fria de inverno, encontravase nas imediações de um clube social,
quando viu chegar um casal.
Victor lhe pediu algumas moedas para
poder comprar algo para comer.
“Sinto muito, amigo, mas não tenho
trocado”, disse ele.
Sua esposa, ouvindo a conversa
perguntou:
“Que queria o pobre homem?”
“Dinheiro para comer. Disse que tinha
fome” respondeu o marido.
“Lorenzo, não podemos entrar e comer
uma comida farta que não necessitamos e
deixar um homem faminto aqui fora!”
“Hoje em dia há um mendigo em cada
esquina! Aposto que quer dinheiro para
beber!”
“Tenho uns trocados comigo. Vou darlhe alguma coisa!”
Mesmo de costas para eles, Vitor ouviu
tudo que disseram. Envergonhado, queria
afastar-se correndo dali, mas neste
momento ouviu a amável voz da mulher que
2ª feira Jeremias 22, 23, 24

6ª feira Jeremias 34, 35, 36

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)

3ªfeira Jeremias 25, 26, 27

Sábado Jeremias 37, 38, 39

4ª feira Jeremias 28, 29, 30

Domingo Jeremias 40, 41, 42

Quarta:
20h - Culto de Adoração

5ª feira Jeremias 31, 32, 33

Período atual Trigésima nona semana

Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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dizia:
“Aqui tem algumas moedas. Consiga algo de
comer, ainda que a situação esteja difícil, não
perca a esperança. Em algum lugar existe um
trabalho para você. Espero que encontre.”
“Obrigado, senhora. Acabo de sentir-me
melhor e capaz de começar de novo. A senhora
me ajudou a recobrar o ânimo! Jamais
esquecerei sua gentileza.”
“Você estará comendo o Pão de Cristo!
Partilhe-o”, disse ela com um largo sorriso
dirigido mais a um homem que a um mendigo.
Victor sentiu como se uma descarga elétrica
lhe percorresse o corpo
Encontrou um lugar barato para se
alimentar um pouco. Gastou a metade do que
havia ganhado e resolveu guardar o que sobrara
para o outro dia, comeria 'O Pão de Cristo' dois
dias.
Uma vez mais aquela descarga elétrica
corria por seu interior. O Pão de Cristo!
“Um momento!” pensou, não posso
guardar o Pão de Cristo somente para mim.
Parecia-lhe escutar o eco de um velho hino que
tinha aprendido na escola dominical. Neste
momento, passou a seu lado um velhinho.
“Quem sabe, este pobre homem tenha
fome”, pensou, “tenho que partilhar o Pão de
Cristo.”
“Ouça”, exclamou Victor, “gostaria de
entrar e comer uma boa comida?”
O velho se voltou e encarou-o sem
acreditar.
“Você fala sério, amigo?” O homem não
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Oito da noite numa avenida
movimentada. O casal já esta atrasado
para jantar na casa de alguns amigos.

estava errado. Ainda com dificuldade, ele
admite que insistiu no caminho errado,
enquanto faz o retorno.

O endereço é novo, assim como o
caminho, que ela conferiu no mapa
antes de sair.

Ela sorri e diz que não há problema
algum em chegar alguns minutos mais tarde.

Ele dirige o carro. Ela o orienta e
pede para que vire na próxima rua à
esquerda.

Mas ele ainda quer saber: “Se você
tinha tanta certeza de que eu estava
tomando o caminho errado, deveria insistir
um pouco mais”.

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

Características do povo
de Deus
Somos cidadãos do céu:

Ele tem certeza de que é a direita.
Discutem.
Pe r c e b e n d o q u e a l é m d e
at ra s a d o s , p o d e rã o f i ca r m a l
humorados, ela deixa que ele decida.

E ela diz: “Entre ter razão e ser feliz,
prefiro ser feliz. Estávamos a beira de uma
briga, se eu insistisse mais, teríamos
estragado a noite”.
Quanta energia nós gastamos apenas
para demonstrar que temos razão,
independente de tê-la ou não!
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Ele vira a direita e percebe que
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“Pelo que, irmãos santos,
participantes da vocação celestial,
considerai a Jesus Cristo, apóstolo e
sumo sacerdote da nossa confissão.” Hb.3.1
Um grande erro que um cristão
pode cometer é viver como se fosse um
cidadão deste mundo e se enquadrar ao
s i ste m a d e ste m u n d o . Q u a n d o
aceitamos a Jesus pela fé nos tornamos
membros da família de Deus e, apesar de
ter uma vida neste mundo, o tempo que
vamos viver aqui não se compara com a
vida eterna que nos aguarda. Devemos
viver neste mundo já seguindo os
princípios do reino de Deus, sabendo
que muitas vezes vamos sofrer por isso.
O mundo jaz no maligno, mas podemos
ser firmes em nosso propósito no
afastando do maligno, já que somos do
céu e é lá que viveremos com nosso
Senhor eternamente.

Somos nascidos de Deus:

“...os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da
vontade do varão, mas de Deus.” - Jo.1.13
Afinal de contas, quem foi gerado
primeiro? O ser humano que nasce de
seus pais ou a pessoa que nasce de Deus?
Ele nos planejou antes de nascermos de
nossos pais, pois nossos pais, com
certeza, quando estavam tendo o
relacionamento que viria nos conceber,
eles não pesavam em nós. Já Deus, Ele
havia nos planejado com propósitos
fantásticos e maravilhosos, desde a cor
de nossa pele, cor dos olhos e tudo que
somos, com um propósito específico. Em
seu plano tudo seria para nosso favor,
mas Deus nos deu nas mãos o poder de
escolher. Quando tiver que decidir
alguma coisa, consulte ao Senhor e Ele vai
te dar a direção exata!
Somos abençoados com todas as
benções celestiais:

1

“Bendito o Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou
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com todas as bênçãos espirituais nos
lugares celestiais em Cristo” - Ef.1.3
Se estamos em Cristo, nada poderá nos
impedir de receber as bênçãos, sejam elas
espirituais como batismo no Espírito Santo
e paz, quanto bênçãos materiais, como
cura ou um bem físico. A única coisa que irá
nos impedir de receber tudo isso é o
simples fato de vivermos fora de Cristo.
Quando praticamos a maldade e
ferimos pessoas, não estamos vivendo em
Cristo. Com isso, muitas benção são retidas,
pois não estamos vivendo na condição de
gerados de Deus, mas gerados
simplesmente da carne. Quem é só gerado
da carne não tem as bênçãos celestiais.
Temos uma herança eterna e
incorruptível:
“...para uma herança incorruptível,
que não ode ser contaminada e que se não
pode murchar, guardada que, mediante a
A Rede de mulheres parabeniza Ana
Roseli Fernandes (24/05) e Fernanda
Souto (28/05) pelos seus aniversários!
Que Deus as abençoe tremendamente!
“...e, tendo nele também crido, fostes
selados com o Espírito Santo da
promessa.” (Ef. 1:13b)

fé, estais guardados na virtude de Deus,
para a salvação já prestes para se revelar no
último tempo,em que vós grandemente vos
alegrais, ainda que agora importa, sendo
necessário, que estejais por um pouco
contristados com várias tentações, para que
a prova da vossa fé, muito mais preciosa do
que o ouro que perece e é provado pelo fogo,
se ache em louvor, e honra, e glória na
revelação de Jesus Cristo; ao qual, não o
havendo visto, amais; no qual, não o vendo
agora, mas crendo, vos alegrais com gozo
inefável e glorioso alcançando o fim da
vossa fé, a salvação da alma.nos céus para
vós.” - 1Pe.1.4 ao 9
O texto em si já diz tudo: nossa herança
está guardada pelo poder de Deus, então, só
quem vive uma vida em Deus, cheia de amor
e atos que te revelam como um cristão
amoroso e piedoso poderá receber esta
herança. .
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

ALMOÇO
Promovido pela Rede de Mulheres,
haverá almoço no dia 12 de junho,
das 12h às 14h no valor de R$ 7,00
(sete reais).
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

Cristãos sírios temem por liberdade religiosa
Fonte: Portas Abertas - 20/05/2011

As minorias cristãs da Síria têm
acompanhado com muito temor os
protestos por todo o país, temendo que suas
liberdades religiosas sejam ameaçadas, caso
o regime autocrático, mas secular, do
presidente Bashar al Assad seja derrubado.
Muçulmanos sunitas formam a maior
parcela da população da Síria, porém, em
quatro décadas de domínio político da
minoria Alawita, os vários grupos religiosos
existentes no país têm experimentado o
direito de praticar sua fé livremente. Os
chamados para as orações muçulmanas
ressoam juntamente com os sinos das igrejas
em Damasco, onde o apóstolo Paulo iniciou
seu ministério e a Igreja existe há dois mil
anos. Para muitos cristãos sírios, no entanto,
os conflitos sectários que causaram a fuga de
cristãos do Iraque e os ataques contra os
cristãos no Egito têm despertado medo, não
apenas de uma possível queda do regime
Assad, como também das revoltas que estão
ocorrendo no mundo árabe.
“Definitivamente os cristãos sírios
apoiam o presidente Bashar al Assad. Eles
esperam que essa tempestade não
aumente”, disse à Reuters Yohana Ibrahim,
bispo da Igreja Síria Ortodoxa de Aleppo.
Os protestos na Síria tiveram início há
dois meses, desencadeados pela raiva e
2ª feira Jeremias 43, 44, 45

6ª feira Lamentações 01, 02, 03

3ªfeira Jeremias 46, 47, 48

Sábado Lamentações 04, 05

4ª feira Jeremias 49, 50

Domingo Ezequiel 01, 02, 03

5ª feira Jeremias 51, 52

Período atual Quadragésima semana

frustração com a corrupção generalizada e
pela falta de liberdade no país, controlado
com punhos de ferro há quase 50 anos pela
família Assad. Embora alguns cristãos
tenham participado dos protestos, as
instituições cristãs não os estão apoiando.
Cristãos contatados pela agência de notícias
Reuters disseram que têm solicitado
reformas políticas, mas não uma mudança de
governo, que, segundo eles, pode possibilitar
a tomada do poder por grupos islâmicos que
negariam seus direitos à liberdade religiosa.
“Os cristãos sírios, sejam ortodoxos,
armênios, maronitas, anglicanos, assírios ou
católicos, se consideram primeiramente
cidadãos sírios, pertencentes à nação”, disse
Habib Afram, presidente da liga síria. “A
situação geral das igrejas e o posicionamento
de figuras cristãs permaneceram estáveis e
seguras, já que a liberdade religiosa é
garantida na Síria”, disse Said. Os cristãos têm
direitos e restrições políticas iguais às de
qualquer muçulmano, apesar da
predisposição constitucional, que afirma que
o presidente deve ser muçulmano.
Mesmo sendo uma região onde as
minorias têm enfrentado desafios constantes
e onde as tensões entre muçulmanos sunitas
e xiitas têm aumentado, a Síria ainda é um
lugar de refúgio para muitos cristãos.
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Com certeza você já conhece
AMAZING GRACE, uma "spiritual
music", que se tornou popular e famosa
sendo interpretada por Elvis Presley, Il
Divo, Lee Ann Rimes, Crystal Lewis,
Selahe entre outros
cantores famosos
de rock e demais
gêneros musicais.O
autor da letra, John
Newton (17251807), tem uma
história curiosa.
Antes de se tornar
um autor de muitas
músicas especiais
ele foi um capitão
de navio negreiro,
que participou do
tráfico de negros
para os Estados
Unidos, América
Central e Brasil.
Muitos dizem
que a melodia de
Amazing Grace se
parece muito com um lamento da África
Ocidental, e que, sobre esse lamento,
John Newton escreveu a canção
Amazing Grace, ajustando sua letra a
uma melodia escrava.
“Eu vejo essa cançao, e acredito
que Deus quis que ela fosse exatamente
assim, para nos lembrar que os cristãos,
sejam eles brancos ou negros, livres ou
escravos, estão todos conectados pela
maravilhosa graça de Deus”, diz Wintley
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Phipps, pregador americano. “Pesquisei na
biblioteca do Congresso. Lá e em qualquer
outro lugar do mundo em que os créditos
dessa canção são escritos, você encontrará:
Letra
John Newton / Melodia
desconhecido. Quando
eu entrar no céu, quero
me en co ntrar co m
Abraao, Jacó, mas quero
conhecer esse escravo
desconhecido”.
A mudança na vida
de John Newton
começou após uma forte
tempestade em que seu
navio quase foi a pique e
onde presenciou um
amigo marinheiro ser
arrastado por extensa
onda que atingiu
compartimento do barco
onde ele próprio estivera
poucos segundos antes.
Uma mudança na
vida desse homem,
assim como na vida de
vários indivíduos na Bíblia e de outros
mártires ao longo do tempo tiveram seus
atos impressos para sempre na história do
cristianismo e, através deles, marcaram vidas
e gerações.
Que a sua vida inspire a mudança de
vida de outras pessoas, que seus atos se
tornem importantes a ponto de serem
lembrados por outros, e acima de tudo, por
Deus.

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

LEVANTANDO ALTARES

“Até o pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si e para a sua
prole, junto dos teus altares, SENHOR
dos Exércitos, Rei meu e Deus meu.” Sl.84.3
Só os sacerdotes tinham acesso ao
altar.
Quando ele não estava
extremamente limpo ele estava em
chamas. Essa era a obrigação do
sacerdote para com altar do Senhor
dentro do tabernáculo. Hoje o
tabernáculo de Deus é nosso corpo e Seu
altar nosso coração, com o qual
devemos ter o mesmo comportamento
que os sacerdotes tinham, pois hoje
precisamos conservar nosso coração
limpo, em chamas, cheio do fogo do
Espírito Santo, prestando culto e
sacrificando ao Senhor. Hoje somos
sacerdotes de nosso e Jesus: o Sumo
Sacerdote que nos apresenta ao Senhor.
Devemos ter cuidado para não nos
tornarmos como os pardais que só
fazem da casa do Senhor um lugar de

habitação e morrem sem levantar altares
ao Senhor, ou como a andorinha, que é
uma ave migratória que faz o ninho e,
quando seus filhos crescem, vai à busca
de um lugar melhor e nunca levantando
nem altar.

Precisamos levantar o altar de Abel
que agradou tanto ao Senhor que Deus o
ouvia depois de morto. Saiba que,
quando um verdadeiro adorador morre,
suas orações continuam ecoando diante
do Senhor e o Senhor fará cumpri-las,
pois Deus é fiel aos seus.
Precisamos levantar altares como de
Noé, onde foi levantado um sacrifício que
mexeu com o coração do Senhor e O
levou a fazer uma aliança e quebrar as
maldições. Se nosso altar agradar ao
Senhor plenamente, nada poderá nos
destruir, pois teremos uma aliança com
Senhor e, se o nosso altar for direcionado
para Cristo e seu sacrifício, nenhuma
maldição poderá vir sobre nós, pois Ele
levou sobre si todas as maldições.
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Levantando altar como o de Abraão
que ofereceu ao Senhor seu bem mais
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precioso, seu filho. O Senhor não permitiu
que Isaque fosse morto, mas Ele recebeu
de Abraão sua atitude, sua fé e seu coração.
A própria Palavra já diz isso. Não são os
sacrifícios que agradam ao Senhor, mas
nosso coração quebrantado e contrito.
Precisamos oferecer ao Senhor um
altar onde venhamos a nos despojar de
tudo, como Abraão. Que o Senhor venha
ver em nossas vidas justiça e, assim,
poderemos nos enquadrar onde está
escrito “meu justo viverá pela fé”.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

COLABORE
COM O
PROJETO PAI!

ALMOÇO
Promovido pela Rede de Mulheres,
haverá almoço no dia 12 de junho,
das 12h às 14h no valor de R$ 7,00
(sete reais).

SER PASTOR
Ser pastor é atender o chamado divino,
para, ao redil dos céus, as almas
conduzir; É ser do cristianismo arauto e
paladino, ao mundo propagando a glória
do porvir.
É ser como um farol na rota do destino,
ao mostrar o perigo e o mal a prevenir; é
viver de renúncia, é tornar-se menino
para a bondade e a Fé no coração fruir.
É trazer, com cuidado e amor, o peito
aberto, mais à ovelha que se acha
errante no deserto, do que às noventa e
nove em plácido lugar.
Ser pastor é, por fim, levar a carga alheia.
Nutrindo essa esperança, ideal de quem
semeia, para a benção de ter e a ventura
de dar.

Fonte: Folha de S. Paulo - 27 de maio de 2011
Um dia após barrar a produção e
distribuição do kit anti-homofobia do
Ministério da Educação, a presidente Dilma
Rousseff afirmou
ontem que o governo
não deve interferir na
vida privada das
pessoas e que não
aceita que o governo
faça "propaganda de
opção sexual".
Dilma disse que
não assistiu aos vídeos
do MEC, mas que viu
"um pedaço na
televisão". "O governo defende a educação e
também a luta contra práticas homofóbicas.
No entanto, não vai ser permitido a nenhum
órgão do governo fazer propaganda de
opções sexuais", disse Dilma.
O kit em estudo era composto por três

vídeos e um guia destinados a professores
interessados em abordar o tema com alunos
de ensino médio (a
partir dos 15 anos).
Os vídeos
abordavam a
transexualidade, a
bissexualidade e a
relação entre duas
m e n i n a s
homossexuais.
Os vídeos foram
alvo de críticas da
bancada evangélica
da Câmara dos
Deputados porque o material incentivaria o
homossexualismo.
O veto revoltou a comunidade gay.
Entidades ligadas ao tema prometem
pressionar o governo para que melhore o
material.

"De modo que, tendo diferentes dons,
segundo a graça que nos é dada (...); se é
ministério, seja em ministrar; se é
ensinar, haja dedicação ao ensino.”
Rom. 12:6a e 7

Parabéns para Pra. Zana (02/06) e Caroline Almeida (23/05) “...para que a
prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado
pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo” (1
Pedro 1.7). Abraços das Redes Mulheres e Jovens.

FELIZ ANIVERSÁRIO,
PASTOR PAULO!
Abraços de suas ovelhas.

Atenção todos os irmãos interessados na viagem para Grussaí em agosto.
O valor da excursão é de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), podendo ser pago
em três parcelas de R$ 60, 00 (sessenta reais).
Para fazer reservas, procure Neto.

Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Para Dilma, kit gay é propaganda de opção sexual

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

2ª feira Ezequiel 04, 05, 06

6ª feira Ezequiel 16, 17, 18

3ªfeira Ezequiel 07, 08, 09

Sábado Ezequiel 19, 20, 21

4ª feira Ezequiel 10, 11, 12

Domingo Ezequiel 22, 23, 24

5ª feira Ezequiel 13, 14, 15

Período atual - Quadragésima primeira semana
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Não lembro de uma só vez em que
me preocupei de procurar um texto
edificante e enviar para ele, ou qualquer
outro amigo, com o intuito de tornar o
seu dia melhor. Eu não tinha tempo.
Não lembro de ter feito qualquer
tipo de surpresa, como aparecer de
repente com uma garrafa de vinho e um
coração aberto disposto a ouvir. Eu não
tinha tempo.
Não lembro de qualquer dia em
que eu estivesse disposto a ouvir os seus
problemas. Eu não tinha tempo.
Acho que eu nunca sequer imaginei
que ele tinha problemas. Só agora vejo
com clareza o meu egoísmo. Talvez ... - e
este talvez vai me acompanhar
eternamente - se eu tivesse saído de
meu pedestal egocêntrico e prestado
um pouco de atenção e despendido um
pouquinho do meu sagrado tempo.
Talvez ele, que sempre inundou o meu
mundo com sua iluminada presença,
estivesse se sentindo sozinho. Até
mesmo as mensagens engraçadas que
ele constantemente deixava em minha
secretária eletrônica poderiam ser seu
jeito de pedir ajuda. Aquelas mesmas
mensagens que simplesmente apaguei
da secretária eletrônica, jamais se
apagarão da minha consciência...
Estas indagações que inundam
agora o meu ser nunca mais terão
resposta.A minha falta de tempo me
impediu de respondê-las.
Agora, lentamente escolho uma
roupa preta ... - digna do meu estado de

4

espírito - e pego o telefone. Aviso o meu
chefe de que não irei trabalhar hoje e quem
sabe nem amanhã, nem depois. Pois irei tirar
o dia para homenagear com meu pranto, a
uma das pessoas que mais amei nesta vida.
Ao desligar o telefone, com surpresa eu
vejo, entre lágrimas e remorsos, de que para
isto, para acompanhar durante um dia inteiro
o seu corpo sem vida, eu "TIVE TEMPO!"
Descobri que se você não toma as
rédeas da tua vida o tempo te engole e te
escraviza. Trabalho com o mesmo afinco de
sempre, mas somente sou "o profissional"
durante o expediente normal. Fora dele, sou
um ser humano.
Nunca mais uma mensagem da minha
secretária eletrônica ficou sem pelo menos
um "oi" de retorno.
Procuro constantemente encher a caixa
eletrônica dos meus amigos com mensagens
de amizade e dias melhores. Escrevo cartões
de aniversário e de natal, sempre lembro as
pessoas de como elas são importantes para
mim. Abraço constantemente meus irmãos e
minha família, pois os laços que nos unem
são eternos. Esses momentos costumam
desaparecer com o tempo, e todo o cuidado
é pouco.
Distribuo sorrisos e abraços a todos que
me rodeiam - afinal, para que guardá-los?
Enfim... Você achou um tempinho para ler
isso, agora disponha de outro minuto para
mostrar para seus amigos e familiares que
você está pensando neles e que eles
significam algo e são importantes na sua
vida!
Deixe alguém feliz. Hoje e sempre!

