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Uma mulher acordou uma manhã após Seja mais humano e agradável com as 
a quimioterapia, olhou no espelho e pessoas. 
percebeu que tinha somente três fios de 
cabelo na cabeça. Cada uma das pessoas com quem você 

convive está travando algum tipo de batalha. 
“Bom”, ela disse, “acho que vou trançar 

meus cabelos hoje.” Viva com simplicidade.

 Assim ela fez e teve um dia Ame generosamente.
maravilhoso.

Cuide-se intensamente.
No dia seguinte ela acordou, olhou no 

espelho e viu que tinha somente dois fios de Fale com gentileza.
cabelo na cabeça.

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 Colaboração:
de cabelo na cabeça. Antônio Barbosa

“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”.

ATITUDE É TUDO!
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ESTER A GUERREIRA QUE 
LUTOU PELA VIDA DE SUA 
SEU POVO 

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  

 “Todos os servos do rei e o povo das alcançou graça aos seus olhos; e o rei apontou 
províncias do rei bem sabem que para todo para Ester com o cetro de ouro, que tinha na 
homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do 
interior, sem ser chamado, não há senão uma cetro. Então, o rei lhe disse: Que é o que tens, 
sentença, a de morte, salvo se o rei estender rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até 
para ele o cetro de ouro, para que viva; e eu, metade do reino se te dará.” - Et.5.1 à 3
nestes trinta dias, não sou chamada para 
entrar ao rei. Então, disse Ester que Hoje o Rei é Jesus e Ester é a Igreja que 
tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, e ajunta vai interceder pelos que estão condenados à 
todos os judeus que se acharem em Susã, e morte. Vasti, a rainha que foi convidada para 
jejuai por mim, e não comais nem bebais por entrar na presença do rei e recusou, também 
três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as um tipo da esposa sem sabedoria que destrói 
minhas moças também assim jejuaremos; e seu casamento, pois é rebelde e desonra seu 
assim irei ter com o rei, ainda que não é esposo. Vasti é mal exemplo para todos e 
segundo a lei; e, perecendo, pereço. Então, Ester, a rainha que buscou a presença do rei 
Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto mesmo arriscando sua vida, é um exemplo a 
Ester lhe ordenou.” - Et.4.11,15,16,17 ser seguido.

Ester entra à presença do rei e convida- Guerras se vencem com jejum, oração e 
o e a Hamã para dois banquetes. humilhação.

“Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Ester “E em todas as províncias aonde a 
se vestiu de suas vestes reais e se pôs no palavra do rei e a sua lei chegavam havia 

Atitude é tudo!



entre os judeus grande luto, com jejum, e choro, A mensagem da morte vem de uma fonte de 
e lamentação; e muitos estavam deitados em mentiras e manipulações: a mulher de Hamã 
pano de saco e em cinza.” Et.4.3 manda que seus amigos façam uma forca de 25 

metros (!) para Mardoqueu, pois, enquanto Hamã 
Hamã é uma figura do diabo que sempre é pode entrar na presença do rei para acusar, 

contra o povo de Deus e está sempre Mardoqueu só pode ficar na porta. 
articulando com mentiras e acusações para 
destruir e entristecê-lo. A verdade surge.

O rei tinha dado uma ordem: que todos O rei descobre através das crônicas que foi 
tinham que se dobrar diante de Hamã, mas Mardoqueu que salvou sua vida e agora Hamã 
Mardoqueu não se curvava e, por isso, Hamã entra no palácio para pedir que Mardoqueu seja 
diz uma mentira para o rei. Ele disse que havia enforcado. O rei dá uma ordem a Hamã: que 
um povo que não obedecia sua ordem e pediu pegue o manto do rei, sua coroa e coloque em 
ao rei ordenasse a morte desse povo. O rei deu Mardoqueu e mande montar no cavalo do rei e 
seu anel, que era sinal de sua autoridade, para apregoe honra ao homem a quem o rei honra.
que isso fosse feito, sabendo que onde 
estivesse a marca do anel do rei a lei não se O Jantar da vitória e da vida
podia revogar. 