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

NA SABEDORIA DO
SENHOR SOMOS MAIS
QUE VENCEDORES

Estamos dando início ao projeto de
discipulado em que contamos com a
fidelidade e com o comprometimento
de cada discípulo. A meta desse estudo é
colocar em prática essa proposta de
viver uma vida direcionada pelos
princípios da sabedoria de Deus.
“O temor do SENHOR é o princípio
da ciência; os loucos desprezam a
sabedoria e a instrução.” ― Provérbios
1:7
1º Passo: Crescer em sabedoria:
Ter plena consciência de que
precisamos ter uma vida produtiva e
que, para que isso aconteça, precisamos
buscar de Deus a Sua sabedoria.
“Porque o SENHOR dá a sabedoria, e
da sua boca vem o conhecimento e o
entendimento.” ― Provérbios 2:6
O Senhor quer ver seus filhos
prósperos, saudáveis e felizes. Para isso,
Ele tem reservado para nós sua
sabedoria. Pense bem: teremos que
viver na contra mão do modo de pesar e

de agir deste mundo, então como
podemos ser vitoriosos contrariando o
modo de vida mundano? Só vivendo nos
mais altos padrões de sabedoria divina!
Fico muito triste em ver o povo de
Deus passando lutas e sei que o maior
causador disso tudo é fato deste ignorar a
sabedoria do Senhor para ter uma vida
vitoriosa. Por que tudo isso? É simples: o
povo de Deus é preguiço para exercitar os
princípios da sabedoria de Deus.
Então vamos organizar tudo e
aprender em pequenas porções. Para
obter uma vida produtiva precisamos nos
concentrar num relacionamento com o
Senhor, sincero e honesto, buscando do
Senhor os planos que Ele tem para nós e
pararmos de articular projetos sem
nenhuma direção de Deus. Não podemos
esquecer que o mundo e tudo que existe
nele pertence ao Senhor e não podemos
viver sem essa grande verdade: 2
Coríntios 5:10
Porque todos deverão comparecer
ante o tribunal de Cristo, para que cada
um receba, segundo o que tiver feito por
meio do corpo, ou bem ou mal. Esse é o
inicio de uma nova etapa de nosso
discipulado, então vamos nos empenhar
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em estudar e por em prática tudo que
vamos aprender.
Alguns exemplos da Bíblia para nós:
Caim: ele achava que agradaria ao
Senhor oferecendo uma oferta que ele
achava que agradaria ao Senhor. Hoje
muita gente procede desta forma e Deus já
deixou estabelecido o que lhe agrada:
obedecer.
Davi: fez todos planos para construir a
casa do Senhor e ele tinha só boas
intenções para com o Ele, mas Deus disse

não. Ele só pode deixar a maior oferta em
ouro e prata, pois o plano de Deus era que
seu filho Salomão construísse em seu lugar.
Os apóstolos pescadores tinham muita
experiência e tentaram pescar a noite toda,
sem conseguir. Jesus chega e dá a ordem
para lançar a rede numa hora imprópria
para pescar e sem regras de pescaria. Mas
era Jesus que estava contrariando tudo e
tudo deu certo.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Entenda as relações entre a religião e o governo chinês
(Fonte: Overbo.com) Mesmo com a
crescente influência da China no cenário
mundial, as violações dos direitos
humanos têm trazido consequências.
Relatos de detenções secretas, censura
na internet e a intimidação de jornalistas
estrangeiros continuam a prejudicar a
imagem da “ascensão pacífica” da China.
Nada denigre mais a imagem da China
do que a pressão religiosa. A perseguição
da China contra as “igrejas domésticas”,
comunidades clandestinas de cristãos que
se reúnem em pequenas casas, continua a
ser um irritante fator, significativo para as

relações com os EUA.O ponto é que, durante
séculos, a política chinesa foi
profundamente fundamentada na religião
às vezes mais do que necessário. A religião é
parte do governo, que nunca foi planejado
para ser independente. As religiões que não
estavam sujeitas ao controle do Estado
foram proibidas por lei e seus seguidores,
perseguidos sem piedade.
O que muitos observadores
internacionais pedem é que a China adote a
liberdade religiosa, porque religião na China
nunca foi vista ou tratada como uma
questão de escolha pessoal.

Pra. Zana(02/05) O plano de Deus é equipar você, guerreira espiritual dos
últimos tempos, a fim de torná-la vitoriosa na guerra! Você foi convocada para
ser forte, lutar, perseverar, resistir e subjugar o poder do inimigo. Parabéns pelo
5.0! Dos seus familiares: Kadynho, Ronan, Ricardinho, Rebeca, Raíssa, Davi,
Suyane, Carol, Simar, Romulo, Gardel, Adal, Kethy, Fabricio, Luíza, Juliane.
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração

2

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

Interessados na excursão para Grussaí,
procurar Neto no fim do culto!

Não tenho tempo

Hoje, ao atender o telefone, que
insistentemente exigia atenção, o meu
m u n d o d e s a b o u . E nt re s o l u ço s e
lamentos, a voz do outro lado da linha me
informava que o meu melhor amigo, meu
companheiro de jornada, meu ombro
camarada, havia sofrido um grave
acidente, vindo a falecer quase que
instantaneamente.
Lembro de ter desligado o telefone e
caminhado a passos lentos para meu quarto,
meu refúgio particular. As imagens de minha
juventude vieram quase que
instantaneamente à mente.
A faculdade, as conversas até altas horas
da noite, os amores não correspondidos, as
confidências ao pé do ouvido, as colas, a
cumplicidade, os sorrisos, as risadas...
As Risadas... Como eram fáceis de surgir
naquela época.
Lembrei da formatura, de um novo
horizonte surgindo. Das lágrimas de
despedidas, e principalmente, das promessas
2ª feira Ezequiel 25, 26, 27

6ª feira Ezequiel 37, 38, 39

3ª feira Ezequiel 28, 29, 30

Sábado Ezequiel 40, 41, 42

4ª feira Ezequiel 31, 32, 33

Domingo Ezequiel 43, 44, 45

5ª feira Ezequiel 34, 35, 36

Período atual - Quadragésima segunda semana

de novos encontros.
Lembro perfeitamente de cada feição do
melhor amigo que já tive em toda a vida: em
seus olhos a promessa de que eu nunca seria
esquecido. E realmente, nunca fui. Perdi a
conta das vezes em que ele carinhosamente
me ligava quando eu estava no fundo do poço.
Ou das mensagens - que nunca respondi - que
ele constantemente me enviava, enchendo
minha caixa postal eletrônica de esperanças e
promessas de um futuro melhor.
Lembro que foi o seu rosto preocupado
que vi quando acordei de minha cirurgia para
retirada do apêndice. Lembro que foi em seu
ombro que chorei a perda de pessoas
importantes. Foi em seu ouvido que derramei
as lamentações do noivado desfeito.
Apesar do esforço para vasculhar minha
mente, não consegui me lembrar de uma só
vez em que peguei o telefone para ligar e dizer
a ele o quanto era importante para mim contar
com a sua amizade. Afinal, eu era uma pessoa
muito ocupada. Eu não tinha tempo.
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determinadas intenções.
Em determinado momento, o
príncipe anunciou o desafio:
“Darei a cada uma de vocês, uma
semente. Aquela que, dentro de seis
meses, me trouxer a mais bela flor,
será escolhida minha esposa e futura
imperatriz da China.”
A proposta do príncipe não fugiu
às profundas tradições daquele
povo, que valorizava muito a
especialidade de "cultivar" algo.
O tempo passou e a doce jovem,
como não tinha muita habilidade nas
artes da jardinagem, cuidava com
muita paciência e ternura a sua
semente, pois sabia que se a beleza
da flor surgisse na mesma extensão
de seu amor, ela não precisava se
preocupar com o resultado. Mas
passaram-se três meses e nada
surgiu.
A jovem tudo tentara, usara de
todos os métodos que conhecia, mas
nada havia nascido, Dia após dia. Por
fim, os seis meses haviam passado e
nada havia brotado.
Consciente do seu esforço e
dedicação a moça comunicou a sua
mãe que, independente das
circunstâncias retornaria ao palácio,
no prazo combinado, pois não
pretendia nada além de mais alguns
momentos na companhia do
príncipe.
Na data e hora marcada, lá se
apresentou, com seu vaso vazio, bem
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como todas as outras pretendentes, cada
uma com uma flor mais bela do que a
outra, das mais variadas cores e formas. A
jovem ficou admirada, nunca havia
presenciado tão bela cena.
Finalmente, chegou o momento
esperado e o príncipe passou a observar a
flor trazida por cada uma das
pretendentes, com muito cuidado e
atenção. Após analisar todas elas, ele
anunciou um resultado surpreendente,
indicando a bela mas humilde jovem, do
vaso vazio, como sua futura esposa.
O público presente, perplexo, quis
saber o motivo, afinal, o desafio previa
que se casaria com a moça que lhe
trouxesse a mais bela flor e ele escolhera,
justamente, a que não cultivara flor
alguma.
Então, calmamente, o príncipe
esclareceu:
“Esta jovem foi a única que cultivou a
flor que a tornou digna de se tornar uma
imperatriz: A Flor da Honestidade, pois
todas as sementes que entreguei eram
estéreis.”
A Honestidade é como uma flor,
tecida em fios de luz, que ilumina quem a
cultiva e espalha claridade ao redor.
Independente de tudo e de todas as
s i t u a çõ e s q u e n o s ro d e i a m , q u e
possamos espalhar essa luz àqueles que
nos cercam.
Se para vencer, estiver em jogo a sua
honestidade, PERCA!
Você será sempre um vencedor!
Colaboração: irmã Mônica

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

NA SABEDORIA DO
SENHOR SOMOS MAIS
QUE VENCEDORES
Parte 2: Conhecendo o inimigo e
vencendo suas fortalezas.
Conhecendo o inimigo:
“Como caíste do céu, ó estrela da
manhã, filha da alva! Como foste
lançado por terra, tu que debilitavas as
nações! E tu dizias no teu coração: Eu
subirei ao céu, e, acima das estrelas de
Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte
da congregação, me assentarei, da
banda dos lados do Norte. Subirei acima
das mais altas nuvens e serei semelhante
ao Altíssimo” - Is.14:12-14
Estes três versículos revelam parte
do caráter do diabo e quem ele é, pois
tudo que envolve soberba, vaidade,
orgulho, ambição tem a ver com nosso
inimigo (Leia os versículos 15 a 17, que se
referem ao seu comportamento).
Destruição, maldade e desrespeito.

Como vencer tudo isso?

“Porque as armas da nossa milícia
não são carnais, mas, sim, poderosas em
Deus, para destruição das fortalezas;
destruindo os conselhos e toda altivez
que se levanta contra o conhecimento de
Deus, e levando cativo todo
entendimento à obediência de Cristo, e
estando prontos para vingar toda
desobediência, quando for cumprida a
vossa obediência” - 2 Coríntios 10:4 ao 6.
De todas as armas, a mais poderosa é
o nome de Jesus. Porém, precisamos ter o
tempo todo consciência de que estamos
em guerra e da importância de estar em
Jesus, com uma vida compromissada com
o Reino de Deus.
Alvos que o diabo gosta de atacar:
Coração e Mente.
Satanás vai tentar destruir todas as
suas fontes de alegria e prazer e depois
vai tentar instalar em você o medo,
insegurança, dúvidas, complexo de
inferioridade, abandono, rejeição e tudo
que ele puder para tirar seu prazer de
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viver. Ele quer te levar à morte
espiritual e à destruição completa da
vida, mas Deus nos deixou o capacete
da salvação, que é Jesus, vinte quatro
horas em nossa mente; a couraça da
justiça, que é um coração cheio do
Espírito Santo e da palavra de Deus; o
escudo da fé para apagar os dardos
inflamados do maligno. Assim, se
você tiver Jesus em sua mente, o
diabo nunca poderá penetrar em sua
mente e te abater você. Se você
estiver cheio do Espírito e tiver a fé
como escudo, o inimigo não poderá
te atingir com os dardos inflamados.

PARABÉNS!
Ilda Araújo (12/06) - “Cantai ao SENHOR um cântico novo, porque fez maravilhas; a
sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação.” (Sl. 98:1). Abraços de Elma,
Neto e Venâncio. / “Mulher virtuosa, quem a achará?” (Pv. 31:10). Feliz aniversário, de
Marta e da célula Pescadoras de Almas. / Que Deus possa te abençoar hoje e sempre.
Você é um exemplo para mim, continue assim! Te amo muito! Paola Carrupt.
Bete (18/06) - “Servi ao SENHOR com alegria; e entrai diante dele com canto.” (Sl.
100:2). Abraços de Elma, Neto e Venâncio
Suyane (17/06) - “Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus
caminhos.” (Sl. 128:1). Parabéns, da Juventude.

A Flor da Honestidade

Conta-se que por volta do ano 250
A.C., na China antiga, um príncipe da
região norte do país estava às vésperas de
ser coroado imperador, mas, de acordo
com a lei, ele deveria se casar.
Sabendo disso, ele resolveu fazer uma
"disputa" entre as moças da corte ou quem
quer que se achasse digna de ser sua
esposa. No dia seguinte, o príncipe
anunciou que receberia, numa celebração
especial, todas as pretendentes e lançaria
um desafio.
Uma velha senhora, serva do palácio
há muitos anos, ouvindo os comentários
sobre os preparativos, sentiu uma leve
tristeza, pois sabia que sua jovem filha
nutria um sentimento de profundo amor
pelo príncipe.
Ao chegar em casa contou à jovem e

Agora, com Jesus na mente e
cheio do Espírito, teremos poder e
a u to r i d a d e p a ra d e st r u i r o s
principados, potestades e tudo no
poder do nome de Jesus.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Célula de Crianças
“Jesus, nasci para Te amar!”
Rua Fonseca Jordão, 98,
Jardim Caiçara
Casa da tia Ronan
Às quintas-feiras, 19h30
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

2ª feira Ezequiel 46, 47, 48

6ª feira Daniel 10, 11, 12

3ª feira Daniel 01, 02, 03

Sábado Oséias 01, 02, 03

4ª feira Daniel 04, 05, 06

Domingo Daniel 04, 05, 06

5ª feira Daniel 07, 08, 09

Período atual - Quadragésima terceira semana

desesperou-se ao ver que ela pretendia ir à
celebração, indagando preocupada:
“Minha filha, o que você fará lá ?
Estarão presentes todas as mais belas e
ricas moças da corte. Tire esta idéia
insensata da cabeça, eu sei que você deve
estar sofrendo, mas não torne esse
sofrimento uma loucura.”
E a filha respondeu:
“Não, querida mãe, não estou
sofrendo e muito menos louca. Eu sei que
jamais poderei ser a escolhida, mas é minha
oportunidade de ficar pelo menos alguns
momentos perto do príncipe, e isto já me
torna feliz.”
Na hora marcada, a jovem chegou ao
palácio. Lá estavam, de fato, todas as mais
belas moças, com as mais belas roupas,
com as mais belas jóias e com as mais
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O prognóstico médico era
sombrio. Se saísse do coma, viveria
como uma inválida, limitada por uma
doença que os médicos não
compreendiam, nem controlavam.
Teria que se submeter a uma série de
cirurgias importantes. Não deveria
viver além dos 40 anos. Sem chance de
retornar aos estudos.
Mas Rachel desejava ser médica.
Ali, deitada na cama, ouvindo seu pai
lhe dizer tudo isso, ela ficou zangada.
Não importava o que diziam os
médicos, ela iria voltar aos estudos, à
faculdade. Queria ser médica. Nada a
impediria.
“Ah”, disse o pai, “uma coisa a
impedirá, sim. Não pagarei os seus
estudos.”
Foi então que a mãe de Rachel,
sem alteração na voz, afirmou: “Eu
pago a faculdade.”
“E onde você vai arranjar o
dinheiro?” perguntou ele.
Ela continuou a falar, dirigindo-se à
filha, como se não o tivesse ouvido:
“tenho uma conta no banco há muitos
anos. É toda sua, Rachel.”
Vinte e quatro horas depois, ela
assinou um termo de responsabilidade
e retirou a filha do hospital, contra a
recomendação médica. Tomou um
pequeno avião e levou Rachel de volta
à faculdade.
Nos seis meses seguintes levou a
filha para as salas de aulas, muitas
vezes empurrando a cadeira de rodas,
porque ela não conseguia andar. Então,

4

quando percebeu que Rachel poderia
cuidar de si mesma, a deixou, mas
telefonava todos os dias para saber notícias.
Os dois anos seguintes foram de muitas
lutas. Rachel não conseguia comer direito e
tomava medicamentos fortes para controlar
os sintomas. Ela se sentia doente, tinha a
aparência alterada e estava doze ou catorze
quilos abaixo do seu peso normal. Mas foi
descobrindo uma força que desconhecia.
Encontrou uma maneira de viver essa nova
vida e seguir em frente.
Concluiu a faculdade e passou a
clinicar. Anos depois, conversando com sua
mãe, lhe perguntou porque a deixara
sozinha em momento tão difícil. Afinal, ela
era a sua única filha. Por que não ficou ao
seu lado, protegendo-a e mimando-a? Ela
não ficou com medo do que pudesse
acontecer?
“Eu temia por você” disse-lhe a mãe.
“Mas temia ainda mais pelos seus sonhos.
Se eles morressem, essa doença dominaria
a sua vida. Há muitas formas de morrer,
Rachel. A pior delas, é permitir que outras
pessoas escolham o tipo de vida que você
deve levar.
A pior morte é permitir que sejam
sepultados os próprios sonhos.”
Amparar a vida, por vezes, é algo muito
completo. Há momentos em que o melhor
é oferecer a nossa força e a nossa proteção.
No entanto, acreditar numa pessoa
num momento em que ela não consegue
acreditar em si mesma, tem uma
importância toda especial.
É a nossa crença nessa pessoa que vai
se tornar o seu barco salva-vidas.

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

ÁREAS DE BATALHA

“Mas, se alguém não tem cuidado
dos seus e principalmente dos da sua
família, negou a fé e é pior do que o
infiel.” - 1 Timóteo 5:8
Família:
Nosso lar é o maior campo de
batalha. Com isso, precisamos proteger
cada membro da família. Não podemos
permitir que nosso lar se torne um lugar
derrota; para que nosso lar se torne o
território de Deus é necessário que
todos tenham o mesmo propósito:
cuidar uns dos outros e seguir os
princípios da Palavra de Deus para
glorificarmos ao Senhor.

/jun/2011
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Quando um individuo está pensando
só em si, satanás entra através do
egoísmo desta pessoa e isso vai
desencadear uma série de
conseqüências.

Lembrai-vos da mulher de Ló, que
recebeu uma ordem de Deus, não
obedeceu e, com isso, desencadeou uma
série de conseqüências graves. Suas filhas
se relacionaram com seu pai gerando dois
povos inimigos de Israel: os Moabitas e os
Amonitas.
Cuidado com: Maridos que não
assumem seu sacerdócio; Esposas que
destroem autoridade dos maridos; E
filhos rebeldes.
Campo financeiro:

Relacionamentos:
Todos dentro de uma casa devem
sempre pensar um nos outros. Se
alguém que está vivendo em família
pensa só em si, ele é uma brecha para
que o inimigo entre através do egoísmo,
do orgulho, do desrespeito e da quebra
de autoridade.

Não existe outra forma de vencer o
inimigo que não seja através dos dízimos,
das ofertas alçadas e de uma vida de
gratidão a Deus sem murmurações. Se
você falhar num destes três, terá
problemas com dinheiro, pois ainda que
você dizime e oferte você precisa ter uma
vida de gratidão a Deus, já que toda
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murmuração é em si um louvor ao
diabo e uma maneira de colocar o
caráter de Deus em dúvida. Isso
ofende ao Senhor.
Cristo, o Senhor de nosso lar:
“Ora, levantando-se Jesus da
sinagoga, entrou em casa de Simão; e
a sogra de Simão estava enferma com
muita febre; e rogaram-lhe por ela. E,
inclinando-se para ela, repreendeu a
febre, e esta a deixou. E ela,
levantando-se logo, servia-os.” - Lc.
4.38 e 39
Precisamos tirar Jesus da igreja e
trazê-lo para dentro de nossa casa,
para que Ele cuide de tudo. Ele irà
curar os doentes e todos passarão a
produzir.
Vamos fazer um grande clamor
para que Ele entre em nosso lar, pois,
quando Ele entra, a água é
transformada em vinho. É como uma
vida sem sabor e sem sentido que se
torna uma vida cheia de sabor e vida.
Jesus nos cura como a sogra de
Pedro e os mortos ressuscitam como
a filha de Jairo.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Célula de Crianças
“Jesus, nasci para Te amar!”
Rua Fonseca Jordão, 98, Jardim Caiçara
Casa da tia Ronan
Às quintas-feiras, 19h30

Parabéns!

Bete (18/06) - Tia Bete, obrigado por
tudo que você fez e faz por mim. Você é uma
sogra maravilhosa! Te amo! Paola.
Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Te
amo. Iago
Mãe, eu te amo! Vitor.
Quem encontra um amigo acha um
tesouro. Te amo. Marta.
“Em todo tempo ama o amigo, e na
angústia se faz o irmão.” Pv. 17:17 Feliz
aniversário, irmã-amiga. Te amamos. Marta,
Nayane e Célula Pescadores de alma.

Gilsimar (20/06) - “Porquanto tão
encarecidamente me amou, também eu o
livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque
conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu
lhe responderei; estarei com ele na
angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.
Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe
mostrarei a minha salvação.” Salmo 91: 14 à
16. Parabéns. Rede de mulheres.
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

Descobrindo a própria força
Rachel tinha apenas 16 anos
quando, certa noite, recolheu-se ao
leito, no dormitório da escola. Acordou,
seis meses depois, numa cama de
hospital, na cidade de Nova Iorque.
Ela sofreu um forte sangramento
intestinal que a fez mergulhar num
longo estado de coma. Era o fim de sua
vida como uma pessoa saudável e o
início de uma vida como pessoa
portadora de doença crônica.
Foi nessa época que Rachel se
recorda de ter verdadeiramente

2ª feira Oséias 07, 08, 09

6ª feira Amós 01, 02, 03

3ª feira Oséias 10, 11, 12

Sábado Amós 04, 05, 06

4ª feira Oséias 13, 14

Domingo Amós 07, 08, 09

5ª feira Joel 01, 02, 03

Período atual - Quadragésima quarta semana

conhecido sua mãe. Até então ela era a
profissional que passava longas horas
trabalhando. Rachel a via quando
chegava em casa, tarde da noite, para lhe
dar banho, ler uma história, dar-lhe um
beijo de boa noite.
As lembranças de sua mãe, até
então, eram de uma figura passageira
que tinha um perfume gostoso e tomava
conta dela nos finais de semana.
Durante os seis meses de seu coma seus
pais se tomaram de temores. Ela era a única
filha de pais mais velhos e super-protetores.
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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 do caminho.
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
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conseguiu mover a pedra para o lado 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 nos nunca entendeu:
"Todo obstáculo contém uma
oportunidade para melhorarmos
nossa condição".

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

A CHAMADA DE ABRAÃO

“Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te 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
Conhecendo os propósitos de Deus:
Propósito divino de redimir e salvar
a raça humana. A intenção de Deus era
que houvesse um homem que o
conhecesse e o servisse e guardasse os
seus caminhos. Dessa família surgiria
uma nação escolhida, de pessoas que se
separassem das práticas ímpias doutras
nações, para fazerem a vontade de Deus.
Dessa nação viria Jesus Cristo, o
Salvador do mundo, o prometido
descendente da mulher (Gn. 3.15).
Abraão seria o precursor desta grande
façanha, mas ele jamais poderia

imaginar que com sua obediência, sua
justiça, sua entrega e sua fé, mas para que
todo plano de Deus acontecesse seria
necessário Abraão dar estes três passos
muito difíceis.
Três Grandes campos de Batalha.

Sair da terra significa sair da zona
de conforto, sair do lugar que estamos
acostumados, sair de onde já
estabelecemos nossa vida. Quantas
pessoas constroem seu mundinho
pessoal onde tudo é confortável, mas
que, na verdade, não leva para lugar
nenhum. Seu mundo é tão restrito a uma
rotina cheia de aparente segurança,
enquanto Deus está nos convidando para
uma aventura com Ele: sair de nossa zona
de conforto, de nosso mundinho pessoal
para desbravar novos mundos e o mundo
do sobrenatural, que só conseguimos ver
de mãos dadas com Jesus. Pare de olhar
para dentro e olhe para os céus.
Sair da tua parentela é deixar os
parentes, os primos, os amigos de
infância. É sair da segurança do ambiente
onde todos te conhecem e tudo é muito
tranqüilo, onde você já conhece o
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comportamento de cada pessoa para
conhecer pessoas novas e se
aventurar num novo estilo de vida em
Deus. Com a direção dEle passamos a
descobrir que erros têm
conseqüências e que agora
amadurecimento e crescimento
acontecerão nesse processo. Deus vai
te amar e te guiar por lugares que
você nunca imaginou!
Sair da casa de teu pai: Pense
bem nisso. Deus chamou Abraão com
setenta e cinco anos. Ele ainda
morava com o pai e era casado com
uma meia irmã. Ele estava tão
enraizado que seria quase impossível
aceitar uma proposta tão ousada da
parte de Deus. Mas Deus está nos
desafiando para grandes aventuras e
inovações. Através delas o mundo
pessoal de muitos que estão em
nossa volta será modificado. Basta
aceitarmos o mesmo desafio que
Abraão aceitou.
Conseqüências da decisão de
Abraão: Sua mulher estéril teve um
filho que gerou uma nação. Desta
nação nasceu Jesus Cristo, o Salvador
do mundo. Imagine o que Deus não
poderá fazer com você, sua família e
com todos que vivem a seu lado?
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

CULTO DA FAMÍLIA
Na primeira sexta-feira de julho
(Dia 1°), às 20h00

Com o Pr. Márcio Fabiano, da
Igreja Evangélica do Calvário
em Porto do Carro.

Parabéns!

Nete (25/06) e Pedro (30/06) - “O
Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e
tenha misericórdia de ti; o Senhor levante
sobre ti o seu rosto, e te dê a paz”. Números
6:24-26. Que Deus inunde as suas vidas de
todas as maravilhosas bençãos que Ele tem
preparado para vocês e para aqueles que
são especiais para vocês.Vocês são irmãos
especiais! Abraços de Elma, Neto e
Venâncio.
João Pedro (29/06) - “Deleita-te
também no Senhor, e ele te concederá o que
deseja o teu coração” Salmos 37:4. “Ensinanos a contar os nossos dias de tal maneira
que alcancemos corações sábios” - Salmos
90:12. Que você alcance cada vez mais os
alvos que o Senhor tem para sua vida.
Parabéns por seu aniversário e por suas
conquistas. Abraços. R9.
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

Notícias do campo missionário
Trecho do relatório do campo
missionário enviado pelo missionário
Denis Felipe, na Índia, no último dia 16
Como muitos sabem, aqui na OMOperação Mobilização Índia estou
envolvido com a Unidade de Combate
ao tráfico de pessoas (em inglês AHTU Anti-Human Trafficking Unit). Um dos
nossos projetos é um orfanato para
meninas, chamado PRATIGYA BHAVAN
(Casa da Pomessa em Hindi) vítimas de
tráfico e abuso em suas várias formas.
No dia 11/03 recebemos 15
meninas em nossa casa. Todas vieram
de uma mesma vila onde a prática de
abuso sexual como forma de adoração a
deuses é muito comum. São meninas
de 7 a 12 anos e muitas nunca tiveram
oportunidade de freqüentar a escola e
falam apenas a língua local, Telegu.
Logo no primeiro mês passaram
por uma rotina bem corrida de
preparação para as provas, para que
possam começar a estudar agora em
junho. Tivemos que contratar uma
professora de inglês para dar aulas
diárias e várias estrangeiras voluntárias

passaram tarde e noite ensinando-as e ajudandoas a se preparar para as provas que fizeram semana
passada.
Nem todas tiveram boas notas, mas a boa
noticia é que a escola aceitou todas elas e em breve
já começarão a freqüentar as aulas. É um alegria
sem tamanho ver que um novo futuro já está sendo
preparado para essas meninas!
___________________________________________________________________

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Por recursos financeiros para pagamento de
uniformes e material escolar;
Para que as meninas aprendam inglês rápido e
possam acompanhar as aulas na escola;
Pela equipe, voluntários e voluntários que
estão envolvidos com AHTU e Pratigya Bhavan;
Por todas as crianças e mulheres vitimas de
tráfico, abuso sexual e trabalho forçado na Índia.

2ª feira Obadias

6ª feira Miquéias 06, 07

3ª feira Jonas 01, 02, 03, 04

Sábado Naum 01, 02, 03

4ª feira Miquéias 01, 02, 03

Domingo Habacuque 01, 02, 03

5ª feira Miquéias 04, 05

Período atual - Quadragésima Quinta semana
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Luta sistir jamais!
de
Um açougueiro estava em sua loja
e ficou surpreso quando um cachorro
entrou. Ele espantou o cachorro, mas
logo o cãozinho voltou. Novamente
ele tentou espantá-lo, foi quando viu
que o animal trazia um bilhete na
boca. Ele pegou o bilhete e leu:
"Pode me mandar 12 salsichas e
uma perna de carneiro, por favor." E
logo abaixo, a assinatura do dono do
cão.
Ele olhou e viu que dentro da boca
do cachorro havia uma nota de 50
Reais. Então ele pegou o dinheiro,
separou as salsichas e a perna de
carneiro, colocou numa embalagem
plástica, junto com o troco, e pôs na
boca do cachorro.
O açougueiro ficou
impressionado e como já era mesmo
hora de fechar o açougue, ele decidiu
seguir o animal.

na calçada. Então, voltou um pouco,
correu e se atirou contra a porta. Tornou a
fazer isso.
Ninguém respondeu na casa. Então, o
cachorro circundou a casa, pulou um
muro baixo, foi até a janela e começou a
bater com a cabeça no vidro várias vezes.
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O açougueiro e o cão foram
caminhando pela rua, até que o cão
parou em uma casa e pôs as compras

BATALHA ESPIRITUAL

Depois disso, caminhou de volta para
a porta, e foi quando alguém abriu a porta
e começou a bater no cachorro.

“Mas busquem primeiro o Reino de
Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas.” - Mateus 6:33

O açougueiro correu até esta pessoa e
o impediu, dizendo:

Todo reino que não é construído
para glorificar a Deus será destruído,
pois o primeiro reino que foi construído,
que excluiu Deus e Sua autoridade foi o
que satanás gerou em seu coração. Esse
reino não passou de seu coração. Veja o
que ele planejou:

" Por Deus do céu, o que você está
fazendo? O seu cão é um gênio!”
A pessoa respondeu:
" Um gênio? Esta já é a segunda vez
esta semana que este estúpido ESQUECE
a chave!"
Moral da História:

O cachorro desceu a rua, quando
chegou ao cruzamento deixou a
bolsa no chão, pulou e apertou o
botão para fechar o sinal. Esperou
pacientemente com o saco na boca
até que o sinal fechasse e ele pudesse
atravessar a rua.

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

1. " Você pode continuar excedendo
às expectativas, mas para os olhos de
alguns, você estará sempre abaixo do
esperado".
2. “ Mesmo estando abaixo do
esperado em relação à expectativa de
alguns, nunca desista. Deus, que é fiel
sempre, sempre levantará alguém para
reconhecer seu verdadeiro valor”.

“E tu dizias no teu coração: Eu
subirei ao céu, e, acima das estrelas de
Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte
da congregação, me assentarei, da
banda dos lados do Norte. Subirei acima
das mais altas nuvens e serei
semelhante ao Altíssimo. E, contudo,
levado serás ao inferno, ao mais
profundo do abismo.” - Is.14.13-15
Satanás, apesar de não ter
conseguido nada no céu, conseguiu na
terra quando ele levou a homem ao
pecado. O pecado nos separou de Deus,

mas quando Jesus começou seu mistério,
começou dizendo que é chegado o Reino
de Deus. O próprio Jesus disse que: “A Lei
e os Profetas duraram até João; desde
então, é anunciado o Reino de Deus, e
todo homem emprega força para entrar
nele.” - Lucas 16:16
O maior esforço é vencer nossa
carne, ser como criança e ter a ousadia
de entrar na presença de Deus crendo
em Seu amor por nós e no sangue de
Jesus que nos purifica de todo pecado.
Esse mesmo sangue nos dó o direito à
presença de Deus.
Algumas condições para entrar no
Reino de Deus:
1. “Bem aventurados os pobres de
espírito, porque deles é o Reino dos céus”
(MT. 5.3) - Aqui se refere a uma pessoa de
espírito quebrantado, humilde, disposta
a obedecer e aprender, pois existem
pessoas tão cheias de si que não
conseguem ser corrigidas e nem
conseguem absorver o ensino que vem
da palavra de Deus.
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2. “Bem-aventurados os que sofrem
perseguição por causa da justiça, porque
deles é o Reino dos céus.” (MT. 5.10) - Todo
cristão não pode aceitar a injustiça,
mentira, corrupção nem andar de acordo
com o mundo. Quando praticamos a
justiça somos perseguidos, pois o mundo
jaz nos maligno.
3. “Porque vos digo que, se a vossa
justiça não exceder a dos escribas e
fariseus, de modo nenhum entrareis no
Reino dos céus” (MT. 5.20) - Mais uma vez
estamos diante da questão da justiça e
ninguém ensinava melhor sobre justiça
que os escribas e fariseus, pois eram eles
os que tinham o trabalho de copiar as leis
do Senhor e ensiná-las. Aqui não se refere
a ensinar, mas a prática da justiça. Um
cidadão não deve estar preocupado em
ensinar a ou cobrar das pessoas a justiça,
mas deve praticar. Os escribas e fariseus
só cobravam das pessoas e é exatamente
assim quem muitos crentes vivem. Como

os fariseus que só cobram e não vivem. Era
sobre isso que Jesus se referia.
4. “Nem todo o que me diz: Senhor,
Senhor! entrará no Reino dos céus, mas
aquele que faz a vontade de meu Pai, que
está nos céus.” (MT. 7.21) - Não basta chamar
Jesus de Senhor. É preciso reconhecer quem
Ele é e fazer a vontade de Deus. Só assim
estaremos abrindo mão de nosso reino
pessoal e realizando a vontade daquEle que
verdadeiramente governa nossa vida.
Uma pessoa cheia de ódio, rancor,
mágoas e iras não poderá entrar no reino de
Deus, pois esses sentimentos não fazem
parte dele. Se você quiser entrar no céu, mas
carrega esses sentimentos, comece a pedir
cura e libertação de sua alma. Peça a Deus
que te encha de amor e misericórdia por
todos que te ofendem, pois foi assim que
Jesus que nos trouxe o reino de Deus.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

CULTO DA FAMÍLIA
Se você gostou do último culto da família (01/julho), temos
boas notícias: O CULTO DA FAMÍLIA ACONTECERÁ EM
TODAS AS PRIMEIRAS SEXTAS-FEIRAS DE CADA MÊS!
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

ENCONTRO COM DEUS
ADOLESCENTES

Procurem fazer suas
inscrições com
antecedência!
2ª feira Sofonias 01, 02, 03

6ª feira Zacarias 09, 10, 11

3ª feira Ageu 01, 02

Sábado Zacarias 12, 13, 14

4ª feira Zacarias 01, 02, 03, 04

Domingo Malaquias 01, 02, 03, 04

5ª feira Zacarias 05, 06, 07, 08

Período atual - Quadragésima sexta semana

Encerra essa semana mais um
plano de oração para leitura
bíblica. A sequência reiniciará
na próxima semana.
É sua chance de ler a Bíblia
completa em um ano!
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Um cientista vivia preocupado
com os problemas do mundo e estava
resolvido a encontrar meios de
minorá-los. Passava dias em seu
laboratório em busca de respostas
para suas dúvidas.
Certo dia, seu filho de sete anos
invadiu o seu santuário decidido a
ajudá-lo a trabalhar. O cientista
nervoso pela interrupção tentou que
o filho fosse brincar em outro lugar.
Vendo que seria impossível demovêlo, o pai procurou
algo que pudesse
ser oferecido ao
filho com o
objetivo de
distrair sua
atenção.
De repente
deparou-se com
o mapa do
mundo, o que procurava! Com o
auxílio de uma tesoura, recortou o
mapa em vários pedaços e, junto com
um rolo de fita adesiva, entregou ao
filho dizendo:
- Você gosta de quebra-cabeças?
Então vou lhe dar o mundo para
consertar. Aqui está o mundo todo
quebrado. Veja se consegue consertálo bem direitinho! Faça tudo sozinho.

4

Calculou que a criança levaria dias
para recompor o mapa.

Algumas horas, depois, ouviu a voz do
filho que o chamava calmamente.

- Pai, pai, já fiz tudo. Consegui
terminar todinho!
A princípio o pai não deu crédito às
palavras do filho. Seria impossível na sua
idade ter conseguido recompor um mapa
que jamais havia visto. Relutante, o
cientista levantou os olhos de suas
anotações, certo de que veria um
trabalho digno de uma criança. Para sua
surpresa, o mapa
estava completo.
Todos os pedaços
haviam sido
colocados nos
devidos lugares.
C o m o s e r i a
possível? Como o
menino havia sido
capaz?
- Você não sabia como era o mundo,
meu filho, como conseguiu?
- Pai, eu não sabia como era o mundo,
mas quando você tirou o papel da revista
para recortar, eu vi que do outro lado
havia a figura de um homem. Quando
você me deu o mundo para consertar, eu
tentei, mas não consegui. Foi aí que me
lembrei do homem, virei os recortes e
comecei a consertar o homem que eu
sabia como era. Quando consegui
consertar o homem, virei a folha e vi que
havia consertado o mundo.

Famílias fortes,
Igreja Poderosa
A BATALHA ESPIRITUAL
NO CHAMADO DE DEUS A
JONAS
Jonas foi chamado por Deus para
advertir a Nínive concernente ao juízo
divino que estava prestes a se abater
sobre ela em conseqüência de seus
muitos pecados. Nínive era a capital da
Assíria, uma nação perversa, cruel e
imoral. Israel odiava os assírios, e os
considerava uma grande ameaça à sua
sobrevivência.
Porque vou pregar salvação para
quem eu não gosto? Preciso entender
que apesar das dificuldades para amar,
Deus ama a todos e quer salvar a todos.
A desobediência de Jonas. Jonas
fugiu da chamada divina, recusando-se
a entregar a mensagem de Deus a
Nínive, porque receava que os seus
habitantes se arrependessem, e Deus os
livrasse do juízo.
O profeta não queria que o Senhor
tivesse misericórdia de nenhuma nação,
exceto Israel, e sobretudo que não
tivesse compaixão da Assíria. Jonas se

esquecera de que o propósito supremo
de Deus para com Israel era que este
fosse uma bênção para os gentios, e os
levasse ao conhecimento de Deus (Gn
12.1-3; cf. Is 49.3).
Cristo vocaciona a igreja para
cumprir uma tarefa missionária maior
do que a de Jonas: ir por todo o mundo,
pregando o evangelho.Tal como Jonas,
muitas igrejas pouco se interessam pela
obra missionária; preocupam-se
exclusivamente com a edificação de seu
próprio reino no país onde atuam. Társis
ficava ao sudeste da atual Espanha, a
uma distância de aproximadamente
4.000 km de Israel. Era, portanto, um dos
lugares mais remotos em relação à terra
santa, em direção oposta a Nínive. Assim
que nós fazemos com nosso chamado:
queremos fugir do propósito de Deus,
pois nossos interesses pessoais são mais
importantes para nós.
A Oração de Jonas no Meio da
Calamidade:
Esta é a oração de Jonas, pedindo o
livramento da morte, e a subseqüente
ação de graças: Do ventre do grande
peixe, Jonas clama ao Senhor, embora se
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considerasse quase morto, sua oração é
ouvida pelo Senhor que, em sua
misericórdia, poupa-lhe a vida. Os crentes
nunca devem perder a esperança, mesmo
em situações que pareçam insuportáveis.
Assim como Jonas, os crentes devem
clamar a Deus, pedindo misericórdia e
ajuda. Depositemos, pois, nossas vidas
em suas mãos!
O Livramento de Jonas: “Lembrar-se"
do Senhor significa que Deus se torna uma
presença real na vida do crente. É só
clamar a Ele com fé, em qualquer

circunstância, para ser ouvido.
A Missão Obediente de Jonas: Jonas foi
chamado pela segunda vez a pregar o juízo e
condenação contra Nínive. Sua
responsabilidade era entregar a mensagem,
quer os ninivitas a acolhessem, quer não. Os
pregadores do evangelho são chamados de
modo semelhante a pregar "todo o conselho
de Deus". Devem pregar tanto a misericórdia
quanto a ira de Deus e tanto o perdão quanto
a condenação.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Parabéns para...

Marta Machado (12/07)
- Que alegria é ter você como irmã em Cristo, pois olhar para você é como diz a Palavra:
Olhar pra aquilo que nos dá esperança. Dessa família que te ama: Acelina, Alessandro, Nicolas e
Nicole.
- “Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de jóias
preciosas.” Um grande abraço de Marcinha e Mariana.
- Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão (Pv. 17:17). Amiga, desejo a ti
toda paz e felicidade da parte de Deus. Espera nEle, porque Ele tem prazer em ti. Te amo! Beijos.
Irene.
- Te amamos! De Bete, Iago e Victor.
- “Crê no Snehor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa.” Obrigada por você existir e ser
esta pessoa maravilhosa. Deus te abençoe e conceda os desejos do teu coração. Beijos de
Valéria, Letícia, Nathália, Lucas e Sarah.
- Você é a alegria do coração de Deus, pois Ele te chama de noiva, de minha amada e
bendita do meu Pai. Você tem alcançado a honra e a glória e todos os olhos verão as promessas
de Deus se cumprindo em sua vida. Amamos amar você! Jana, Marquinho, Isabely e bebê.
- “Canta alegremente, ó filha de Sião; rejubila, ó Israel; regozija-te, e exulta de todo o
coração, ó filha de Jerusalém”. Que a alegria do Senhor seja sempre constante em sua vida.
Amamos você. Abraços de Elma, Neto e Venâncio.
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

ENCONTRO COM DEUS
ADOLESCENTES

Procurem fazer suas
inscrições com
antecedência!
2ª feira Gênesis 01, 02, 03

6ª feira Gênesis 13, 14, 15

3ª feira Gênesis 04, 05, 06

Sábado Gênesis 16, 17, 18

4ª feira Gênesis 07, 08, 09

Domingo Gênesis 19, 20, 21

5ª feira Gênesis 10, 11, 12

Período atual Primeira semana

Que tal ler a Bíblia completa em
aproximadamente um ano?
Iniciaremos nessa edição do
boletim informativo mais um
plano de leitura bíblica.
Faça esse compromisso de
devocional!
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“Deus sempre capacitará aqueles
que escolhe”.

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

Conta certa história que estavam
duas crianças estavam patinando
num lago congelado.
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, um ancião que
passava pelo local, comentou:
“Eu sei como ele conseguiu.”

4

Todos perguntaram:
“Pode nos dizer como?”

NEEMIAS NA BATALHA DA
RESTAURAÇÃO
“É simples”, respondeu o velho, “Não
havia ninguém ao seu redor, para lhe
dizer que não seria capaz.”
Deus nos fez perfeitos e não escolhe
o s c a p a c i t a d o s , C A PA C I TA O S
ESCOLHIDOS.
Fazer ou não fazer algo só depende de
nossa vontade e perseverança
“Porque muitos são chamados, MAS
POUCOS OS ESCOLHIDOS” Mt 22:14

“Confie!
As coisas acontecem na hora certa.
Exatamente quando devem acontecer!
Momentos felizes, louve a Deus.
Momentos difíceis, busque a Deus.
Momentos silenciosos, adore a Deus.
Momentos dolorosos, confie em Deus.
Cada momento, agradeça a Deus.”

1º passo para restauração: uma
oração que venha do fundo da alma.
“Estejam, pois, atentos os teus
ouvidos, e os teus olhos, abertos, para
ouvires a oração do teu servo, que eu
hoje faço perante ti, de dia e de noite,
pelos filhos de Israel, teus servos; e faço
confissão pelos pecados dos filhos de
Israel, que pecamos contra ti; também
eu e a casa de meu pai pecamos.” Ne.1.6
2º passo para restauração:
confissão de pecado.
“De todo nos corrompemos contra ti
e não guardamos os mandamentos,
nem os estatutos, nem os juízos que
ordenaste a Moisés, teu servo” - Ne.1.7
(O versículo 6 também consta o inicio da
confissão.
3º passo para restauração: lembrar
sempre da palavra de Deus e das suas
promessas, para apoiar nossa fé nelas.
“Lembra-te, pois, da palavra que
ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo:
Vós transgredireis, e eu vos espalharei

entre os povos. E vós vos convertereis a
mim, e guardareis os meus
mandamentos, e os fareis; então, ainda
que os vossos rejeitados estejam no cabo
do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao
lugar que tenho escolhido para ali fazer
habitar o meu nome.” - Ne.1.8à9
4º passo para restauração: orar com
submissão.
“Ah! Senhor esteja, pois, atentos os
teus ouvidos à oração do teu servo e à
oração dos teus servos que desejam
temer o teu nome; e faze prosperar hoje o
teu servo e dá-lhe graça perante este
homem. Então, era eu copeiro do rei” Ne.1.11
Neemias saiu do estado de
mordomo para governador. Ele não
poderia se apresentar junto ao rei para
fazer seu serviço com os semblante
triste. Quando o faz o rei notou e
Neemias teve medo. Depois de todos os
passos recebeu o livramento de morrer e
ainda recebeu o titulo de governador
para ir e realizar seu propósito.
Cuidado como os inimigos da
restauração (Neemias 4. 4 e 5)
Desprezo, oposição, o desânimo do
povo:
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“Então, disse Judá: Já desfaleceram as
forças dos a carregadores, e o pó é muito,
e nós não poderemos edificar o muro” Ne.4.10
O que fazer diante disso tudo:
“E enviei-lhes mensageiros a dizer:
Estou fazendo uma grande obra, de modo
que não poderei descer; por que cessaria
esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse
ter convosco?” - Ne.6.3
“Porém nós oramos ao nosso Deus e
pusemos uma guarda contra eles, de dia e
de noite, por causa deles. Pelo que pus
guardas nos lugares baixos por detrás do
muro e nos altos; e pus o povo, pelas suas
famílias, com as suas espadas, com as
suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e
levantei-me, e disse aos nobres, e aos
magistrados, e ao resto do povo: Não os
temais; lembrai-vos do Senhor, grande e
terrível, e pelejai pelos vossos irmãos,
vossos filhos, vossas mulheres e vossas
casas” - Ne.4.9,13 e 14
Conseqüência:
“E sucedeu que, ouvindo os nossos
inimigos que já o sabíamos e que Deus
tinha dissipado o conselho deles, todos
voltamos ao muro, cada um à sua obra. E
sucedeu que, desde aquele dia, metade
dos meus moços trabalhava na obra, e a
outra metade deles tinha as lanças, os
escudos, os arcos e as couraças; e os
chefes estavam por detrás de toda a casa

de Judá. Os que edificavam o muro, e os que
traziam as cargas, e os que carregavam,
cada um com uma mão fazia a obra e na
outra tinha as armas” - Ne.4.15 à 17
Eles se voltaram para obra orando e
vigiando e nada nem ninguém poderiam
tirá-los de seus alvos. No fim de 52 dias eles
taparam todas as brechas e fecharam os
muros.