Ester pede pela sua vida e a de seu povo e 
Mardoqueu é uma figura do cristão fiel Hamã, que havia instigado o rei à lei que colocou 

que sempre luta a favor do povo de Deus com todos para morrer, é enforcado na própria forca 
jejum, oração e humilhações e não teme pela que construiu para Mardoqueu.
própria vida. Foi ele que descobriu uma trama 
para matar o rei e a denunciou a Ester, sua “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; 
sobrinha, que já era rainha. porque tudo o que o homem semear, isso 

também ceifará.” - Gl.6.7
Ester é uma figura da igreja que se 

apresenta diante do rei com sua virgindade e Não deseje o mal para ninguém. Deus é o 
está disposta a arriscar sua própria vida pelos Eterno que julga e faz justiça. 
perdidos com intercessão. 

Temos uma mensagem de morte e outra  Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos de vida.   

Domingo: 
8h30 - EBD /

 19h - Culto de Celebração

Segunda:
20h - SEPA

(Seminário Pentecostal Amai-vos)

Quarta:  
20h - Culto de Adoração

Cwww.Amaivos.org

2ª feira - 6ª feira - 
Êxodo 25, 26, 27

3ª feira - Sábado - 
Êxodo 28, 29, 30

4ª feira - Domingo -
 19, 20, 21 Êxodo 31, 32, 33

5ª feira - Período atual -
Êxodo 22, 23, 24 Quarta semana

Êxodo13, 14, 15

Êxodo 16, 17, 18

Êxodo
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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)

Evangelismo



A pequena Jean, na terceira série, era piloto.
muito aplicada em seus estudos. Filha de um - Então, seja! – foi o que ouviu.
piloto, ela sonhava voar. Um dia, em uma E naquele momento Jean decidiu concretizar 
redação, ela abriu seu coração e revelou seus o seu sonho. Foram 10 anos de trabalho duro, 
sonhos: encarando oposições, hostilidades, rejeição, e até 

- Quero ser piloto de avião, ver as nuvens, e humilhação. Tornou-se piloto particular. 
saltar de pára-quedas! Conseguiu graduação para transportar carga e 

A sua nota foi zero, porque, segundo sua pilotar aviões de passageiros, mas não recebia 
professora, todas as profissões que ela listara promoção porque era mulher. Mas ela não 
não eram para mulheres. Era meado do século desistiu. Foi em frente. Fez tudo o que sua 
XX. Nos anos seguintes, Jean foi massacrada professora da terceira série disse que era 
pela negatividade de muitos adultos: impossível. Ela pulverizou plantações, pulou de 

- Garotas não podem ser pilotos de avião. pára-quedas centenas de vezes, e em 1978, Jean 
Não são suficientemente inteligentes para isso! Harper foi uma das três primeiras mulheres a 
E ela desistiu. serem aceitas como piloto pela United Airlines. 

No último ano do ensino médio, a Por fim, tornou-se piloto de Boeing 737 na 
professora de inglês pediu que os alunos mesma empresa aérea.
escrevessem sobre o que estariam fazendo Tudo, graças às palavras de encorajamento de 
dentro de 10 anos. Ela apenas escreveu que sua professora de inglês, e de sua determinação 
seria garçonete. Afinal pensou: em alcançar e concretizar seus sonhos.

- Isso eu seria capaz de fazer! Quando éramos crianças não havia limites 
Duas semanas depois, a professora colocou para sonhar. Pensávamos ter os poderes dos 

a folha com a resposta de cada um dos alunos, super-heróis, e que alcançaríamos as nuvens. 
virada para baixo, na frente de cada um deles, e Sonhávamos que um dia poderíamos fazer todo 
agora pediu que escrevessem o que cada um mundo feliz. Eram muitos sonhos.
deles faria se tivessem acesso às melhores Mas as crianças crescem e se tornam adultas. 
escolas, a dinheiro ilimitado, e habilidades E, quase sempre esquecem dos seus sonhos 
ilimitadas. Quando terminaram, ela disse: quando passam a ter contato com a realidade. 

- Tenho um segredo para todos vocês. Talvez encontrem muitos adultos desencantados 
Vocês podem conseguir tudo isso, se o que as façam acreditar que não podem perseguir 
desejarem de todo coração! Se não correrem e concretizar os seus sonhos.
atrás da concretização dos seus sonhos, Se você abandonou os seus sonhos, é tempo 
ninguém o fará por vocês. Vocês têm muito de retomá-los. Não diga que é tarde, que você 
potencial. Não deixem de utilizá-lo. está velho demais, que não consegue mais. 