Nilo Coelho (20/07) - “Bendize, ó minha
alma, ao SENHOR, e não te esqueças de
nenhum de seus benefícios” (Salmo 103:2) .
Parabéns da Classe dos Homens.
Nicole (20/07) - “Os justos herdarão a
terra e habitarão nela para sempre.” (Salmo
37:29). Feliz aniversário. Ministério Infantil.

Marli Lacerda (23/07) - “Louvem-te a ti, ó
Deus, os povos; louvem-te os povos todos.
Então a terra dará o seu fruto; e Deus, o
nosso Deus, nos abençoará. Deus nos
abençoará, e todas as extremidades da terra
o temerão.” (Salmo 67:5 à 7). Que Deus
abençoe ricamente a sua vida e te faça
sempre prosperar. Feliz aniversário.
Natália.

Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Parabéns para...

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

2ª feira Gênesis 22, 23, 24

6ª feira Gênesis 34, 35, 36

3ª feira Gênesis 25, 26, 27

Sábado Gênesis 37, 38, 39

4ª feira Gênesis 28, 29, 30

Domingo Gênesis 40, 41, 42

5ª feira Gênesis 31, 32, 33

Período atual Segunda semana
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Uma mulher acordou uma manhã após
a quimioterapia, olhou no espelho e
percebeu que tinha somente três fios de
cabelo na cabeça.
“Bom”, ela disse, “acho que vou trançar
meus cabelos hoje.”
Assim ela fez e teve um dia
maravilhoso.

Seja mais humano e agradável com as
pessoas.

Cada uma das pessoas com quem você
convive está travando algum tipo de batalha.
Viva com simplicidade.

ESDRAS: O GUERREIRO
APAIXONADO PELA
PALAVRA DE DEUS

Ame generosamente.
Cuide-se intensamente.

No dia seguinte ela acordou, olhou no
espelho e viu que tinha somente dois fios de
cabelo na cabeça.

Fale com gentileza.
E, principalmente, não reclame.

“Hum”, ela disse, “acho que vou repartir
meu cabelo no meio hoje.”

Preocupe-se em agradecer pelo que você é,
e por tudo o que tem!

Assim ela fez e teve um dia magnífico.
E deixe o restante com Deus.
No dia seguinte ela acordou, olhou no
espelho e percebeu que tinha apenas um fio
de cabelo na cabeça.
“Bem”, ela disse, “hoje vou amarrar
meu cabelo como um rabo de cavalo”.
Assim ela fez e teve um dia divertido.
No dia seguinte ela acordou, olhou no
espelho e percebeu que não havia um único
fio de cabelo na cabeça.
“Yes!”, ela exclamou, “hoje não tenho
que pentear meu cabelo”.

4

ATITUDE É TUDO!

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

Colaboração:
Antônio Barbosa

“...este Esdras subiu de Babilônia; e era
escriba hábil na Lei de Moisés, dada pelo
SENHOR, Deus de Israel; e, segundo a mão
do SENHOR, seu Deus, que estava sobre ele,
o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira.” - Ed.7.6
Esdras estava tão conectado com a
palavra de Deus que tudo que, em tudo que
fazia, a mão de Deus estava sobre ele. Nem o
rei resistia a suas petições.
Quando um servo de Deus está
conectado com o Senhor e Sua palavra, nada
será impossível de realizar.
Como era o coração de Esdras:
“Porque Esdras tinha preparado o seu
coração para buscar a Lei do SENHOR, e para
cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus
estatutos e os seus direitos.” - Ed.7.10
Então precisamos: Buscar a Lei do
SENHOR: estudando, pesquisando, pedindo a
Deus que nos revele Sua vontade e pedindo
ao Senhor que Ele estabeleça Sua palavra
como fonte de desejos para nossas vontades.
Para isso é necessário desagradar aos
homens e não contar muito com simpatia do

mundo, pois, se estamos dispostos a cumprir a
palavra de Deus, iremos desagradar a muitos,
mas seremos um só com o Senhor . Isso é o
que importa para nossa vida. Assim sempre
estaremos em guerra com o diabo, contra o
mundo e contra nossa carne, pois nenhum
destes três inimigos quer nos ver fazer cumprir
a Palavra. Eles se opõem a Ela. O diabo e o
mundo querem contrariar as filosofias de
Espírito. E a carne se opõe ao Espírito.
Para ensinar em Israel: Não basta buscar
e viver a palavra. É preciso ensiná-la, pois
quando ensinamos nos tornamos modelos do
que estamos propagando. Isso nos ajuda a
nos manter cada vez mais ligados à Palavra
(por isso a importância das células, do
seminário; todos deveriam estar envolvidos
em fazer discípulos).
O estado do povo e a oração de Esdras:
O grande pecado não era só o fato de terem
se casado os ímpios, mas também se voltaram
para o que eles praticavam, isso é, o povo de
Deus não influenciava, mas eram influenciado
e abandonava ao Senhor e Sua Palavra.
A oração de Esdras e a restauração do
povo (Cap. 10:1 ao 7). Precisamos estar
dispostos a abrir mão de tudo que nos separa
do Senhor e de Sua Palavra, por mais difícil
que seja, pois seremos beneficiados com
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nosso relacionamento com Deus.
Devemos tomar as atitudes certas para
nos voltar para Deus e Sua Palavra. O concerto
começou com os sacerdotes os levitas.
Exemplo:
“Então, Esdras se levantou e ajuramentou
os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo
o Israel, de que fariam conforme esta palavra; e
eles juraram. E Esdras se levantou de diante da
Casa de Deus, e entrou na câmara de Jeoanã,
filho de Eliasibe, e, vindo lá, pão não comeu, e
água não bebeu, porque estava angustiado
pela transgressão dos do cativeiro. E acharam-

Parabéns para...
Hugo Carvalho (25/07) - “Só ele é a minha
rocha e a minha salvação; é a minha defesa”
(Salmo 62:2) . Parabéns, de seus amigos do
ministério de Louvor.

Rosemary Tavares (29/07) - “Confiai nele, ó
povo, em todos os tempos; derramai perante
ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. ”
(Salmo 62:8). Abraços. De sua amiga Elma.
Marli Lacerda (23/07) - “Mas, como está
escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido
não ouviu, E não subiram ao coração do
homem, São as que Deus preparou para os
que o amam.” (1Co.2:9). Abraços de Marta e
Célula Pescadoras de Almas. / “Tudo tem o seu
tempo determinado, e há tempo para todo o

se dos filhos dos sacerdotes que casaram com
mulheres estranhas: dos filhos de Jesua, filho de
Jozadaque, e seus irmãos, Maaséias, e Eliézer, e
Jaribe, e Gedalias. E deram-se as mãos,
prometendo que despediriam suas mulheres, e,
achando-se culpados, ofereceram um carneiro do
rebanho pelo seu delito.” - Ed.10.5,6,18,19
Será que estamos dispostos a abandonar
tudo que nos separa de Deus e de Sua Palavra?
Devemos dar um sim para Deus e para nós
mesmos!
Pr. Paulo B. Pereira

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO DE JOSÉ E ILDA
(24/07) - “Agora, pois, permanecem a fé, a
esperança e o amor, estes três, mas o maior destes
é o amor.” (1Co. 13:13). 45 anos se passaram. Vocês
são exemplos de amor, coragem, perseverança, fé...
Feliz aniversário de casamento. Um beijo da Célula
Pescadoras de Almas. / A Comunidade Amai-vos
parabeniza o casal por ser para cada um de seus
irmãos um exemplo de aliança. Que possamos
aprender sempre com sua experiência e com sua
linda história de amor. Parabéns.

Presidente do Ministério Amai-vos

propósito debaixo do céu.” (Ec.3:1). De Bete, Iago,
Paola e Victor. / “Bem-aventurado o homem que
não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se
detém no caminho dos pecadores, nem se
assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o
seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita
de dia e de noite.” (Salmo 1:1,2) De Ilda e José.
Januária Garcia (24/07) - “Bendize, ó minha
alma, ao SENHOR! SENHOR Deus meu, tu és
magnificentíssimo; estás vestido de glória e de
majestade.” (Salmo 104:1). Abraços de Natália!
Ana Luíza (24/07) - “Filho meu, não te
esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os
meus mandamentos.” (Pv.3:1). De sua mãe que te
ama, Aguimar e sua irmã Ana Cleuza. / Sê tu uma
bênção! Te amamos: Acelina, Alessandro, Nícolas
e Nicole.
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Cristiano Jordão (21/07) - Cris, tenho certeza
que o melhor de Deus ainda está por vir. Te amo.
Feliz aniversário! Girlane Canellas. / Cris, para nós
é uma honra te ter. Você é um jovem de
excelência! Profetizamos sobre sua vida um
renovo sobrenatural. Deus te abençoe sempre!
Mi e Lucas! / “Farei lembrado o teu nome de
geração em geração; por isso os povos te
louvarão eternamente.” (Salmo 45:17). Que a
benção de Deus seja sempre sua companheira!
Feliz aniversário. Ministério de Louvor.

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

2ª feira Gênesis 43, 44, 45

6ª feira Êxodo 04, 05, 06

3ª feira Gênesis 46, 47, 48

Sábado Êxodo 07, 08, 09

4ª feira Gênesis 49, 50

Domingo Êxodo 10, 11, 12

5ª feira Êxodo 01, 02, 03

Período atual Terceira semana
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Uma mulher acordou uma manhã após
a quimioterapia, olhou no espelho e
percebeu que tinha somente três fios de
cabelo na cabeça.
“Bom”, ela disse, “acho que vou trançar
meus cabelos hoje.”
Assim ela fez e teve um dia
maravilhoso.

Seja mais humano e agradável com as
pessoas.

Cada uma das pessoas com quem você
convive está travando algum tipo de batalha.
Viva com simplicidade.

ESTER A GUERREIRA QUE
LUTOU PELA VIDA DE SUA
SEU POVO

Ame generosamente.
Cuide-se intensamente.

No dia seguinte ela acordou, olhou no
espelho e viu que tinha somente dois fios de
cabelo na cabeça.

Fale com gentileza.
E, principalmente, não reclame.

“Hum”, ela disse, “acho que vou repartir
meu cabelo no meio hoje.”

Preocupe-se em agradecer pelo que você é,
e por tudo o que tem!

Assim ela fez e teve um dia magnífico.
E deixe o restante com Deus.
No dia seguinte ela acordou, olhou no
espelho e percebeu que tinha apenas um fio
de cabelo na cabeça.
“Bem”, ela disse, “hoje vou amarrar
meu cabelo como um rabo de cavalo”.
Assim ela fez e teve um dia divertido.
No dia seguinte ela acordou, olhou no
espelho e percebeu que não havia um único
fio de cabelo na cabeça.
“Yes!”, ela exclamou, “hoje não tenho
que pentear meu cabelo”.
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ATITUDE É TUDO!

Famílias fortes,
Igreja Poderosa

Colaboração:
Antônio Barbosa

/jul/2011

nº357 - 31

pátio interior da casa do rei, defronte do
aposento do rei; e o rei estava assentado sobre
o seu trono real, na casa real, defronte da
porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei
a rainha Ester, que estava no pátio, ela
alcançou graça aos seus olhos; e o rei apontou
para Ester com o cetro de ouro, que tinha na
sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do
cetro. Então, o rei lhe disse: Que é o que tens,
rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até
metade do reino se te dará.” - Et.5.1 à 3

“Todos os servos do rei e o povo das
províncias do rei bem sabem que para todo
homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio
interior, sem ser chamado, não há senão uma
sentença, a de morte, salvo se o rei estender
para ele o cetro de ouro, para que viva; e eu,
nestes trinta dias, não sou chamada para
entrar ao rei. Então, disse Ester que
tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, e ajunta
todos os judeus que se acharem em Susã, e
jejuai por mim, e não comais nem bebais por
três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as
minhas moças também assim jejuaremos; e
assim irei ter com o rei, ainda que não é
segundo a lei; e, perecendo, pereço. Então,
Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto
Ester lhe ordenou.” - Et.4.11,15,16,17

Hoje o Rei é Jesus e Ester é a Igreja que
vai interceder pelos que estão condenados à
morte. Vasti, a rainha que foi convidada para
entrar na presença do rei e recusou, também
um tipo da esposa sem sabedoria que destrói
seu casamento, pois é rebelde e desonra seu
esposo. Vasti é mal exemplo para todos e
Ester, a rainha que buscou a presença do rei
mesmo arriscando sua vida, é um exemplo a
ser seguido.

Ester entra à presença do rei e convidao e a Hamã para dois banquetes.

Guerras se vencem com jejum, oração e
humilhação.

“Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Ester
se vestiu de suas vestes reais e se pôs no

“E em todas as províncias aonde a
palavra do rei e a sua lei chegavam havia
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entre os judeus grande luto, com jejum, e choro,
e lamentação; e muitos estavam deitados em
pano de saco e em cinza.” Et.4.3
Hamã é uma figura do diabo que sempre é
contra o povo de Deus e está sempre
articulando com mentiras e acusações para
destruir e entristecê-lo.
O rei tinha dado uma ordem: que todos
tinham que se dobrar diante de Hamã, mas
Mardoqueu não se curvava e, por isso, Hamã
diz uma mentira para o rei. Ele disse que havia
um povo que não obedecia sua ordem e pediu
ao rei ordenasse a morte desse povo. O rei deu
seu anel, que era sinal de sua autoridade, para
que isso fosse feito, sabendo que onde
estivesse a marca do anel do rei a lei não se
podia revogar.
Mardoqueu é uma figura do cristão fiel
que sempre luta a favor do povo de Deus com
jejum, oração e humilhações e não teme pela
própria vida. Foi ele que descobriu uma trama
para matar o rei e a denunciou a Ester, sua
sobrinha, que já era rainha.
Ester é uma figura da igreja que se
apresenta diante do rei com sua virgindade e
está disposta a arriscar sua própria vida pelos
perdidos com intercessão.
Temos uma mensagem de morte e outra
de vida.

A mensagem da morte vem de uma fonte de
mentiras e manipulações: a mulher de Hamã
manda que seus amigos façam uma forca de 25
metros (!) para Mardoqueu, pois, enquanto Hamã
pode entrar na presença do rei para acusar,
Mardoqueu só pode ficar na porta.
A verdade surge.
O rei descobre através das crônicas que foi
Mardoqueu que salvou sua vida e agora Hamã
entra no palácio para pedir que Mardoqueu seja
enforcado. O rei dá uma ordem a Hamã: que
pegue o manto do rei, sua coroa e coloque em
Mardoqueu e mande montar no cavalo do rei e
apregoe honra ao homem a quem o rei honra.
O Jantar da vitória e da vida
Ester pede pela sua vida e a de seu povo e
Hamã, que havia instigado o rei à lei que colocou
todos para morrer, é enforcado na própria forca
que construiu para Mardoqueu.
“Não erreis: Deus não se deixa escarnecer;
porque tudo o que o homem semear, isso
também ceifará.” - Gl.6.7
Não deseje o mal para ninguém. Deus é o
Eterno que julga e faz justiça.

Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

Evangelismo
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Gabriel Azam, missionário ligado ao JMM
que faz trabalhos no Sul da Ásia, reconhece que
o avanço do cristianismo em seu país, apesar de
ainda ser tímido, deu uma guinada
principalmente em razão do investimento dos
batistas brasileiros. Segundo ele, desde 1994,
quando recebeu a visita de um missionário de
Missões Mundiais, a obra de evangelização em
seu país começou a mudar.
“Depois de 21 anos de trabalho, Deus
começou a trazer os frutos. Durante todo esse
tempo ninguém tinha se rendido a Cristo. Mas,
finalmente uma família veio a conhecer o Senhor
e, de repente, esse número pulou para 90
famílias. Toda essa obra foi Deus quem fez por
meio de nós. Eu louvo a Deus pelo maravilhoso
trabalho dos batistas brasileiros”, diz o Pr. Gabriel
Azam que hoje administra uma agência
missionária com cerca de 100 obreiros.
Mas ele cita o crescimento do islamismo no
mundo e diz que os brasileiros têm a
responsabilidade de alcançar os adeptos do islã.
“Para esse grupo Deus separou o Brasil. Os
muçulmanos não são receptivos aos americanos
e aos ingleses, mas com relação aos brasileiros,
todas as nações são amistosas. Isso não é um
acidente. Deus preparou tudo isso”, enfatiza.
Gabriel Azam faz um apelo para que a igreja
assuma essa responsabilidade. “Precisamos
admitir que é um pecado não levar o Evangelho
aos muçulmanos. Pelo menos uma vez na vida
eles precisam ouvir”, finaliza. (Fonte: Overbo.com.br)
2ª feira Êxodo13, 14, 15

6ª feira Êxodo 25, 26, 27

3ª feira Êxodo 16, 17, 18

Sábado Êxodo 28, 29, 30

4ª feira Êxodo 19, 20, 21

Domingo Êxodo 31, 32, 33

5ª feira Êxodo 22, 23, 24

Período atual Quarta semana
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A pequena Jean, na terceira série, era
muito aplicada em seus estudos. Filha de um
piloto, ela sonhava voar. Um dia, em uma
redação, ela abriu seu coração e revelou seus
sonhos:
- Quero ser piloto de avião, ver as nuvens, e
saltar de pára-quedas!
A sua nota foi zero, porque, segundo sua
professora, todas as profissões que ela listara
não eram para mulheres. Era meado do século
XX. Nos anos seguintes, Jean foi massacrada
pela negatividade de muitos adultos:
- Garotas não podem ser pilotos de avião.
Não são suficientemente inteligentes para isso!
E ela desistiu.
No último ano do ensino médio, a
professora de inglês pediu que os alunos
escrevessem sobre o que estariam fazendo
dentro de 10 anos. Ela apenas escreveu que
seria garçonete. Afinal pensou:
- Isso eu seria capaz de fazer!
Duas semanas depois, a professora colocou
a folha com a resposta de cada um dos alunos,
virada para baixo, na frente de cada um deles, e
agora pediu que escrevessem o que cada um
deles faria se tivessem acesso às melhores
escolas, a dinheiro ilimitado, e habilidades
ilimitadas. Quando terminaram, ela disse:
- Tenho um segredo para todos vocês.
Vocês podem conseguir tudo isso, se o
desejarem de todo coração! Se não correrem
atrás da concretização dos seus sonhos,
ninguém o fará por vocês. Vocês têm muito
potencial. Não deixem de utilizá-lo.
Jean ficou animada e ao mesmo tempo
amedrontada. Depois da aula, foi falar com a
professora e lhe contou sobre seu desejo de ser
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piloto.
- Então, seja! – foi o que ouviu.
E naquele momento Jean decidiu concretizar
o seu sonho. Foram 10 anos de trabalho duro,
encarando oposições, hostilidades, rejeição, e até
humilhação. Tornou-se piloto particular.
Conseguiu graduação para transportar carga e
pilotar aviões de passageiros, mas não recebia
promoção porque era mulher. Mas ela não
desistiu. Foi em frente. Fez tudo o que sua
professora da terceira série disse que era
impossível. Ela pulverizou plantações, pulou de
pára-quedas centenas de vezes, e em 1978, Jean
Harper foi uma das três primeiras mulheres a
serem aceitas como piloto pela United Airlines.
Por fim, tornou-se piloto de Boeing 737 na
mesma empresa aérea.
Tudo, graças às palavras de encorajamento de
sua professora de inglês, e de sua determinação
em alcançar e concretizar seus sonhos.
Quando éramos crianças não havia limites
para sonhar. Pensávamos ter os poderes dos
super-heróis, e que alcançaríamos as nuvens.
Sonhávamos que um dia poderíamos fazer todo
mundo feliz. Eram muitos sonhos.
Mas as crianças crescem e se tornam adultas.
E, quase sempre esquecem dos seus sonhos
quando passam a ter contato com a realidade.
Talvez encontrem muitos adultos desencantados
que as façam acreditar que não podem perseguir
e concretizar os seus sonhos.
Se você abandonou os seus sonhos, é tempo
de retomá-los. Não diga que é tarde, que você
está velho demais, que não consegue mais.
Decida-se e parta para a luta! Estude, persevere,
conquiste. Utilize a força da sua fé. Acredite e
invista no seu potencial.

Famílias fortes,
Igreja Poderosa
O ESPÍRITO SANTO
"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 servas,
naqueles dias, derramarei o meu Espírito." - Jl
2.28,29.

O Espírito Santo é a terceira pessoa do
Deus Eterno, Trino e Uno. As três divinas
pessoas da Trindade estão presentes no
batismo de Jesus. Deus é revelado nas
Escrituras como um só Deus, existente como
Pai, Filho e Espírito Santo. Embora a plenitude

do seu poder não tivesse sido revelada antes
do ministério de Jesus e, posteriormente, no
Pentecoste, há trechos do AT que se referem a
Ele e à sua obra. A palavra hebraica para
“Espírito” é ruah que, às vezes, é traduzida por
“vento” e “sopro”.
Os testemunhas de Jeová declaram que o
Espírito Santo não é uma pessoa, mas apenas
uma influência de Deus, mas o Espírito Santo
é uma pessoa vamos ver isso:
“Disse, então, Pedro: Ananias, por que
encheu Satanás o teu coração, para que
mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte
do preço da herdade? Guardando-a, não
ficava para ti? E, vendida, não estava em teu
poder? Por que formaste este desígnio em teu
coração? Não mentiste aos homens, mas a
Deus.” - At 5.3,4
Aqui neste texto fica bem claro que o
Espírito Santo não é só uma pessoa como
também está no governo da Igreja. Ele sabe
de tudo, revela tudo e zela pela santidade da
igreja.
A Bíblia descreve várias atividades do
Espírito Santo no Antigo Testamento.
1. O Espírito Santo desempenhou um
papel ativo na criação. O segundo versículo da

Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio RJ
www.amaivos.org / @AmaivosCFRJ
amaivos_CFRJ@msn.com / (22) 2648-4909

1
/ago/201

nº358 - 07

1

(Nm 24.2).
VEIO SOBRE ELE O ESPÍRITO DE DEUS.
A vinda do Espírito sobre Balaão aqui não
equivale à plenitude do Espírito como no NT (At
2.1-4). O Espírito veio sobre ele para fins de
revelação, e não para confirmação dele como
profeta. Deus, para cumprir seus propósitos, certas
vezes usa pessoas que nem estão vivendo em
retidão diante dEle.
3. A liderança do povo de Deus no AT era
fortalecida pelo Espírito do Senhor. Moisés, por
exemplo, estava em tão estreita harmonia com o
Espírito de Deus que compartilhava dos próprios
sentimentos de Deus; sofria quando Ele sofria, e
ficava irado contra o pecado quando Ele se irava
(Êx 33.11, Êx 32.19).
Quando Moisés escolheu, em obediência à
ordem do Senhor, setenta anciãos para ajudá-lo a
liderar os israelitas, Deus tomou do Espírito que
estava sobre Moisés, e o colocou sobre eles (Nm
11.16,17; 11.12 ).
Semelhantemente, quando Josué foi
comissionado para que sucedesse Moisés como
líder, Deus indicou que “o Espírito” (o Espírito
Santo) estava nele (Nm 27.18 ). O mesmo Espírito
veio sobre Gideão (Jz 6.34), Davi (1Sm 16.13) e
Zorobabel (Zc 4.6).
Noutras palavras, no AT a maior qualificação
para a liderança era a presença do Espírito de
Deus e hoje não pode ser diferente.

Nicolas (06/08) – “Deixai vir a mim os
pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é
o reino de Deus” (Marcos 10:14). Que Jesus
abençoe sua vida. Parabéns do ministério
Infantil.
Acelina (09/08) – “O Senhor te abençoe e
te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu
rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o
Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a
paz” (Números 6:24-26). Que a bênção do
Senhor seja sempre sua companheira. Um forte
abraço dos seus irmãos do ministério de Louvor.

A Itália é um país que vive longe de Deus e,
infelizmente, muitos desconhecem essa triste
realidade espiritual de seu povo. A nação tem
mais de 35 mil municípios, mas apenas cerca de
1.500 possuem uma igreja ou um grupo de
evangélicos; a média é de um pastor para cada
380 mil habitantes.

Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração

2

Parabéns

Itália

Bíblia diz que “o Espírito de Deus se movia
sobre a face das águas” (Gn 1.2), preparando
tudo para que a palavra criadora de Deus desse
forma ao mundo. Tanto o Verbo de Deus (a
segunda pessoa da Trindade) quanto o Espírito
de Deus, foram agentes na criação (Jó 26.13; Sl
33.6).
O Espírito também é o autor da vida.
Quando Deus criou Adão, foi indubitavelmente
o seu Espírito quem soprou no homem o
fôlego da vida (Gn 2.7; cf. Jó 27.3). O Espírito
Santo continua a dar vida às criaturas de Deus,
tudo que se move e vive está sobre ação do
Espírito Santo.
2. O Espírito estava ativo na comunicação
da mensagem de Deus ao seu povo. Era o
Espírito, por exemplo, quem instruía os
israelitas no deserto (Ne 9.20). Quando os
salmistas de Israel compunham seus cânticos,
faziam-no mediante o Espírito do Senhor (2Sm
23.2; cf. At 1.16,20; Hb 3.7-11).
Semelhantemente, os profetas eram
inspirados pelo Espírito de Deus a declarar sua
palavra ao povo (Nm 11.29; 1Sm 10.5,6,10; 2Cr
20.14; 24.19,20; Ne 9.30; Is 61.1-3; Mq 3.8; Zc
7.12; cf. 2Pe 1.20,21).
Ezequiel ensina que os falsos profetas
“seguem o seu próprio espírito” ao invés de
andarem segundo o Espírito de Deus (Ez
13.2,3). Era possível, entretanto, o Espírito de
Deus vir sobre alguém que não tinha um
relacionamento genuíno com Deus para levá-lo
a entregar uma mensagem verdadeira ao povo

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

2ª feira Êxodo 34, 35, 36

6ª feira Levítico 04, 05, 06

3ª feira Êxodo 37, 38

Sábado Levítico 07, 08, 09

4ª feira Êxodo 39, 40

Domingo Levítico 10, 11, 12

5ª feira Levítico 01, 02, 03

Período atual Quinta semana
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Numa aldeia vietnamita, um
orfanato dirigido por um grupo de
missionários foi atingido por um
bombardeio.
Os missionários e duas crianças
tiveram morte imediata e as restantes
ficaram gravemente feridas. Entre elas,
uma menina de oito anos, considerada
em pior estado. Era necessário chamar
ajuda por um rádio e, ao fim de algum
tempo, um médico e uma enfermeira
da Marinha dos Estados Unidos
chegaram ao local.
Teriam de agir rapidamente,
senão a menina morreria devido aos
traumatismos e à perda de sangue. Era
urgente fazer uma transfusão, mas
como? Após alguns testes rápidos,
puderam perceber que ninguém ali
tinha o sangue compatível.
Reuniram as crianças e entre
gesticulações, arranhadas no idioma,
tentavam explicar o que estava
acontecendo e que precisariam de um
voluntário para doar sangue. Depois de
um silêncio sepulcral, viu-se um braço
magrinho levantar-se timidamente.
Era um menino chamado Heng. Ele foi
preparado às pressas ao lado da
menina agonizante, e espetaram-lhe
uma agulha na veia. Ele se mantinha
quietinho e com o olhar fixo no teto.
Passado algum momento, ele deixou

escapar um soluço e tapou o rosto com a
mão que estava livre. O médico
perguntou-lhe se estava doendo e ele
negou. Mas não demorou muito a
soluçar de novo, contendo as lágrimas.
O médico ficou preocupado e voltou a
perguntar-lhe novamente, e novamente
ele negou. Os soluços ocasionais deram
lugar a um choro silencioso, mas
ininterrupto. Era evidente que alguma
coisa estava errada.
Foi então que apareceu uma
enfermeira vietnamita vinda de outra
aldeia. O médico pediu que ela
procurasse saber o que estava
acontecendo com Heng. Com a voz
meiga e doce, a enfermeira foi
conversando com ele e explicando
coisas e o rostinho do menino foi se
aliviando…
Minutos depois ele estava
novamente tranqüilo. A enfermeira
então explicou aos americanos: “Ele
pensou que iria morrer, não tinha
entendido direito o que vocês disseram
e achando que ia ter que dar todo o
sangue para a menina não morrer”.
O médico aproximou-se dele e,
com a ajuda da enfermeira, perguntou:
“Mas, se era assim por que você se
ofereceu para doar sangue?”.
E o menino respondeu: “Ela é
minha amiga”.
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O ESPÍRITO SANTO LEVANTA
PESSOAS
“Não me escolhestes vós a mim, mas
eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para
que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça, a fim de que tudo quanto
em meu nome pedirdes ao Pai ele vos
conceda.” — Jo.15.16
Se hoje estamos dentro de
uma igreja é porque fomos
escolhidos. Se fomos escolhidos é
para receber um chamado, mas
existe um problema:
“Porque muitos são
chamados, mas poucos, escolhidos.”
— Mateus 22:14
Precisamos passar pela prova
para sermos aprovados. E, para
sermos aprovados, precisamos
manejar bem a Palavra.
“Procura apresentar-te a
Deus aprovado, como obreiro que
não tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da verdade.”
— 2 Timóteo 2:15

Você não será aprovado se não
manejar bem a Palavra. Seja humilde
e deixe Deus cuidar da sua
aprovação:
Por isso Deus precisa de
homens como:
Abraão: Conhecido como pai
da fé, é o homem que ofereceu seu
filho a Deus em sacrifício. Tudo por
ser fiel a Deus e aos seus propósitos.
Deus sempre aprova homens como
Abraão: homens obedientes. Porém,
só homens cheios do Espírito Santo
pode realizar tais proezas.
Isaque: Um homem disposto a
pagar o preço e se sacrificar. O
Espírito Santo nos leva a sermos
aprovados, mas muita gente na igreja
só quer ser abençoada e não está
disposta a pagar preço por nada.
Quando fazem um pouquinho acham
que já fizeram muito. “Ainda não
resististes até ao sangue,
combatendo contra o pecado”
(Hb.12.4). Muitos pensam que
pecado é só roubar, matar ou
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adulterar, mas desistir das coisas de
Deus é um grave pecado. Volte atrás,
seja como Isaque e vá até o fim.
Davi: Destruidor de gigantes.
Hoje não temos que enfrentar
homens de três metros de altura, mas
enfrentamos o gigante do desânimo,
das dívidas, dos problemas de
relacionamento, da enfermidade, da
falta de compreensão e o pior é que
preferimos acreditar nas mentiras do
diabo a acreditar nas promessas de
Deus. Davi tinha experiências com
Deus e sabia que era o Espírito Santo
que o conduzia num momento de
queda, de pecado em sua vida. Ele
sabia que só pelo Espírito Santo
poderia ser restaurado. Precisamos
de homens como Davi que enfrentem
os gigantes, mas também que se
levantem na força do Espírito Santo
quando caem.
Calebe: Que nem os
verdadeiros gigantes e nem o gigante
do tempo pode vencê-lo. Deus está
precisando de homens determinados
e que confiem na força do Espírito
Santo. “Porém o meu servo Calebe,
porquanto nele houve outro espírito e
perseverou em seguir-me, eu o levarei
à terra em que entrou, e a sua

semente a possuirá em herança”
(Números 14:24). É Deus que está dando
testemunho sobre um homem de
oitenta e cinco anos que não desistiu de
seus propósitos. O próprio Deus diz que
o Espírito que está sobre ele era
diferente dos outros.
Deus vai mover seu Espírito sobre
nós e, assim, faremos coisas tremendas
em Deus.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Nivaldo Bezerra (19/08) - “Sede
fortes, e revigore-se o vosso coração, vós
todos que esperais no Senhor” (Salmos,
31:24). Que Deus abençoe ricamente sua
vida. Rede de Homens.
Andreza Mattos (19/08) - “Confia os
teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá;
jamais permitirá que o justo seja
abalado.” (Salmos 55:22). Que sua vida
transborde das bençãos maravilhosas do
Senhor, e que Ele te conceda os desejos
do seu coração. Feliz aniversário. Rede de
Mulheres.

INVISTA EM AMIZADES
Investir em pessoas começa com um
investimento em relacionamentos.
Deus criou o ser humano para
compartilhar, dividir, cooperar, ajudar, servir.
Mas, infelizmente muitos se desviaram do
propósito, porque querem que todos seja
iguais, mas não somos. Muitos tornam-se
egocêntricos e que não se deixem tratar.
Construir relacionamentos saudáveis é
procurar conhecer melhor os gostos, as
reações, comunicar-se de forma equilibrada
2ª feira Números 07, 08, 09

6ª feira Números 19, 20, 21

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)

3ª feira Números 10, 11, 12

Sábado Números 22, 23, 24

4ª feira Números 13, 14, 15

Domingo Números 25, 26, 27

Quarta:
20h - Culto de Adoração

5ª feira Números 16, 17, 18

Período atual Sétima semana

Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração

e na hora adequada.
Devemos aprender a elogiar e investir em
pessoas. Devemos ser a expressão viva do
amor de Deus, colocar-nos no lugar dos outros
e não magoá-los com palavras falsas. Busque
amizades verdadeiras. Elas podem te ajudar a
se conhecer melhor para crescer.
Amai-vos!
Pr. Eduardo

Ele não quer saber quanto tenho de
dinheiro...

Ele não quer saber quantos vizinhos
tenho...

...mas a quantos eu ajudei com meu
dinheiro.

...mas se eu os amo

Ele não quer saber quantos eu
ofendi...

Ele não quer saber que cor de pele
tenho...
...mas se tenho um bom caráter

... mas a quantos eu levei uma palavra de
conforto.

Ele não quer saber se sou crente...

Ele não quer saber se tenho uma
dezena de amigos...

...mas se creio de coração e me confesso
um pecador que precisa de sua ajuda.

...mas quantos destes amigos podem
contar comigo.

Ele quer toda minha vida...
...e não apenas uma pequena parte dela

Ele não quer saber que carro tenho...
.. mas a quantas pessoas eu dou carona.
Ele não quer saber que casa tenho...
...mas como trato a minha família.
Ele não quer saber que roupa tenho...
...mas sim a quantos ajudei a vestir
Ele não quer saber quantos amigos
tenho...
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...mas quantos me consideram amigo
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BATISMO NO ESPÍRITO —
PROPÓSITO
“E eu, em verdade, vos batizo com
água, para o arrependimento; mas
aquele que vem após mim é mais
poderoso do que eu; não sou digno de
levar as suas sandálias; ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo.” —
Mateus 3:11
Para cumprirmos a missão da
evangelização temos que viver no
compromisso de uma vida de santidade,
pois vivemos debaixo de ataques
constantes do diabo e seus demônios.
Precisamos nos revestir do poder do
Espírito Santo para não só resisti-lo, como
também destruir suas setas e investidas.
Os efeitos do Espírito Santo
dentro de nós.
A Palavra diz:
“E quase todas as coisas, segundo
a lei, se purificam com sangue; e sem
derramamento de sangue não há
remissão.” — Hebreus 9. 22.
Para que haja purificação de

pecado é necessário que a pessoa receba
a Jesus como seu Salvador, seja purificado
de seu pecado pelo sangue que Jesus
derramou na cruz por toda humanidade
e, assim, se apresente diante de Deus
completamente limpo como filho querido
do Senhor. Mas e o vício do pecado que
está dentro de nós? Como podemos nos
livrar disso?
O capitulo 6 do verso 4 a 8 de
Isaias nos dá uma sugestão maravilhosa:
“E as bases dos limiares moveramse à voz do que clamava, e a casa se
enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de
mim! Pois estou perdido; porque sou
homem de lábios impuros, e habito no
meio dum povo de impuros lábios; e os
meus olhos viram o rei, o Senhor dos
exércitos! Então voou para mim um dos
serafins, trazendo na mão uma brasa viva,
que tirara do altar com uma tenaz; e com
a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que
isto tocou os teus lábios; e a tua
iniqüidade foi tirada, e perdoado o teu
pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor,
que dizia: A quem enviarei, e quem irá por
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nós? Então disse eu: Eis me aqui, envia-me
a mim.”
Preste bem a atenção nos detalhes:
para Isaias entrar na presença de Deus ele
deveria ser sumo sacerdote e ele não era;
quem providenciava a fumaça para entrar
na presença de Deus era o sacerdote
através do incensário que representava a
intercessão ou oração dos Santos. Aqui há
fumaça! Então quem estava intercedendo
por Isaias? De onde vinha a fumaça? E
ainda: ele está diante relatando seu pecado
diante do próprio Deus, teria que morrer
imediatamente, mas isso não acontece.
Quem o livrou e o conduziu até aquele
momento?
Aqui o texto diz que a brasa tocou
seus lábios, sua iniqüidade foi tirada e o
pecado perdoado. Fica claro quando o
Espírito Santo nos queima com Sua
presença.
O fogo de Deus tira a iniqüidade
que é onde o pecado tem sua origem
como lúcifer:
“Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado, até que se
achou iniqüidade em ti.” — Ez.28.15
A iniqüidade é a maldade que é
gerada em nossos corações por influência
do diabo. Nós concordamos e temos
prazer em pecar em decorrência da

maldade gerada em nossos corações.
Quando o Serafim tocou nos lábios de
Isaias a fonte de seu pecado e iniqüidade foi
tirada e seu pecado foi perdoado, pois Deus
não tem problema em perdoar pecado. O
que Deus abomina é a iniqüidade que gera o
pecado, é o prazer pelo mal.
“A face do SENHOR está contra os que
fazem o mal, para desarraigar da terra a
memória deles.” — Salmo 34:16
Veja bem: depois que a iniqüidade foi
tirada e o pecado perdoado, Isaias não só se
tornou voluntário para missão que Deus
estava propondo, mas também estava
capacitado para passar por provas e para sua
missão. Depois disso teve revelações incríveis
sobre Jesus, pois é conhecido como o profeta
messiânico.
Quando o Senhor Jesus nos batiza no
Espírito Santo (pois é Ele mesmo quem batiza
— Mateus 3.11), recebemos o fogo do
Espírito que queima todo poder do pecado
que nos aprisiona. Assim, somos libertos de
todo jugo do diabo, nosso espírito humano é
revestido de poder e autoridade de Deus e,
assim, vencemos e derrotamos o diabo e suas
armadilha, o vencendo em todas as nossas
batalhas.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
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Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

Jefferson Vidal (27/08) - “Em alta voz,
darei muitas graças ao Senhor; no meio da
assembléia eu o louvarei, pois ele se põe ao
lado do pobre para salvá-lo daqueles que o
condenam.” (Salmo 109:30:31).
Telmo (18/08) e Alessandra (23/08) Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que
eu ande na tua verdade; dá-me um coração
inteiramente fiel, para que eu tema o teu
nome. De todo o meu coração te louvarei,
Senhor, meu Deus; glorificarei o teu nome
para sempre” (Salmo 86:11,12).
Natália Garcia (29/08) - “Levante-se
Jerusalém! Que o seu rosto brilhe de alegria,
pois já chegou a sua luz! A glória do Senhor
está brilhando sobre você” (Isaias 60.1).
Você é uma irmã e uma amiga mais que
especial. Que o Senhor te faça sempre
próspera em todos os seus caminhos.
Abraços de Elma e Neto. / “Tenho grande
alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus;
a tua lei está no fundo do meu coração. Eu
proclamo as novas de justiça na grande
assembléia; como sabes, Senhor, não fecho
os meus lábios.” (Salmo 40:8,9). Eduardo.
Rafel Silveira (26/08) – “Eu te louvo
porque me fizeste de modo especial e
admirável. Tuas obras são maravilhosas!
Digo isso com convicção”. (Salmo 139:14).
2ª feira Números 28, 29, 30

6ª feira Deuteronômio 04, 05, 06

3ª feira Números 31, 32, 33

Sábado Deuteronômio 07, 08, 09

4ª feira Números 34, 35, 36

Domingo Deuteronômio 10, 11, 12

5ª feira Deuteronômio 01, 02, 03

Período atual Oitava semana

Antônio (25/08) – Feliz aniversário. Que o
Senhor realize todos os seus sonhos, guarde o
teu coração, pois “quem me encontra,
encontrou a vida e alcançou o favor do
Senhor” — Pv. 8:35. De Bete, Iago e Victor. /
“Mas os que esperam no Senhor renovam as
suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se
fatigam.” Isaías 40.31. Feliz aniversário, da
célula Pescadoras de Almas. / Que a graça do
Senhor continue sendo derramada sobre tua
vida e que você receba sempre o melhor de
Deus. Prossiga sempre sendo um vencedor!
Parabéns. Pedro.
Jander (19/08) – “Meu Gordo”, parabéns!
Que Deus possa te abençoar e realizar os seus
desejos e sonhos. Meu paizinho, te amo! Paola
Carrupt. / “Filho meu, não te esqueças da
minha lei, e o teu coração guarde os meus
mandamentos.” — Pv.3.1 / “Tudo tem o seu
tempo determinado, e há tempo para todo o
propósito debaixo do céu.” — Ec.3.1. parabéns
de Iago, Bete, Victor e Antônio. / “O SENHOR
te abençoe e te guarde; O SENHOR faça
resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha
misericórdia de ti; O SENHOR sobre ti levante o
seu rosto e te dê a paz.” – Nm.6.24-26. Da
célula Pescadoras de Almas. / Tio Jander, ou
melhor, PAI, te desejo tudo de bom. Que Deus
te abençoe, te proteja hoje e sempre! Te amo,
PAIZÃO! De “Mendiga” (Paloma Carrupt) para
“Mamute”
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Quando você der alguma coisa a um
necessitado, não fique contando o que
fez, como os hipócritas fazem nas casas
de oração e nas ruas. ... Mas... faça isso de
tal modo que nem mesmo o seu amigo
mais íntimo saiba o que você fez. Mat. 6:2
e 3 (BLH).
Perguntaram certa vez a Ernest
Shackelton, famoso explorador britânico
da Antártica, qual tinha sido o momento
mais terrível que ele passara no
continente gelado. Alguém poderia
pensar que ele contaria a história de
alguma terrível nevasca polar, mas não foi
isso. Contou que seu mais terrível
momento veio certa noite quando ele e
seus homens estavam amontoados numa
cabana de emergência, tendo sido
distribuídas as últimas porções de
alimento.
Enquanto seus homens dormiam
profundamente, Shackelton permanecia
acordado, com os olhos semicerrados. De
repente, viu um movimento sorrateiro de
um de seus homens. Espiando naquela
direção, ele viu que o homem
furtivamente ia na direção de outro e
retirava um pacote de biscoitos da
mochila de seu companheiro. Shackelton
ficou chocado! Até aquele momento, ele
teria confiado a própria vida àquele
homem. Agora tinha suas dúvidas.

Mas então, enquanto observava,
percebeu que o homem abria seu próprio
pacote de biscoitos, tirava de lá o último
bocado de alimento, colocava-o no pacote
do outro homem e o recolocava na
mochila do companheiro.
Ao narrar a história, Shackelton disse:
"Não ouso dizer o nome daquele homem.
Acho que seu gesto foi um segredo entre
ele e Deus.»
É assim que acontece com o tipo de
amor de que a Bíblia fala. Ele não realiza
boas obras para ser visto pelos homens.
Henry Drummond, grande pregador inglês,
disse: "Depois de ter andado pelo mundo
inteiro fazendo suas belas obras, o amor se
esconde, até de si mesmo.»
O coração humano anseia por
reconhecimento. Não deseja que
permaneçam ocultas as suas boas ações - e
é aí que muitos caem na armadilha de
Satanás! Depois que Deus efetua em nós
"o realizar, segundo a Sua boa vontade"
(Filip. 2:13), o tentador aparece e nos leva a
vangloriar-nos das maravilhosas coisas que
fizemos.
Qual é a solução? Nunca pare para
vangloriar-se. Fixe a mente em Jesus e
continue a permitir que Deus efetue Sua
boa vontade através de você.