Jean ficou animada e ao mesmo tempo Decida-se e parta para a luta! Estude, persevere, 
amedrontada. Depois da aula, foi falar com a conquiste. Utilize a força da sua fé. Acredite e 
professora e lhe contou sobre seu desejo de ser invista no seu potencial.
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O ESPÍRITO SANTO do seu poder não tivesse sido revelada antes 
 do ministério de Jesus e, posteriormente, no 

Pentecoste, há trechos do AT que se referem a "E há de ser que, depois, derramarei o 
Ele e à sua obra. A palavra hebraica para meu Espírito sobre toda a carne, e vossos 
“Espírito” é ruah que, às vezes, é traduzida por filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos 
“vento” e “sopro”. velhos terão sonhos, os vossos jovens terão  

Os testemunhas de Jeová declaram que o visões. E também sobre os servos e servas, 
Espírito Santo não é uma pessoa, mas apenas naqueles dias, derramarei o meu Espírito." - Jl 
uma influência de Deus, mas o Espírito Santo 2.28,29.
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 

O Espírito Santo é a terceira pessoa do de tudo, revela tudo e zela pela santidade da 
Deus Eterno, Trino e Uno. As três divinas igreja.
pessoas da Trindade estão presentes no A Bíblia descreve várias atividades do 
batismo de Jesus. Deus é revelado nas Espírito Santo no Antigo Testamento.
Escrituras como um só Deus, existente como 1. O Espírito Santo desempenhou um 
Pai, Filho e Espírito Santo. Embora a plenitude papel ativo na criação. O segundo versículo da 

O sonho

                
 de voar



Bíblia diz que “o Espírito de Deus se movia (Nm 24.2).
sobre a face das águas” (Gn 1.2), preparando VEIO SOBRE ELE O ESPÍRITO DE DEUS. 
tudo para que a palavra criadora de Deus desse A vinda do Espírito sobre Balaão aqui não 
forma ao mundo. Tanto o Verbo de Deus (a equivale à plenitude do Espírito como no NT (At 
segunda pessoa da Trindade) quanto o Espírito 2.1-4). O Espírito veio sobre ele para fins de 
de Deus, foram agentes na criação (Jó 26.13; Sl revelação, e não para confirmação dele como 
33.6). profeta. Deus, para cumprir seus propósitos, certas 

O Espírito também é o autor da vida. vezes usa pessoas que nem estão vivendo em 
Quando Deus criou Adão, foi indubitavelmente retidão diante dEle.
o seu Espírito quem soprou no homem o 3. A liderança do povo de Deus no AT era 
fôlego da vida (Gn 2.7; cf. Jó 27.3). O Espírito fortalecida pelo Espírito do Senhor. Moisés, por 
Santo continua a dar vida às criaturas de Deus, exemplo, estava em tão estreita harmonia com o 
tudo que se move e vive está sobre ação do Espírito de Deus que compartilhava dos próprios 
Espírito Santo. sentimentos de Deus; sofria quando Ele sofria, e 

2. O Espírito estava ativo na comunicação ficava irado contra o pecado quando Ele se irava 
da mensagem de Deus ao seu povo. Era o (Êx 33.11,  Êx 32.19). 
Espírito, por exemplo, quem instruía os Quando Moisés escolheu, em obediência à 
israelitas no deserto (Ne 9.20). Quando os ordem do Senhor, setenta anciãos para ajudá-lo a 
salmistas de Israel compunham seus cânticos, liderar os israelitas, Deus tomou do Espírito que 
faziam-no mediante o Espírito do Senhor (2Sm estava sobre Moisés, e o colocou sobre eles (Nm 
23.2; cf. At 1.16,20; Hb 3.7-11). 11.16,17; 11.12 ). 