/set/2011
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BATISMO NO ESPÍRITO —
PROMESSA
O Espírito é uma das maiores
promessas da bíblia, ao lado da vinda e
da volta do Messias. O próprio Jesus
deixou registrado que Ele viria assumir
Seu lugar na vida dos seus discípulos.
“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 servas, naqueles dias,
derramarei o me Espírito.” - Jl 2.28,29
Assim como Deus, o Pai, agiu com os
patriarcas, o Espírito Santo agia em
parceria com Ele. Assim também foi o
Espírito com Jesus. O mesmo Espírito
hoje é o que cuida da Igreja. Nós, os
líderes, devemos depender Dele como
Jesus orientou:
“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.” -

Jo.14.26
Se Jesus disse que Ele nos orientaria,
não podemos agir por conta própria e
viver sem sua direção:
“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.” Jo.14.26
O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
“Porque, na verdade, João batizou
com água, mas vós sereis batizados com o
Espírito Santo, não muito depois destes
dias.” - At 1.5
O batismo no Espírito é para todos
que professam sua fé em Cristo; que
nasceram de novo, e, assim, receberam o
Espírito Santo para neles habitar.
Um dos alvos principais de Cristo na
sua missão terrena foi batizar seu povo no
Espírito.
Ele ordenou aos discípulos não
começarem a testemunhar até que
fossem batizados no Espírito Santo e
revestidos do poder do alto.
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Propósito: O batismo no Espírito Santo
é uma obra distinta e à parte da
regeneração, também por Ele efetuada.
Assim como a obra santificadora do Espírito
é distinta e completiva em relação à obra
regeneradora do mesmo Espírito, assim
também o batismo no Espírito
complementa a obra regeneradora e
santificadora do Espírito. No mesmo dia
em que Jesus ressuscitou, Ele assoprou
sobre seus discípulos e disse: “Recebei o
Espírito Santo” (Jo 20.22), indicando que a
regeneração e a nova vida estavam-lhes
sendo concedidas.
Da frase, “assoprou sobre eles”, em
20.22, infere-se que se trata da sua
regeneração. A palavra grega traduzida por
“soprou” (emphusao) é o mesmo verbo
usado na Septuaginta em Gn 2.7, onde
Deus “soprou em seus narizes [de Adão] o

fôlego da vida; e o homem foi feito alma
vivente”. É o mesmo verbo que se acha em Ez
37.9: “Assopra sobre estes mortos, para que
vivam”. O uso que João faz deste verbo neste
versículo indica que Jesus estava lhes
outorgando o Espírito a fim de neles produzir
nova vida e nova criação. Isto é, assim como
Deus soprou para dentro do homem físico o
fôlego da vida, e o homem se tornou uma
nova criatura (Gn 2.7), assim também, agora,
Jesus soprou espiritualmente sobre os
discípulos, e eles se tornaram novas criaturas.
Mediante sua ressurreição, Jesus tornouse em “espírito vivificante” (1Co 15.45).
O propósito principal do Espírito Santo
em nós é promover uma restauração plena e
nos impulsionar a realizar a obra de Deus com
unção e autoridade.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Já garantiu seu convite
para o rodízio de
pizzas e massas?
Procure um membro
de sua equipe e
garanta o seu!

TRECHO DA CARTA DO MISSIONÁRIO
DENIS ENVIADA EM 28 DE AGOSTO
(Índia) Os últimos dois meses não foram
muito fáceis na nossa casa resgate Pratigya
Bhavan, mas Deus tem nos ensinado e nos
dado graça e sabedoria.
Em algumas das cartas anteriores
compartilhei e pedi oração por uma jovem
que estava muito doente com HIV e câncer.
Depois de 6 meses no hospital ela faleceu
no último dia 15. Foi um momento difícil
mas ao mesmo tempo de alegria pois
quando ela chegou até nós era Hindu e aqui,
através do nosso trabalho ela conheceu a
Jesus e entregou sua vida a ele. Ela repetia
todas as vezes que íamos visitá-la no hospital
que ela sabia que Deus podia curá-la, mas
que se ele não fizesse estaria tudo bem, pois
ela estaria com Ele no céu. Por isso nosso
coração tem paz de que ela foi para o
Senhor e alegra o nosso coração saber que
fizemos parte disso. O inimigo tentou
destruí-la de tantas formas, mas a graça
infinita do Pai a salvou.
Agora que nossa casa para as meninas
está estabelecida começamos a trabalhar
em novos projetos, para resgatar mais e
meninas e mulher, vítimas de todas as
diversas formas de tráfico nesse país.
Nossas meninas também precisam
2ª feira Deuteronômio 13, 14, 15

6ª feira Deuteronômio 25, 26, 27

Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)

3ª feira Deuteronômio 16, 17, 18

Sábado Deuteronômio 28, 29, 30

4ª feira Deuteronômio 19, 20, 21

Domingo Deuteronômio 31, 32, 33, 34

Quarta:
20h - Culto de Adoração

5ª feira Deuteronômio 22, 23, 24

Período atual Nona semana

Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração

muito de oração. Algumas estão tendo
dificuldade na escola e outras estão com
problemas de comportamento. Orem também
pelos nossos obreiros.
Gratidão a todos os irmãos e igrejas que
continuam me apoi-ando firme nessa
caminhada. Obrigado pelas orações, recados
no Orkut, facebook, e-mails e mesmo aqueles
que não se manifestam, mas sei que não
deixam de orar e apoiar. Que o Senhor
abençoe a cada um de vocês infinitamente
mais.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
- Visto: em breve vou dar entrada na extensão
e preciso do milagre de Deus nessa área ;
- Futuro: direção para os novos sonhos que
Deus tem dado;
- Orfanato: Pelas crianças e obreiros que
trabalham ali;
- Saúde física, espiritual e emocional.
Capacitação do Espírito Santo para vencer os
desafios.
Denis Felipe
Email: denis.felipe@om.org
Tel: (+91) 9966 107957
Banco Itaú: Ag: 7385 / CC: 05500-4

Um velho carpinteiro estava pronto
para se aposentar. Ele informou ao chefe
seu desejo de sair da indústria de
construção e passar mais tempo com sua
família. Ele ainda disse que sentiria falta
do salário, mas realmente queria se
aposentar.

O mesmo acontece conosco. Nós
construímos nossa vida, um dia de cada
vez e muitas vezes fazendo menos que o
melhor possível na construção. Depois com
surpresa nós descobrimos que nós
precisamos viver na casa que nós
construímos.

A empresa não seria muito afetada
pela saída do carpinteiro, mas o chefe
estava triste em ver um bom funcionário
partindo e ele pediu ao carpinteiro para
trabalhar em mais um projeto como um
favor.

Se nós pudéssemos fazer tudo de
novo, faríamos tudo diferente. Mas não
podemos voltar atrás.

O carpinteiro concordou, mas era
fácil ver que ele não estava entusiasmado
com a idéia. Ele prosseguiu fazendo um
trabalho de segunda qualidade e usando
materiais inadequados.

Você é o carpinteiro. Todo dia você
martela pregos, ajusta tábuas e constrói
paredes. Alguém disse que "A vida é um
projeto que você mesmo constrói". Suas
atitudes e escolhas de hoje estão
construindo a "casa" que você vai morar
amanhã.
Construa com Sabedoria!

Foi uma maneira negativa dele
terminar sua carreira. Quando o
carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a
inspeção da casa. E depois ele deu a
chave da casa para o carpinteiro e disse:
"Essa é sua casa. Ela é o meu presente
para você".
O carpinteiro ficou muito surpreso.
Que pena! Se ele soubesse que ele
estava construindo sua própria casa, ele
teria feito tudo diferente.
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O ESPÍRITO SANTO NOS
REVELA AS COISAS ETERNAS

Nessa caminhada todos necessitam força
extra e só pelo Espírito podemos vencer
nossas guerras e entender coisas eternas.

“E da mesma maneira também o
Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque
não sabemos o que havemos de pedir
como convém, mas o mesmo Espírito
intercede por nós com gemidos
inexprimíveis.” - Romanos 8:26

“não atentando nós nas coisas que se
vêem, mas nas que se não vêem; porque
as que se vêem são temporais, e as que se
não vêem são eternas.” - 2Co.4.18

“E o Deus de toda a graça, que em
Cristo Jesus vos chamou à sua eterna
glória, depois de haverdes padecido um
pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará,
confirmará, fortificará e fortalecerá.” 1Pe.5.10
O Espírito Santo que habita em nós
opera em nossas fraquezas construindo
em nós a mesma estrutura espiritual de
Jesus. O Espírito age em nossa mente e, à
medida que buscamos e oramos, essa
ação do Espírito será mais poderosa.
Ele nos guia e nos orienta na oração.

SEIS COISAS ETERNAS
01 - Braços eternos, um lugar de refúgiO.
“O Deus eterno te seja por habitação, e por
baixo de ti estejam os braços eternos”.
Deus é nossa habitação e nós estamos em
Seus braços eternos e ele lance o inimigo
de diante de ti e diga: Destrói-o.” Dt.33.27.
Mas o texto nos manda destruir nosso
inimigo. Não é Ele (Deus) que vai destruí-lo,
somos nós, em total segurança. Por isso, os
que não têm a direção do Espírito são
destruídos no meio da caminhada, já que
querem agir por conta própria. “Assim diz o
SENHOR: Maldito o homem que confia no
homem, e faz da carne o seu braço, e

Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio RJ
www.amaivos.org / @AmaivosCFRJ
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aparta o seu coração do SENHOR!” Jeremias 17:5
02 - Redenção eterna, fonte das nossas
bênçãos.
“Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos
bens futuros, por um maior mais perfeito
tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não
desta criação, nem por sangue de bodes e
bezerros, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo
efetuado uma eterna redenção.” Hb.9.11,12. Não precisamos de nada mais
para nos garantir a salvação e as bênçãos de
Deus. Pelo sangue de Jesus já temos tudo.

debaixo do primeiro testamento, os chamados
recebam a promessa da herança eterna.” Hb.9.15. Quando Jesus morreu nos tornou
herdeiros. Quando ressuscitou se tornou
testemunha fiel diante de Deus de que somos
Seus herdeiros.
05 - Vida eterna, nosso maior presente.
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de Deus é a vida eterna, por
Cristo Jesus, nosso Senhor.” - Rm.6.23. Não
temos mais divida, ela foi paga eternamente.
Somos livres do pecado para vivermos em
santidade.

Gê Martins (13/09) - E o SENHOR te
guiará continuamente, e fartará a tua alma
em lugares áridos, e fortificará os teus ossos;
e serás como um jardim regado, e como um
manancial, cujas águas nunca faltam. Is.
58:11. Parabéns de todos os seus irmãos do
Ministério de Louvor.

O Rodízio será na
semana que vem!
Para adquirir
procure um
membro de sua
equipe!

06 - Glória eterna, esperança daquele que crê.
03 - Salvação eterna, a maior de todas as
obras.
“E, sendo ele consumado, veio a ser a causa
de eterna salvação para todos os que lhe
obedecem” - Hb.5.9. O texto tem uma
exigência: OBEDIÊNCIA.
04 - Herança eterna, é só nos
apoderarmos.

“E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus
vos chamou à sua eterna glória, depois de
haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos
aperfeiçoará, confirmará, fortificará e
fortalecerá.” - 1Pe.5.10. Todo nosso sofrimento
é por pouco tempo, mais nossa vitória será
eterna viveremos eternamente com Cristo em
sua glória.
Passe o que passar, vai vale apena!

“E, por isso, é Mediador de um novo
testamento, para que, intervindo a morte
para remissão das transgressões que havia

Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
Segunda:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

Marinete Teixeira (14/09) - Os passos de
um homem bom são confirmados pelo
SENHOR, e ele deleita-se no seu caminho. Sl.
37:23. Que a benção de Deus esteja sempre ao
seu lado. Abraços dos seus irmãos Elma, Neto e
Venâncio.
José Rodrigues (16/09) - Louvarei ao
SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará
continuamente na minha boca. - Salmos 34:1.
Feliz aniversário!

2ª feira Josué 01, 02, 03

6ª feira Josué 13, 14, 15

3ª feira 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 semana

Era uma vez um ferreiro que, após
uma juventude cheia de excessos, resolveu
entregar sua alma a Deus.Durante muitos
anos trabalhou com afinidade, praticou a
caridade, mas, apesar de toda sua
dedicação, nada parecia dar certo na sua
vida, muito pelo contrário: seus problemas
e dívidas acumulavam-se cada vez mais.
Uma bela tarde, um amigo que o
visitara, e que se compadecia de sua
situação difícil, comentou:
— É realmente estranho que,
justamente depois que você resolveu se
tornar um homem temente a Deus, sua
vida começou a piorar. Eu não desejo
enfraquecer sua fé, mas apesar de toda a
sua crença no mundo espiritual, nada tem
melhorado.
O ferreiro não respondeu
imediatamente. Ele já havia pensado nisso
muitas vezes, sem entender o que
acontecia em sua vida. Entretanto, como
não queria deixar o amigo sem resposta,
começou a falar e terminou encontrando
a explicação que procurava. Eis o que disse
o ferreiro:
—Eu recebo nesta oficina o aço ainda
não trabalhado e preciso transformá-lo em
espadas. Você sabe como isto é feito?
Primeiro eu aqueço a chapa de aço num

calor infernal, até que fique vermelha. Em
seguida, sem qualquer piedade, eu pego o
martelo mais pesado e aplico golpes até que
a peça adquira a forma desejada. Logo ela é
mergulhada num balde de água fria e a
oficina inteira se enche com o barulho do
vapor, enquanto a peça estala e grita por
causa da súbita mudança de temperatura.
Tenho que repetir esse processo até
conseguir a espada perfeita: uma vez
apenas não é suficiente. — O ferreiro deu
uma longa pausa, secou a testa com um
lenço e continuou — Às vezes, o aço que
chega até minhas mãos não consegue
agüentar esse tratamento. O calor, as
marteladas e a água fria terminam por
enchê-lo de rachaduras. E eu sei que jamais
se transformará numa boa lâmina de
espada. Então, eu simplesmente o coloco no
monte de ferro-velho que você viu na
entrada de minha ferraria.
Mais uma pausa e o ferreiro concluiu:
—Sei que Deus está me colocando no
fogo das aflições. Tenho aceito as marteladas
que a vida me dá, e às vezes sinto-me tão
frio e insensível como a água que faz sofrer
o aço. Mas a única coisa que peço é: "Meu
Deus, não desista, até que eu consiga tomar
a forma que o Senhor espera de mim.
Tente da maneira que achar melhor, pelo
tempo que quiser, mas jamais me coloque
no monte de ferro-velho.
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CAPACITADOS PELO ESPÍRITO
SANTO.
“Mas recebereis a virtude do Espírito
Santo, que há de vir sobre vós; e ser-meeis testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia e Samaria e até
aos confins da terra.” - At.1.8
É fundamental que todo cristão que
serve ao Senhor em qualquer setor
entenda que seu ministério e capacitação
vêm do Espírito Santo e cujo propósito é
nos tornar testemunhas fiéis ao Espírito.
Ele não nos capacita para nossos deleites,
mas para glorificar a Cristo. Ele nos
direciona a assuntos ligados que estão
ligados a tudo que venha glorificar a Cristo.

Note: o texto o Espírito encheu os
discípulos para pregar a Palavra e não para
o prazer deles, mas sim para serem úteis,
pois, assim, como o Pai amou o mundo e
deu seu Filho para morrer e através de sua
morte nos salvar, o Espírito veio para nos
dar ousadia para pregar o evangelho. A
igreja do Senhor deve estar a serviço de
Deus e na direção do Espírito traçando
estratégias direcionadas por Deus para
ganhar almas e edificar a igreja,
fortalecendo os abatidos, os motivando a
fazer a obra de Deus e crescendo na graça
e no conhecimento do Senhor. O Espírito
não fica mudando de opinião a todo
momento, Ele nos dá um alvo e é só
obedecer.

Para falar através de nós:

O Espírito não pode ser manipulado por
ninguém:

“E, tendo eles orado, moveu-se o
lugar em que estavam reunidos; e todos
foram cheios do Espírito Santo e
anunciavam com ousadia a palavra de
Deus.” - At.4.31

“Os apóstolos, pois, que estavam em
Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera
a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro
e João, os quais, tendo descido, oraram por
eles para que recebessem o Espírito Santo.
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A pecaminosa intolerância dos evangélicos

08/08/2011 by Mauricio Zágari

Era um dia como outro qualquer no seminário
teológico em que eu dava aula. De repente, em meio aos
debates da classe, uma irmã soltou o comentário: “Ah,
professor, porque na época em que eu era da Igreja
Sorveteriana…”. Eu parei, de início sem entender. Mas,
enfim, caiu a ficha. O seminário pertencia a uma
denominação pentecostal. E a referência que aquela irmã
estava fazendo era à Igreja Presbiteriana. O trocadilho ficou
por conta da intolerância que existe da parte dos
pentecostais com as igrejas tradicionais que, segundo eles,
são “frias” (como um sorvete, na lógica da piada). Então a
totalmente bíblica, séria e relevante Igreja Presbiteriana
virou…sorveteriana. Esse episódio, aparentemente bobo,
ocorreu há alguns anos, mas ficou marcado na minha
memória. Pois, naquele dia, eu tive de admitir algo que é
muito doloroso para um cristão: nós, evangélicos, somos
intolerantes. Aliás, muito intolerantes.
Pronto: agora você que, como eu, é evangélico, ficou
chateado ou revoltado comigo, porque fiz essa afirmação.
“Imagina, Zágari, somos o povo de Deus, a noiva do
Cordeiro, embora odiemos o pecado amamos o pecador,
como você ousa dizer que somos intolerantes?! Intolerantes
são os islâmicos, os talibãs, os ateus, os hindus, os
neonazistas… nós jamais!”. Bem, lamento te dizer que Papai
Noel não existe, mas se por acaso você pensou qualquer
coisa parecida com isso… esse seu simples pensamento já
comprova a minha afirmação. Por quê? Porque você não
suportou o fato de eu ter essa opinião, se ela diverge da
sua. Para comprovar isso basta abrir o dicionário e ler a
definição de intolerante: “Aquele que não pode suportar as
crenças e as opiniões alheias, se divergem das suas“.
Olhe em volta. Leia o que é escrito todos os dias nas
redes sociais cristãs. Ouça o que os telepastores dizem.
Sente para comer uma pizza com os irmãos da sua igreja e
escute o que eles falam sobre as outras denominações. O
que você vai encontrar é um oceano de intolerância. E não
estou falando de intolerância contra o pecado, contra
grupos gays, contra o governo. Estou falando de intolerância
contra outros membros do próprio Corpo de Cristo. Ou
seja: a Igreja tornou-se intolerante com a Igreja. A mão não
suporta que o pé tenha cinco dedos, o pé não suporta que
a barriga tenha umbigo e a barriga não suporta a crença da
boca de que ela tem 32 dentes.

De um lado, por exemplo, você tem pentecostais, que
não toleram as igrejas históricas. Porque, afinal, batistas,
presbiterianos, metodistas e outros ditos “tradicionais” de
repente não batem palmas em seus cultos, não falam em
línguas estranhas em voz alta, não ficam gritando “glória” e
“aleluia” na hora da pregação, não expulsam demônios e
outras coisas mais. Graças a coisas como essas, o
pentecostal no mínimo coleciona piadinhas que
desmerecem as crenças e práticas dos tradicionais – isso
quando não fazem acusações sérias sobre eles, como as de
“não darem lugar ao Espírito” ou serem igrejas “sem
poder”. Algum pentecostal aí vai dizer que isso não
acontece? Fato é que nós, pentecostais, não suportamos as
crenças e as opiniões dos tradicionais. E se intolerante é
aquele que não pode suportar as crenças e as opiniões
alheias, se divergem das suas, perdoe-me, mas nos
encaixamos direitinho na definição do dicionário. E falo
como pentecostal que sou.
Por outro lado, há os tradicionais, que não suportam o
tipo de culto dos pentecostais, segundo eles “sem ordem
nem decência”. Não suportam a crença de que os dons –
como o de profecia e o de variedade de línguas –
permanecem atuantes nos nossos dias. Muitos não
aceitam expressões mais expansivas de louvor e
demonstrações de adoração que saiam de uma liturgia que
deve seguir estritamente sua opinião de como uma liturgia
deve ser – de preferência descrita direitinho num boletim. E
se intolerante é aquele que não pode suportar as crenças e
as opiniões alheias, se divergem das suas… olha o dicionário
pondo o dedo na cara dos tradicionais.
E isso é só a ponta do iceberg. Os adeptos da Missão
Integral se irritam profundamente com os cristãos que não
botam fé em seu modelo de ação global junto à sociedade.
Os que são contra a Missão Integral os acusam de
marxismo travestido de cristianismo. A Igreja Emergente
não suporta a opinião dos ortodoxos e os ortodoxos
discordam veementemente das crenças de miscigenação
igreja-sociedade da Igreja Emergente. Quem ama “Love
wins” acusa John Piper de não ter amor. Quem gosta de
John Piper não tolera o suposto universalismo de Rob Bell.
Os teólogos da Teologia Relacional não suportam a crença
de que Deus está no controle das catástrofes mundiais e
quem defende a soberania de Deus sobre tudo o
que ocorre no mundo não suporta a opinião dos
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defensores da Teologia Relacional. Os desigrejados não
suportam a Igreja institucional e quem frequenta a Igreja
institucional não suporta a opinião da igreja dos semigreja. Os arminianos não suportam as crenças dos
calvinistas e os calvinistas pensam que arminianismo é
uma tremenda ignorância teológica.
E por aí vai.
Haveria muito mais a dizer e a comparar, muito mais
setores, divisões e facções dentro da Igreja Evangélica. Mas
creio que você já conseguiu captar o espírito da coisa, não
preciso ficar listando tudo aqui. A verdade é que a Igreja
Evangélica tem demonstrado uma gigantesca intolerância
em suas ramificações, pois “não pode suportar as crenças
e as opiniões alheias, se divergem das suas”.
A grande questão
E direito de cada um crer no que quiser. Algumas das
teologias que mencionei acima eu considero heresias,
outras considero posturas equivocadas. Mas a grande
questão é: como lido com isso? Como trato os irmãos
que discordam de mim? (E repare que os chamei de
irmãos, apesar das divergências). O cerne do problema
está no trecho da definição do dicionário de intolerante
que se refere a “não poder suportar”. Pois “não poder
suportar” se traduz na prática como sendo algo com que
é impossível de se lidar. E, por isso, já que é impossível
lidar de modo racional, faz-se da forma mais primitiva,
instintiva e animalesca que é possível a um ser humano:
com ofensas, agressões, destratos, acusações, ad
hominem, piadinhas de mau gosto, demerecimento do
que é importante para o outro e por aí vai. E tudo isso,
meu irmão, minha irmã… é um comportamento
mundano. E, logo, é pecado.
Sim, é pecado, pois as Sagradas Escrituras deixam
claro:
“Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo
o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti
mesmo” (Lucas 10.27). “E se há algum outro
mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás ao
teu próximo como a ti mesmo.” (Romanos 13.9b).
“Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta:
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo” (Gálatas 5.14).
Sim: a intolerância exclui o amor.
Ou seja: na maioria dos casos a nossa
discordância se torna intolerância e a

intolerância se torna o pecado da falta de amor ao
próximo. E como um abismo chama outro abismo, o
passo seguinte à falta de amor ao próximo é outro
grande pecado que tem assolado a Igreja Evangélica
brasileira: desunião. Mas sobre isso falarei em outro artigo.
Sim, eu e você somos intolerantes. E,
consequentemente, arrogantes. E, consequentemente,
pecadores. Está mais do que na hora de deixarmos essa
intolerância, essa arrogância e esse pecado de lado. E a
única forma para alcançarmos esse objetivo é passarmos
a ser aqueles que podem SIM suportar as crenças e as
opiniões alheias, mesmo se divergem das nossas. E isso só
será possível se nos concentrarmos no que é comum a
todos os membros do Corpo de Cristo, seja a mão, o pé,
o olho, o duodeno ou o pâncreas: o DNA que todos
esses membros carregam em si: Cristo. Seus
ensinamentos e mandamentos. Dar a outra face. Andar a
segunda milha. Ajudar o inimigo ferido. Tomar a própria
cruz e segui-lo. Viver a espiritualidade plena que o
Evangelho propõe. Chega de intolerância. Chega de perder
tempo discutindo bobagens. Chega de defender com
orgulho besta o seu ponto de vista. Ouça mais. Fale
menos. Pare de ser o dono da verdade e esteja aberto a
outras possibilidades. Se te acusarem, responda com
gentilezas. Ame quem discorda de você. No mínimo,
trate-o com amor e respeito. Discuta ideias, não ofenda
pessoas.
Últimas palavras
Oremos todos por isso. Ajamos nesse sentido. Para
que abandonemos imbecilidades como chamar aqueles
que são diferentes de nós de “sorveterianos”. Pois isso não
é uma piadinha sem maldade. É sintoma de uma doença
grave, que tem infectado a Igreja Evangélica: o câncer da
intolerância. E que provoca efeitos colaterais demoníacos,
como a falta de amor. É isso é algo muito sério, e que
fazemos aos montes, seja falando mal de um ou outro
numa twitcam, num tweet, no facebook, no youtube, nos
corredores da igreja ou na roda dos escarnecedores. Se
você age com essa irreverência, chega. Basta. Promova a
unidade que Jesus pediu em oração ao Pai que
tivéssemos. Esse é o meu e o seu papel. Pois só assim
seremos uma Igreja que começa a engatinhar rumo à
tolerância que Jesus espera de nós.
Paz a todos vocês que estão em Cristo.
@MauricioZagari
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(Porque sobre nenhum deles tinha ainda
descido, mas somente eram batizados em
nome do Senhor Jesus.) Então, lhes
impuseram as mãos, e receberam o Espírito
Santo. E Simão, vendo que pela imposição
das mãos dos apóstolos era dado o Espírito
Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Daime também a mim esse poder, para que
aquele sobre quem eu puser as mãos
receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro:
O teu dinheiro seja contigo para perdição,
pois cuidaste que o dom de Deus se alcança
por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte
nesta palavra, porque o teu coração não é
reto diante de Deus. Arrepende-te, pois,
dessa tua iniqüidade e ora a Deus, para que,
porventura, te seja perdoado o pensamento
do teu coração; pois vejo que estás em fel
de amargura e em laço de iniqüidade.” At.8.14 ao 23.
O Espírito Santo que levanta os
missionários:
“Na igreja que estava em Antioquia
havia alguns profetas e doutores, a saber:
Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio,
cireneu, e Manaém, que fora criado com
Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles
ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:

Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a
que os tenho chamado. Então, jejuando, e
orando, e pondo sobre eles as mãos, os
despediram. E assim estes, enviados pelo
Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali
navegaram para Chipre.” - At.13.1 ao 4
O Espírito nos dá visão de Jesus glorificado:
“Mas ele, estando cheio do Espírito Santo
e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus
e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do
homem, que está em pé à mão direita de
Deus.” - At.7.55,56
Estevão estava sendo apedrejado por
pregar a palavra de Deus e Jesus glorificado,
enquanto o quadro que todos, assim como
Saulo, viam um homem morrendo pelas
pedradas e consentiam. Estevão não via as
pedras, só via Jesus glorificado. O que você tem
visto em sua vida? Pedradas? Ou Jesus sendo
glorificado por você pregar o evangelho?
E, por favor, não seja você aquele que está
dando as pedradas!
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
Domingo:
8h30 - EBD /
19h - Culto de Celebração
Terça:
20h - SEPA
(Seminário Pentecostal Amai-vos)
Quarta:
20h - Culto de Adoração

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Eleição de nova Diretoria Estatutária
dia 29 de outubro de 2011 - às 11h
(após a Escola Bíblica Dominical)

Marinete Teixeira (14/09) - Mulher
virtuosa, quem a achará? Pv. 10.11. Amiga,
que você continue sendo como és. Que
Deus te abençoe neste dia e sempre. Célula
Pescadoras de Almas. / Sua alegria nos
contagia. Por isso estamos felizes em ter você
como mãe. Te amamos! Parabéns! Iago e
Paola.
José Rodrigues (16/09) - Mas os que
esperam no SENHOR renovarão as forças,
subirão com asas como águias; correrão, e
não se cansarão; caminharão, e não se
fatigarão. Is. 40.31. Parabéns de Iago e Paola.
/ Bem-aventurado o homem que não anda
segundo o conselho dos ímpios, nem se
detém no caminho dos pecadores, nem se
assenta na roda dos escarnecedores. Antes
2ª feira Josué 22, 23, 24

6ª feira Juízes 10, 11, 12

3ª feira 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 primeira semana

tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei
medita de dia e de noite. Pois será como a
árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual
dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não
cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Sl. 1.1-3.
Que Deus continue te guardando e trabalhando
em tua vida. Voc6e é uma bênção em nossas
vidas. Parabéns da Célula Pescadoras de Almas.
Matheus Ramos (22/09) - E farei com eles
uma aliança de paz; e será uma aliança
perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei,
e porei o meu santuário no meio deles para
sempre. - Ez.37.26. Parabéns! Abraços da
Juventude R9.
Paloma Carrupt (20/09) - O SENHOR Deus
é a minha força, e fará os meus pés como os
das cervas, e me fará andar sobre as minhas
alturas. Hc.3.19. Parabéns! Abraços da
Juventude R9.

Era um reunião numa escola. A
diretora incentivava os pais a apoiarem as
crianças, falando da necessidade da
presença deles junto aos filhos. Mesmo
sabendo que a maioria dos pais e mães
trabalhava fora, ela tinha convicção da
necessidade de acharem tempo para seus
filhos.
Foi então que um pai, com seu jeito
simples, explicou que saía tão cedo de
casa, que seu filho ainda dormia e que,
quando voltava, o pequeno, cansado, já
adormecera. Explicou que não podia
deixar de trabalhar tanto assim, pois
estava cada vez mais difícil sustentar a
família. E contou como isso o deixava
angustiado, por praticamente só conviver
com o filho nos fins de semana.

sobre as infinitas maneiras que pais e filhos
têm de se comunicarem, de se fazerem
presentes nas vidas uns dos outros. O pai
encontrou sua forma simples, mas
eficiente, de se fazer presente e, o mais
importante, de que seu filho acreditasse na
sua presença.
Para que a comunicação se instale, é
preciso que os filhos 'ouçam' o coração dos
pais ou responsáveis, pois os sentimentos
falam mais alto do que as palavras. É por
essa razão que um beijo, um abraço, um
carinho, revestidos de puro afeto, curam até
dor de cabeça, arranhão, ciúme do irmão,
medo do escuro, etc.
Uma criança pode não entender certas
palavras, mas sabe registrar e gravar um
gesto de amor, mesmo que este seja um
simples nó.

O pai, então, falou como tentava
redimir-se, indo beijar a criança todas as
noites, quando chegava em casa. Contou
que a cada beijo, ele dava um pequeno
nó no lençol, para que seu filho soubesse
que ele estivera ali. Quando acordava, o
menino sabia que seu pai o amava e lá
estivera. E era o nó o meio de se ligarem
um ao outro.

(reproduzido da RevistaTiquinho outubro/2001)

Aquela história emocionou a diretora
da escola que, surpresa, verificou ser
aquele menino um dos melhores e mais
ajustados alunos da classe. E a fez refletir

Eloi Zanetti é Consultor em Marketing,
Comunicação Corporativa e Vendas,
Palestrante e Escritor

E você? Tem dado um nó no lençol do
seu filho?
Eloi Zanetti
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Espírito é espírito”. - Jo.3.5,6
Aqui, neste caso, Jesus não está sendo
gerado fisicamente como foi com Maria,
mas Jesus estará sendo gerado em nós
O Espírito gerou a Jesus:
pelo
poder do Espírito e da Palavra. no caso
“E disse Maria ao anjo: Como se fará
de Maria o Verbo (Jesus) se fez carne.
isso, visto que não conheço varão? E,
“No princípio, era o Verbo, e o Verbo
respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá
estava
com Deus, e o Verbo era Deus”. sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do
Jo.1.1
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra;
“Segundo a sua vontade, ele nos gerou
pelo que também o Santo, que de ti há
pela
palavra da verdade, para que
de nascer, será chamado Filho de Deus”. fôssemos
como primícias das suas
Lc.1.34,35
criaturas.” - Tg.1.18
Maria não compreendia o grande
“Sendo de novo gerados, não de
milagre que o Espírito Santo estava
semente
corruptível, mas da incorruptível,
realizando em sua vida. O primeiro ser
pela palavra de Deus, viva e que
humano a ser gerado não da vontade da
permanece para sempre”. - 1 Pedro 1:23
carne, mas da vontade de Deus, um ser
Em nosso caso o Verbo (Jesus) nos faz
humano gerado de uma mulher por obra
nova
criatura, pois a semente corruptível
e graça do Espírito e sem a conseqüência
vem de nossos pais e a incorruptível vem
do pecado. Jesus deixou bem claro para
da palavra de Deus e do Espírito. No
Nicodemos que nós também.
processo inicial vamos dizer assim: “quando
“Jesus respondeu: Na verdade, na
somos
fecundados pelo Espírito”.
verdade te digo que aquele que não
“E a esperança não traz confusão,
nascer da água e do Espírito não pode
porquanto o amor de Deus está
entrar no Reino de Deus. O que é nascido
derramado em nosso coração pelo Espírito
da carne é carne, e o que é nascido do
Santo que nos foi dado” - Romanos 5:5
Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio RJ

GERADOS PELA PALAVRA NO
PODER DO ESPÍRITO SANTO
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A partir deste momento o Espírito é
derramado em e nós, pois ouvimos a
Palavra que produz fé em nossos corações e
assim como um feto é gerado dentro de
uma mulher, somos gerados pela Palavra.
Como no processo de gestação, a primeira
coisa a ser gerada é o cordão umbilical.
Como o feto, que já no útero começa a ser
protegido por esse sistema, no homem
espiritual o nosso cordão umbilical é nossa
fé que é conectada com a palavra de Deus
que, pelo Espírito, começa a gerar Jesus em
nós. A palavra de Deus em nós, pelo poder
do Espírito, nos protege de toda ação do
diabo, mas é necessário estarmos
conectados com a Palavra e o Espírito senão
seremos abortados espiritualmente. Daí
perderemos a fé e a sensibilidade do
Espírito. Mas um dia teremos que cortar o
cordão umbilical! Será que morreremos?
Com certeza não! Agora nascidos de Deus
temos a mente de Cristo:
“Porque quem conheceu a mente do
Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós
temos a mente de Cristo.” - 1 Coríntios 2:16
O verbo de Deus está em nossa mente
e o Espírito testifica com nosso espírito que
somos filhos de Deus (Rm. 8 16). A partir
deste momento precisamos pensar como
Jesus e agir como Jesus. Agora nossas mãos
serão como as Dele para curar e abençoar,

nossos pés como os Dele para ir até os
pecadores famintos e que estão morrendo
sem salvação como a viúva de Naim, como o
cego Bartimeu, a mulher Siro-Fenícia, a mulher
Samaritana e tantos outros.
Nossos corações deveram amar como o
Dele que estava disposto a morrer por amor às
almas dos perdidos, nossos olhos deverão
olhar como os olhos Dele, sem julgamentos e
condenações, olhos que vêem a miséria de
cada pessoa e estão dispostos a ajudar a tirálos da miséria espiritual em que vivem.
E agora Ele deixa uma ordem para sua
igreja:
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer
e for batizado será salvo; mas quem não crer
será condenado. E estes sinais seguirão aos
que crerem: em meu nome, expulsarão
demônios; falarão novas línguas; pegarão nas
serpentes; e, se beberem alguma coisa
mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão
as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora,
o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido
no céu e assentou-se à direita de Deus.” Mc.16.15—19
O que você tem feito para que isso se
cumpra em sua vida?

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Eleição de nova Diretoria Estatutária
dia 29 de outubro de 2011 - às 11h
(após a Escola Bíblica Dominical)

Paloma Carrupt (20/09) - Querida
irmã, cunhada, que o Senhor Jesus cubra a
tua vida com poder e unção, que você
possa estar sempre na presença do Senhor.
Parabens! Te amamos! Paola Dumbinha e
Iago Primada rs. Is. 40:31. Nunca esqueça
dos ensinamentos de seus pais. (Pv. 3:1—8).
Um abraço da célula Pescadoras de Almas.

Adquira seus convites
para o almoço do dia
02/10 com os membros
da sua equipe!

Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

Domingo:
8h30 - EBD / SEPA
Seminário Pentecostal Amai-vos
19h - Culto de Celebração
Quarta:
20h - Culto de Adoração

PARABENS ÀS
IRMÃS QUE
PARTICIPARAM DO
ENCONTRO COM
DEUS!

2ª feira Juízes 19, 20, 21

6ª feira 1 Samuel 04, 05, 06

3ª feira 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 segunda semana

Colaboração: Márzio Sampaio
Drª Rosane Regis Ouverney, evangélica
e psicóloga especialista em terapia de
família, psicopedagogia, psicomotricidade e
sexualidade humana, fala da importância
das novelas na construção da cultura socia
(...). Rosane destacou que o telespectador
se projeta nos personagens como meio de
buscar uma realização interior, mesmo que
esta seja uma ação inconsciente: “(...)
Estudos indicam que o ser humano tem
necessidade de sair do seu cotidiano. De se
transportar para um lugar onde seus
desejos se realizem, principalmente onde
tudo possa acabar bem no final, um lugar
mágico. Entretanto para que aconteça uma
identificação é preciso que tal enredo, obra,
contenha aspectos reconhecidos como da
realidade das pessoas, alguns dos seus
conflitos e aspirações, com uma linguagem
facilmente compreendida”.
“De acordo com seus interesses, cria
certos valores, signos diferenciados e
podemos mesmo afirmar, produz uma
nova realidade. É justamente neste ponto
que reconhecemos sua capacidade nociva,
isto é, quando seus interesses não estão
alinhados com valores até então existentes.
Diariamente milhares de lares são invadidos
com mensagens diretas e subliminares das
telenovelas. Estas, sem qualquer tipo de
avaliação, acabam por ditar novos
comportamentos, alterando valores e
costumes sem nenhuma preocupação do
impacto sobre a sociedade. Isto tem que
ser alvo de preocupação de pais e
educadores!” (...)

Ela cita a Teoria da Aprendizagem
Observacional de Albert Bandura, psicólogo
canadense, para mostrar que os seres
humanos aprendem por imitação, inspirado
em modelos de comportamento fornecido
por outros indivíduos. E garantiu que é por
este meio de aprendizagem que novos tipos
de padrões de comportamento são
incorporados e antigos são transformados ou
substituídos.
“A s n o v e l a s a p r e s e n t a m
comportamentos inadequados e permissivos,
sem apontar suas consequências negativas.
Por exemplo, a separação conjugal na novela
é tratada como uma solução à infelicidade do
casal. A amante é a heroína, nunca a vilã. A
sexualidade, seja em quaisquer das suas
manifestações, inclusive patológicas, é
apresentada sem nenhum contra ponto. As
pessoas transam, mas não engravidam, não
contraem AIDS, e se isto acontece, o final
sempre será feliz e tudo irá se resolver, num
passe de mágica”.
“(...) Sem que se perceba, milhares de
jovens e crianças estão substituindo os
modelos familiares, por heróis equivocados
dos folhetins de autores cujas vidas, na sua
grande maioria, não servem de exemplo.
Precisamos rever nosso posicionamento
enquanto cristãos, diante do momento que
atravessa a sociedade brasileira. Não
podemos nos calar, muito menos participar
de tal estatística. Se combatemos o pecado e
as hostes espirituais, torna-se incoerente que
venhamos a nos divertir com aquilo que é o
objeto da nossa luta, o pecado”, desabafou.
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FIRMADOS NO ESPÍRITO
“...concernentes a Jesus de Nazaré,
como Deus o ungiu com o Espírito Santo
e com poder; o qual andou por toda
parte, fazendo o bem e curando a todos
os oprimidos do Diabo, porque Deus era
com ele” — Atos 10:38
Jesus é nosso maior exemplo de
modo de viver, de exercer o ministério e
de ter uma vida na prática do fruto do
Espírito Santo. O texto diz que Jesus foi
ungido com o Espírito Santo para realizar
tudo que fez. Ele, como nosso exemplo, se
coloca na dependência do Espírito! Como
então poderemos viver sem essa
dependência em nosso modo de vida na
igreja, escola, trabalho, vida social e
familiar? Para nos tornarmos luz é
necessário que estejamos expostos à ação
plena do Espírito para atuar como filhos
de Deus que levarão vidas até a presença
de Deus.
Firmados na confiança para ter paz.
“Tu conservarás em paz aquele cuja

mente está firme em ti; porque ele confia
em ti” — Isaías 26:3
A verdadeira paz não é produzida por
que tudo esta bem, mas é produzida por
uma confiança plena de que Deus esta no
controle de tudo e que vai agir a nosso
favor, pois vivemos em conformidade com
sua palavra e na direção de seu Espírito.
O que fazer para ter paz com nossos
filhos?
“Ela, pois, com amargura de alma,
orou ao SENHOR e chorou
abundantemente. E votou um voto,
dizendo: SENHOR dos Exércitos! Se
benignamente atentares para a aflição da
tua serva, e de mim te lembrares, e da tua
serva te não esqueceres, mas à tua serva
deres um filho varão, ao SENHOR o darei
por todos os dias da sua vida, e sobre a sua
cabeça não passará navalha. E sucedeu
que, perseverando ela em orar perante o
SENHOR, Eli fez atenção à sua boca,
porquanto Ana, no seu coração, falava, e
só se moviam os seus lábios, porém não se
ouvia a sua voz; pelo que Eli a teve por
embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando
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estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu
vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não,
senhor meu, eu sou uma mulher atribulada
de espírito; nem vinho nem bebida forte têm
bebido; porém tenho derramado a minha
alma perante o SENHOR” — 1 Samuel
1:10—15
Durante vinte quatro anos Ana pedia ao
Senhor um filho por causa da humilhação
que passava em seu lar. Isso era causado
por causa da segunda esposa de seu
marido. Naquele ano Ana pediu diferente
do que pedia: não pediu filho para si, mas
para o Senhor (oração de Ana: “Se
benignamente atentares para a aflição da
tua serva, e de mim te lembrares, e da tua
serva te não esqueceres, mas à tua serva
deres um filho varão, ao SENHOR o darei
por todos os dias da sua vida”).
Muitos pais têm criado seus filhos para
que eles executem seus planos e sejam
exatamente o que eles querem, quando a

Bíblia diz que são herança do Senhor.
Ana sempre pediu filhos para ela até um
dia pediu um filho para Deus. Deus não a
privou da gestação — algo tremendo para
mulher, assim como amamentar — mas deu a
Deus para formá-lo e Deus o formou um
profeta, um sacerdote e juiz segundo a história
de Israel, um dos maiores homens que já
existiu na Bíblia.
Como ser um instrumento de Deus para
formar o filho?
“Instrui o menino no caminho em que
deve andar, e, até quando envelhecer, não se
desviará dele” — Provérbios 22:6
Converse com seu filho sem gritarias e
ofensas, pois satanás entra pelos maus tratos e
não pela disciplina. Mostre a Palavra com amor
e carinho, explica sobre as conseqüências
benéficas para quem a obedece.

Leandro Rosa (01/10) - “Bendirei o
Senhor o tempo todo! Os meus lábios
sempre o louvarão. Minha alma se gloriará
no Senhor; ouçam os oprimidos e se
alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor
comigo; juntos exaltemos o seu nome.
Busquei o Senhor, e ele me respondeu;
livrou-me de todos os meus temores.”
(Sl.34:1-4). Forte abraço da Juventude R9.

Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Eleição de nova Diretoria Estatutária
dia 29 de outubro de 2011 - às 11h
(após a Escola Bíblica Dominical)
Domingo:
8h30 - EBD / SEPA
Seminário Pentecostal Amai-vos
19h - Culto de Celebração
Quarta:
20h - Culto de Adoração

2ª feira 1 Samuel 13, 14, 15

6ª feira 1 Samuel 25, 26, 27

3ª feira 1 Samuel 16, 17, 18

Sábado 1 Samuel 28, 29

4ª feira 1 Samuel 19, 20, 21

Domingo 1 Samuel 30, 31

5ª feira 1 Samuel 22, 23, 24

Período atual Décima terceira semana

O video UMA CARTA DO INFERNO adaptada
pela Comunidade Amai-vos acaba de ultrapassar
os 110 mil acessos. Confira no Canal da Amai-vos!

o
d
a
l
o
d
A porta
Em entrevista dada pelo médico
Drauzio Varella, disse ele que a gente tem
um nível de exigência absurdo em relação
à vida, que queremos que absolutamente
tudo dê certo, e que, às vezes, por
aborrecimentos mínimos, somos capazes
de passar um dia inteiro de cara amarrada.
E aí ele deu um exemplo trivial, que
acontece todo dia na vida da gente.
“É quando um vizinho estaciona o
carro muito encostado ao seu na garagem
(ou pode ser na vaga do estacionamento
do shopping). Em vez de simplesmente
entrar pela outra porta, sair com o carro e
tratar da sua vida, você bufa, pragueja,
esperneia e estraga o que resta do seu dia.
Eu acho que esta história de dois
carros alinhados, impedindo a abertura da
porta do motorista, é um bom exemplo do
que torna a vida de algumas pessoas
melhor, e de outras, pior.
Tem gente que tem a vida muito
parecida com a de seus amigos, mas não
entende por que eles parecem ser tão
mais felizes. Será que nada dá errado pra
eles? Dá aos montes. Só que, para eles,
entrar pela porta do lado, uma vez ou
outra, não faz a menor diferença.
O que não falta neste mundo é gente
que se acha o último biscoito do pacote.
Que "audácia" contrariá-los! São aqueles
que nunca ouviram falar em saídas de
emergência: fincam o pé, compram briga e
não deixam barato.