Semelhantemente, os profetas eram Semelhantemente, quando Josué foi 
inspirados pelo Espírito de Deus a declarar sua comissionado para que sucedesse Moisés como 
palavra ao povo (Nm 11.29; 1Sm 10.5,6,10; 2Cr líder, Deus indicou que “o Espírito” (o Espírito 
20.14; 24.19,20; Ne 9.30; Is 61.1-3; Mq 3.8; Zc Santo) estava nele (Nm 27.18 ). O mesmo Espírito 
7.12; cf. 2Pe 1.20,21). veio sobre Gideão (Jz 6.34), Davi (1Sm 16.13) e 

Ezequiel ensina que os falsos profetas Zorobabel (Zc 4.6). 
“seguem o seu próprio espírito” ao invés de Noutras palavras, no AT a maior qualificação 
andarem segundo o Espírito de Deus (Ez para a liderança era a presença do Espírito de 
13.2,3). Era possível, entretanto, o Espírito de Deus e hoje não pode ser diferente. 
Deus vir sobre alguém que não tinha um 
relacionamento genuíno com Deus para levá-lo  Pr. Paulo B. Pereira

Presidente do Ministério Amai-vos a entregar uma mensagem verdadeira ao povo   

Domingo: 
8h30 - EBD /

 19h - Culto de Celebração

Segunda:
20h - SEPA

(Seminário Pentecostal Amai-vos)

Quarta:  
20h - Culto de Adoração

Cwww.Amaivos.org

2ª feira - 6ª feira - 
Êxodo 34, 35, 36 Levítico 04, 05, 06

3ª feira - Sábado - 
Êxodo 37, 38 Levítico 07, 08, 09

4ª feira - Domingo -
Êxodo 39, 40 Levítico 10, 11, 12

5ª feira - Período atual -
Levítico 01, 02, 03 Quinta semana2 3
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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.

A Itália é um país que vive longe de Deus e, 
Acelina (09/08) – “O Senhor te abençoe e 

infelizmente, muitos desconhecem essa triste 
te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu 

realidade espiritual de seu povo. A nação tem 
rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o 

mais de 35 mil municípios, mas apenas cerca de 
Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a 

1.500 possuem uma igreja ou um grupo de 
paz” (Números 6:24-26). Que a bênção do 

evangélicos; a média é de um pastor para cada 
Senhor seja sempre sua companheira. Um forte 

380 mil habitantes. 
abraço dos seus irmãos do ministério de Louvor.

Parabéns

O
re
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escapar um soluço e tapou o rosto com a Numa aldeia vietnamita, um 
mão que estava livre. O médico orfanato dirigido por um grupo de 
perguntou-lhe se estava doendo e ele missionários foi atingido por um 
negou. Mas não demorou muito a bombardeio.
soluçar de novo, contendo as lágrimas. Os missionários e duas crianças 
O médico ficou preocupado e voltou a tiveram morte imediata e as restantes 
perguntar-lhe novamente, e novamente ficaram gravemente feridas. Entre elas, 
ele negou. Os soluços ocasionais deram uma menina de oito anos, considerada 
lugar a um choro silencioso, mas em pior estado. Era necessário chamar 
ininterrupto. Era evidente que alguma ajuda por um rádio e, ao fim de algum 
coisa estava errada. tempo, um médico e uma enfermeira 

Foi então que apareceu uma da Marinha dos Estados Unidos 
enfermeira vietnamita vinda de outra chegaram ao local.
aldeia. O médico pediu que ela Teriam de agir rapidamente, 
procurasse saber o que estava senão a menina morreria devido aos 
acontecendo com Heng. Com a voz traumatismos e à perda de sangue. Era 
meiga e doce, a enfermeira foi urgente fazer uma transfusão, mas 
conversando com ele e explicando como? Após alguns testes rápidos, 
coisas e o rostinho do menino foi se puderam perceber que ninguém ali 
aliviando…tinha o sangue compatível.

Minutos depois ele estava Reuniram as crianças e entre 
novamente tranqüilo. A enfermeira gesticulações, arranhadas no idioma, 
então explicou aos americanos: “Ele tentavam explicar o que estava 
pensou que iria morrer, não tinha acontecendo e que precisariam de um 
entendido direito o que vocês disseram voluntário para doar sangue. Depois de 
e achando que ia ter que dar todo o um silêncio sepulcral, viu-se um braço 
sangue para a menina não morrer”.magrinho levantar-se timidamente. 