Alguém aí falou em complexo de
perseguição? Justamente. O mundo versus
eles.
Eu entro muito pela outra porta, e às
vezes saio por ela também. É incômodo,
tem um freio de mão no meio do caminho,
mas é um problema solúvel. E como esse, a
maioria dos nossos problemões podem ser
resolvidos assim, rapidinho. Basta um
telefonema, um e-mail, um pedido de
desculpas, um deixar barato.
Eu ando deixando de graça. Pra ser
sincero, vinte e quatro horas têm sido pouco
prá tudo o que eu tenho que fazer, então
não vou perder ainda mais tempo ficando
mal-humorado.
Se eu procurar, vou encontrar dezenas
de situações irritantes e gente idem; pilhas
de pessoas que vão atrasar meu dia. Então
eu uso a 'porta do lado' e vou tratar do que
é importante de fato.
Eis a chave do mistério, a fórmula da
felicidade, o elixir do bom humor, a razão
por que parece que tão pouca coisa na vida
dos outros dá errado.”
Quando os desacertos da vida
ameaçarem o seu bom humor, não
estrague o seu dia. Use a porta do lado e
mantenha a sua harmonia. Lembre-se, o
humor é contagiante - para o bem e para o
mal - portanto, sorria, e contagie todos ao
seu redor com a sua alegria. A 'porta do
lado' pode ser uma boa entrada ou uma
boa saída. Experimente!
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CUIDADO COM A VIOLÊNCIA
E A INDISCIPLINA
“Não retires a disciplina da criança,
porque, fustigando-a com a vara, nem por
isso morrerá” —Provérbios 23:13
Aqui a vara não se refere à violência,
mas um instrumento para manter o
temor.
“Vós, pais, não irriteis os vossos filhos,
para que não percam o ânimo” —
Colossenses 3:21
Muitos pais acabam destruindo a fé
de seus filhos por não explorar o diálogo,
por não mostrar na Palavra os benefícios
que ela traz para os que vivem em
comunhão com ela.
Não precisamos dizer muito de nós
mesmos para nossos filhos, mas importa
revelar tudo que a Palavra de Deus tem

para eles. Se eles a obedecerem, as
bênçãos viram.
Cuidado: Se seu filho está mandando
em sua casa então satanás também está.
“Vós, filhos, obedecei em tudo a
vossos pais, porque isto é agradável ao
Senhor” — Cl.3.20
“Toda alma esteja sujeita às
autoridades superiores; porque não há
autoridade que não venha de Deus; e as
autoridades que há foram ordenadas por
Deus. Por isso, quem resiste à autoridade
resiste à ordenação de Deus; e os que
resistem trarão sobre si mesmos a
condenação” — Rm.13.1
Quando um filho é rebelde, ele está
sob influência de demônios ou até
endemonizado. Quando é o caso, existe
forte poder de satanás sobre essa criança,
talvez ela esteja bebendo do espírito de
alguém: pode ser de sua mãe que não se
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submete ao esposo, de professores na
escola ou de amigos que já têm esse
espírito maligno. Algumas crianças sem
formação na Palavra ou que estão sob
rejeição da parte dos pais também trazem
esse tipo de problema, pois não têm
atenção em casa, apoio espiritual ou
disciplina. Se tornam alvos fáceis para
influências malignas.

Fé pode alterar situação social, diz pesquisa
Alessandro Tavares (12/10) - “Tenho grande
alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus; a
tua lei está no fundo do meu coração. Eu
proclamo as novas de justiça na grande
assembléia; como sabes, Senhor, não fecho os
meus lábios. (Salmo 40:8,9).

O que devemos fazer?
“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.6.5 ao 7.
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

O video UMA CARTA DO INFERNO adaptada pela
Comunidade Amai-vos acaba de ultrapassar os
110 mil acessos. Confira no Canal da Amai-vos!

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Eleição de nova Diretoria Estatutária
CORRIGINDO: dia 30 de outubro de 2011 - às 11h
(após a Escola Bíblica Dominical)
Domingo:
8h30 - EBD / SEPA
Seminário Pentecostal Amai-vos
19h - Culto de Celebração
Quarta:
20h - Culto de Adoração

(Colaboração: Márzio Sampaio) A religião
possui um papel importantíssimo no modo
como as pessoas lidam com as dificuldades
econômicas do país, buscando soluções para
sua vida. Foi o que mostrou uma pesquisa
publicada nesta semana nos Estados Unidos
pela Baylor University, de tradição Batista, em
uma reunião da Associação de Jornalistas de
Religião.
Os norte-americanos acreditam que Deus
tem planos para sua vida e são contra os
subsídios de desemprego para pessoas sem
necessidades especiais. O diretor da pesquisa e
professor de Sociologia da Baylor, F. Carson
Mencken, diz que “nos últimos três anos, os
norte-americanos sofreram com uma enorme
crise financeira e imobiliária, recessão e
desemprego. A missão dessa análise é avaliar o
que eles sentem sobre sua vida nestes tempos
tumultuados. Será que ainda acreditam no
sonho americano? Será que sentem que têm
controle sobre sua vida?”.
Dos 1.714 entrevistados pela universidade,
40,9% disseram concordar totalmente que
Deus tem planos para sua vida, no entanto,
32,2% só disseram “concordo”; 12,3%
discordaram e 14,6% afirmaram discordar
totalmente.
A diferença entre os que acreditam
totalmente num plano divino e aqueles que
2ª feira 2 Samuel 01, 02, 03

6ª feira 2 Samuel 13, 14, 15, 16

3ª feira 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 quarta semana

igualmente discordam, em se tratando das regras
para o seguro –desemprego é de 52,6% contra
21,1% dos entrevistados.
A pesquisa também relatou que pessoas
incrédulas quanto à provisão de Deus, têm renda
superior. Dados ainda mostram o nível de
educação e crença religiosa nas pesquisas feitas
pela Universidade: enquanto 42,6% dos
descrentes tinham diploma universitário, só 32,8%
dos crentes tem o nível superior.
A pesquisa de Baylor foi realizada num
debate entre os evangélicos norte-americanos,
onde foram levantadas discussões sobre o
chamado “sacrifício compartilhado” retirado do
livro de Mateus 25:45. Enquanto outros
defendem o “evangelho da prosperidade”,
acreditando que Deus dará a vitória financeira
para todos que nele creem. (Fonte: AG Pavanews
27/set/11)

Eles tornaram-se verdadeiras "estrelas"
da guerra. John representa o que o mundo
ocidental gostaria de fazer.
Isto, meus amigos, vale a pena partilhar
com o Mundo inteiro. Raramente se vêem
notícias destas na TV ou na Mídia em geral.
Precisamos mostrar que ainda existe uma
outra realidade: esta realidade! Em que
pessoas como John, marcam a diferença,
mesmo que seja só com uma pequena
menina como esta.

Esta é uma dura história de guerra,
porém toca-nos o coração.
A esposa de John Gebhardt, Mindy,
diz que toda a família desta criança foi
executada por iraquianos. Os executantes
pretendiam também executá-la, e ainda a
atingiram na cabeça, mas não
conseguiram matá-la.
A menina foi tratada no Hospital de
John. Ela chorava e gemia muito.
As enfermeiras dizem que John era o
único que conseguia acalmá-la. Assim,
John passou as últimas quatro noites
segurando-a ao colo na cadeira, enquanto
os dois dormiam. A menina recuperou-se
gradualmente.

Não podemos orientar o vento, mas
podemos ajustar a nossa vela.
Que possamos refletir e buscar pelo
menos sermos mais solidários com os que
estão a nossa volta.
Não é necessário muito. Basta
olharmos com os olhos do coração e muitas
vezes deixar a emoção falar mais que a
razão.
Somos serem humanos não robôs
insensíveis, frios e irracionais.
Deus abençoe este homem.

Colaboração:
Pb. Januaria Garcia
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O ESPÍRITO SANTO TRAZ
VENTO E FOGO DE DEUS

estão soprando sobre todos que suportam
a provação e guardam a palavra de Deus
no coração sem murmurar, esperando pela
vontade de Deus.
ELIAS – “E sucedeu que, indo eles
andando e falando, eis que um carro de
fogo, com cavalos de fogo, os separou um
do outro; e Elias subiu ao céu num
redemoinho” (2 Reis 2:11). O texto é claro:
os cavalos de fogo só separaram Elias de
Elizeu. Foi o redemoinho que levou Elias
até a presença de Deus.
Uma coisa é certa: se os ventos têm
soprado na vida de alguém que anda com
Deus, que teme ao Senhor e que é fiel à
Sua vontade, com certeza Deus está
trazendo bênçãos, vitórias e o escape esta
pessoa.
FOGO - O fogo é uma característica
marcante da presença de Deus, pois
quando Jesus disse em Atos Cap. 1
versículo 8 que os discípulos receberiam
virtude ou poder, a tradução do grego
estava se referindo a capacitação vinda de
Deus para nos usar. Com isso Deus está
através do Espírito Santo em nós, nos
capacitando para Sua grande obra. Assim

“NVENTO: “e, de repente, veio do céu
um som, como de um vento veemente e
impetuoso, e encheu toda a casa em que
estavam assentados. E foram vistas por
eles línguas repartidas, como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles”
— At.2.2 e 3
Estes versículos falam que, quando o
Espírito Santo estava chegando, Ele estava
trazendo vento e fogo para manifestar Sua
presença. Muitas vezes temos a idéia de
que vento é sinal de provação, mas
existem textos que deixam bem claro que
os ventos nos levam até presença de
Deus.
Exemplos:
JÓ – “Depois disto, o SENHOR
respondeu a Jó de um redemoinho...” (Jó
38:1). Jó estava debaixo de uma grande
provação. Quando Deus chega e se
manifestar através do redemoinho todo
sofrimento de Jó acaba. Tudo passou a
fluir a favor de Jó. Hoje os ventos de Deus
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manifesta em nós os nove dons do Espírito
(1 Coríntios 12: 7 ao 12) as sete
manifestações do Espírito (Isaias11:2) e os
cinco ministério (Efésios 4:11), tudo com o
propósito de nos capacitar. Tudo isso nos é
trazido pelo Espírito Santo.
No passado Deus nunca tirou a nuvem
de proteção durante o dia e a coluna de
fogo durante a noite:
“Assim, partiram de Sucote e
acamparam em Etã, à entrada do deserto. E
o SENHOR ia adiante deles, de dia numa
coluna de nuvem, para os guiar pelo
caminho, e de noite numa coluna de fogo,
para os alumiar, para que caminhassem de
dia e de noite. Nunca tirou de diante da face
do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a
coluna de fogo, de noite” — Êx.13.20 à 22
Precisamos saber que até hoje a Sua
nuvem de proteção continua nos guardado
de dia e Seu fogo a noite. O Senhor nunca
nos abandona. Suas mãos poderosas nos
protegem e quando as trevas tentam nos
cercar o fogo do Espírito nos separa das
trevas.
“Se disser: decerto que as trevas me
encobrirão; então, a noite será luz à roda de
mim. Nem ainda as trevas me escondem de
ti; mas a noite resplandece como o dia; as
trevas e a luz são para ti a mesma coisa” —
Sl.139.11
As experiências do salmista sobre a

fidelidade de Deus e seu cuidado e proteção
são claras. Davi já havia vivido as experiências
mais incríveis e viu o cuidado e a proteção de
Deus nas maiores adversidades da vida:
enfrentar animais selvagens, gigantes, exércitos
inteiros, chuva de flechas etc.
“Porque ele te livrará do laço do
passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te
cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas
asas estarás seguro; a sua verdade é escudo e
broquel. Não temerás espanto noturno, nem
seta que voe de dia, nem peste que ande na
escuridão, nem mortandade que assole ao
meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à
tua direita, mas tu não serás atingido” —
Sl.91.3 à 9
Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Eleição de nova Diretoria Estatutária
CORRIGINDO: dia 30 de outubro de 2011 - às 11h
(após a Escola Bíblica Dominical)

Domingo:
8h30 - EBD / SEPA
Seminário Pentecostal Amai-vos
19h - Culto de Celebração
Quarta:
20h - Culto de Adoração

2ª feira 1 Reis 01, 02, 03

6ª feira 1 Reis 13, 14, 15

3ª feira 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 quinta semana
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PALAVRA PASTORAL: O ESPÍRITO SANTO TRÁS A
PALAVRA PARA CURAR E NOS LIVRAR DA DESTRUIÇÃO
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
________________________________

“Os loucos, por causa do seu
caminho de transgressão e por
causa das suas iniqüidades, são
afligidos. A sua alma aborreceu
toda comida, e chegaram até às
portas da morte.Então, clamaram
ao SENHOR na sua angústia, e
ele os livrou das suas
necessidades. Enviou a sua
palavra, e os sarou, e os livrou
da sua destruição. Louvem ao
SENHOR pela sua bondade e
pelas suas maravilhas para com
os filhos dos homens! E ofereçam
sacrifícios de louvor e relatem as
suas obras com regozijo!” Sl.107.17 à 22
Este texto fala da grande
misericórdia de Deus para com os
pecadores que são maus, que
agem impiamente e que estão à
beira da morte, conseqüência da
impiedade.
Eles clamam ao Senhor e Ele
manda Sua Palavra para curar e
livrar da destruição. Mas é
necessário que esses passem a
adorar e a louvar ao Senhor.
Ação da Palavra no poder do
Espírito Santo
“Toda palavra de Deus é pura;
escudo é para os que confiam
nele” - Provérbios 30, 5

Não posso basear a minha
confiança em Deus só quando
sinto Sua presença, mas, mesmo
na escuridão, sem ver nada e sem
sentir nada, estarei sempre
confiando em Suas promessas,
no poder que a Palavra tem unida
à confiança na fidelidade do
Espírito Santo. Mesmo sem prova
de nada em que possa ver ou
sentir saberei que as promessas
da Palavra de Deus são para mim
e o caráter do Espírito Santo me
diz que Ele jamais me
abandonará.
Cuidado com as tradições
que possam invalidar a Palavra
de Deus
“Invalidando, assim, a palavra
de Deus pela vossa tradição, que
vós ordenastes. E muitas coisas
fazem semelhantes a estas” Marcos 7:13
Devemos vigiar as proibições
que, por um zelo, não vêm de
Deus. Criamos situações que não
têm respaldo bíblico. Se por
alguma tradição acusações vêm
para afligir, é necessário o apego
às promessas de Deus e crer em
Seu amor e misericórdia.
Quando estamos cheios do
Espírito anunciamos a Palavra
de Deus
“E, tendo eles orado, moveu-se

o lugar em que estavam reunidos;
e todos foram cheios do Espírito
Santo e anunciavam com ousadia
a palavra de Deus” - Atos dos
Apóstolos 4:31
Se não existisse o mundo das
Palavras, isso é, um meio de
comunicação, não teríamos
civilização, seriamos como os
animais. Aprendemos novos
idioma para nos relacionar, somos
construídos por palavras, isso é,
tudo que somos é fruto do que
aprendemos. Mas as palavras não
só constroem conhecimento, elas
podem ferir, traumatizar, criar
limitações, prisões que nos
impedem de crescer, amadurecer
e poderão nos transformar em
pessoas cheias de limites e
enfermidades que ao longo da
vida nos impedem e têm impedido
de alcançar nossos maiores alvos
na vida.
Muitas vezes uma pessoa não
consegue ser o que gostaria por
que palavras foram lançadas por
pais, parentes próximos e
professores. Isso cria limitações
dentro delas que não a deixam
evoluir e prosseguir em suas
vidas, se tornam pessoas
preconceituosas, amargas, tristes
e de temperamentos difíceis.
O Espírito Santo, com Sua
unção, ministra sobre nós a
Palavra de Deus. Ela destrói o

poder destas palavras negativas e
nos cura, nos impede de sermos
destruídos por todas as maldições
que já recebemos (Salmos 107.
20).
Restauração vem pela Palavra
e não da ação da carne ou
vontade carnal

“De sorte que a fé é pelo ouvir, e
o ouvir pela palavra de Deus” Romanos 10, 17
“Tomai também o capacete da
salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus” Ef.6.17

QUARTAS-FEIRAS
Culto da Família – 20h

Consagração a Deus:
Humildade e fidelidade no uso de
seus dons.
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela
compaixão de Deus, que
apresenteis o vosso corpo em
sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus, que é o vosso culto
racional” - Rm.12.1
O texto diz que em nosso corpo
carnal jamais agradaremos a
Deus. O único caminho é oferecer
nossos corpos a Deus em
sacrifício e observarmos a Palavra
de Deus.
“E não vos conformeis com este
mundo, mas transformai-vos pela
renovação do vosso
entendimento, para que
experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de
Deus” - Rm.12.2
Nenhum conselho do mundo
poderá nos guiar, mas somente a
palavra de Deus.
Usando a Palavra de Deus
como Espada do Espírito:
“...tomando sobretudo o escudo
da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do
maligno” - Ef.6.16
Só poderemos nos apoderar do
escudo da fé se ouvirmos a
Palavra de Deus, pois é ela que
gera fé em nossos corações.

AGENDA
L
A
N
A
M
E
S
DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h

Temos capacete da salvação
quando possuímos a mente de
Cristo, com Ele operando em
nossas emoções e nos
direcionando em tudo. A espada
do Espírito deve ser usada em
ocasiões de lutas e confrontos
com o diabo que tenta
enfraquecer nossa fé, nos levando
a confrontar as mentiras do diabo
com a verdade da Palavra de
Deus. Assim, a poderosa espada
do Espírito destrói todo argumento
do diabo.
“...orando em todo tempo com
toda oração e súplica no Espírito e
vigiando nisso com toda
perseverança e súplica por todos
os santos” - Ef.6.18

PLANO DE
LEITURA
2ª feira - 2 Reis 01, 02, 03
3ª feira - 2 Reis 04, 05, 06
4ª feira - 2 Reis 07, 08, 09
5ª feira - 2 Reis 10, 11, 12
6ª feira - 2 Reis 13, 14, 15
Sábado - 2 Reis 16, 17, 18
Domingo - 2 Reis 19, 20, 21
Período atual
Décima sexta semana

Neste caso fica bem claro que
toda armadura de Deus sem vida
oração não existe. Sem oração
não chegaremos a lugar algum,
pois a oração no Espírito é a
oração de cada cristão
direcionado pelo Espírito Santo.
Essa oração não é produzida
por nossa carne e nem por nossa
alma, mas pelo nosso espírito que
está mergulhado no Espírito de
Deus.
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Eleição de nova
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às 11h, apos a EBD

TRECHO DA CARTA MENSAL DO MISSIONÁRIO DENIS
Hyderabad – India
Outubro de 2011
________________________________

Difícil acreditar, mas já vai fazer
um ano que voltei à Índia. Isso
significa que meu visto está
vencendo e preciso entrar com o
pedido de extensão. É uma tensão
muito grande, pois, apesar de ter
todos os documentos em mãos,
não é nada garantido. Meu visto
vence na semana que meus pais
chegam, então preciso ter uma
resposta antes deles saírem do
Brasil.
Algo que tem me preocupado é
a questão do pagamento. Eu
estava me preparando para pagar
uma quantia em torno de 500
dólares e o dinheiro que estava
reservando para isso foi usado
para pagar minha cirurgia e gastos
no hospital. Além disso, nessa
semana recebi a informação
correta e o valor que preciso pagar
para renovação do visto é
exatamente o dobro do que estava
pensando, ou seja, mil dólares.
Preciso desse valor até o final
dessa semana e isso tem me
preocupado bastante. Sei que o

Senhor será fiel como tem sido até
aqui, mas preciso das orações dos
irmãos, não apenas pela provisão
do valor necessário, mas para que
Deus coloca paz e confiança no
meu coração.
As meninas da Pratigya Bhavan
(Casa da Promessa) estão cada
vez mais lindas. Devido a uma
greve no Estado elas não tiverem
aula por quase um mês, mas
mesmo assim tiveram uma rotina
puxada de estudos na casa, de
preparação para as provas que
estão chegando.
Tivemos o casamento de uma
obreira do nosso ministério e
também da diretora do projeto,
Beryl D'Souza. Nossas meninas
foram daminhas, floristas e até
cantaram nos casamentos, um
orgulho para todos nós.
Orem pela situação do estado
de Andhra Pradesh que a mais de
dois anos está em um estado
quase de guerra, pois querem
dividir o estado em três partes.
Nossas crianças estão sendo
prejudicadas, pois as escolas
foram fechadas e todos estamos
sofrendo. Não temos meio de

transporte público, os postos de
gasolina fecham, às vezes a
cidade toda também pára e
ninguém pode sair na rua por
causa das manifestações.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
- Pela extensão do visto
- Viagem dos meus pais em
novembro
- Minha saúde e da minha família
no Brasil
- Pelo estado de Andhra Pradesh
- Pelas meninas da Casa da
Promessa
- Novos projetos da Anti Human
Trafficking Unit

EM CASO DE DESPRESSURIZAÇÃO
Martha Medeiros
O Globo: 07/10/2007
________________________________

Eu estava dentro de um avião,
prestes a decolar, e pela
milionésima vez na vida escutava a
orientação da comissária: "Em caso
de despressurização da cabine,
máscaras cairão automaticamente
à sua frente. Coloque primeiro a sua
e só então auxilie quem estiver ao
seu lado." E a imagem no monitor
mostrava justamente isso, uma
mãe colocando a máscara no filho
pequeno, estando ela já com a dela.
É uma imagem um pouco aflitiva,
porque a tendência de todas as
mães é primeiro salvar o filho e
depois pensar em si mesma. Um
instinto natural da fêmea que há em
nós. Mas a orientação dentro dos
aviões tem lógica: como
poderíamos ajudar quem quer que
seja estando desmaiadas,
sufocadas, despressurizadas?
Isso vem ao encontro de algo
que sempre defendi, por mais que
pareça egoísmo: se quer colaborar
com o mundo, comece por você.
Tem gente à beça fazendo
discurso pela ordem e reclamando
em nome dos outros, mas mantém
a própria vida desarrumada.
Trabalham naquilo que não gostam,
não se esforçam para manter uma
relação de amor prazerosa, não
cuidam da própria saúde, não se
interessam por cultura e informação
e estão mais propensos a rosnar do
que a aprender. Com a cabeça
assim minada, vão passar que tipo
de tranqüilidade adiante? Que
espécie de exemplo? E vão
reivindicar o quê?
Quer uma cidade mais limpa,
comece pelo seu quarto, seu
banheiro e seu jardim.
Quer mais justiça social, respeite

os direitos da empregada que
trabalha na sua casa.
Um trânsito menos violento, é
simples: avalie como você mesmo
dirige.
E uma vida melhor para todos?
Pô, ajudaria bastante pôr um
sorriso nesse rosto, encontrar
soluções viáveis para seus
problemas, dar uma melhorada em
você mesmo.
Parece simplório, mas é apenas
simples. Não sei se esse é o tal
"segredo" que andou circulando
pelos cinemas e sendo publicado
em livro, mas o fato é que dar um
jeito em si mesmo já é uma boa
contribuição para salvar o mundo,
essa missão heróica e tão bem
intencionada.
Claro que não é preciso estar
com a vida ganha para ser solidário.
A experiência mostra que as
pessoas que mais se sensibilizam
com os dilemas alheios são aquelas
que ainda têm muito a resolver na
sua vida pessoal. Por outro lado,
elas não praguejam, não gastam
seu latim à toa: agem. A
generosidade é seu oxigênio.

Tudo o que nos acontece é
responsabilidade nossa, tanto a
parte boa quanto a parte ruim da
nossa história, salvo fatalidades do
destino e abandonos sociais. E,
mesmo entre os menos
afortunados, há os que viram o
jogo, ao contrário daqueles que
apenas viram uns chatos. Portanto,
fazer nossa parte é o mínimo que
se espera.
Antes de falar mal da "Caras",
pense se você mesmo não anda
fazendo muita fofoca. Coloque sua
camiseta pró-ecologia, mas antes
lembre-se de não jogar lixo na rua e
nem de usar o carro
desnecessariamente. Reduza o
desperdício na sua casa.
Uma coisa está relacionada com
a outra: você e o universo. Quer
mesmo salvá-lo? Analise seu
próprio comportamento.
Não se sinta culpado por pensar
em si próprio. Cuide do seu espírito,
do seu humor.
Arrume seu cotidiano. Agora sim,
estando quite consigo mesmo, vá
em frente e mostre aos outros como
se faz.