O médico aproximou-se dele e, Era um menino chamado Heng. Ele foi 
com a ajuda da enfermeira, perguntou: preparado às pressas ao lado da 
“Mas, se era assim por que você se menina agonizante, e espetaram-lhe 
ofereceu para doar sangue?”. uma agulha na veia. Ele se mantinha 

E o menino respondeu: “Ela é quietinho e com o olhar fixo no teto. 
minha amiga”.  Passado algum momento, ele deixou 

nº360 - 21/ago/2011
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Você não será aprovado se não O ESPÍRITO SANTO LEVANTA 
manejar bem a Palavra.  Seja humilde 

PESSOAS e deixe Deus cuidar da sua 
“Não me escolhestes vós a mim, mas aprovação:

eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para Por isso Deus precisa de 
que vades e deis fruto, e o vosso fruto homens como:
permaneça, a fim de que tudo quanto Abraão: Conhecido como pai 
em meu nome pedirdes ao Pai ele vos da fé, é o homem que ofereceu seu 
conceda.” — Jo.15.16 filho a Deus em sacrifício. Tudo por 

Se hoje estamos dentro de ser fiel a Deus e aos seus propósitos. 
uma igreja é porque fomos Deus sempre aprova homens como 
escolhidos. Se fomos escolhidos é Abraão: homens obedientes. Porém, 
para receber um chamado, mas só homens cheios do Espírito Santo 
existe um problema: pode realizar tais proezas.

“ P o r q u e  m u i t o s  s ã o  Isaque: Um homem disposto a 
chamados, mas poucos, escolhidos.” pagar o preço e se sacrificar. O 
— Mateus 22:14 Espírito Santo nos leva a sermos 

Precisamos passar pela prova aprovados, mas muita gente na igreja 
para sermos aprovados. E, para só quer ser abençoada e não está 
sermos aprovados, precisamos disposta a pagar preço por nada. 
manejar bem a Palavra. Quando fazem um pouquinho acham 

 “Procura apresentar-te a que já fizeram muito. “Ainda não 
Deus aprovado, como obreiro que r e s i s t i s t e s  a t é  a o  s a n g u e ,  
não tem de que se envergonhar, que combatendo contra o pecado” 
maneja bem a palavra da verdade.” (Hb.12.4). Muitos pensam que 
— 2 Timóteo 2:15 pecado é só roubar, matar ou 

 



adulterar, mas desistir das coisas de semente a possuirá em herança” 
Deus é um grave pecado. Volte atrás, (Números 14:24). É Deus que está dando 
seja como Isaque e vá até o fim. testemunho sobre um homem de 

Davi: Destruidor de gigantes. oitenta e cinco anos que não desistiu de 
Hoje não temos que enfrentar seus propósitos. O próprio Deus diz que 
homens de três metros de altura, mas o Espírito que está sobre ele era 
enfrentamos o gigante do desânimo, diferente dos outros.
das dívidas, dos problemas de Deus vai mover seu Espírito sobre 
relacionamento, da enfermidade, da nós e, assim, faremos coisas tremendas 
falta de compreensão e o pior é que em Deus.       
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 Nivaldo Bezerra (19/08) - “Sede 
de homens como Davi que enfrentem fortes, e revigore-se o vosso coração, vós 
os gigantes, mas também que se todos que esperais no Senhor” (Salmos, 
levantem na força do Espírito Santo 31:24). Que Deus abençoe ricamente sua 
quando caem. vida. Rede de Homens.

C a l e b e :  Q u e  n e m  o s  
verdadeiros gigantes e nem o gigante Andreza Mattos (19/08) - “Confia os 
do tempo pode vencê-lo. Deus está teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá; 
precisando de homens determinados jamais permitirá que o justo seja 
e que confiem na força do Espírito abalado.” (Salmos 55:22). Que sua vida 
Santo. “Porém o meu servo Calebe, transborde das bençãos maravilhosas do 
porquanto nele houve outro espírito e Senhor, e que Ele te conceda os desejos 
perseverou em seguir-me, eu o levarei do seu coração. Feliz aniversário. Rede de 
à terra em que entrou, e a sua Mulheres.

 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

Cwww.Amaivos.org

2ª feira - 6ª feira - 
Números 07, 08, 09 Números 19, 20, 21

3ª feira - Sábado - 
Números 10, 11, 12 Números 22, 23, 24

4ª feira - Domingo -
Números 13, 14, 15 Números 25, 26, 27

5ª feira - Período atual -
Números 16, 17, 18 Sétima semana
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INVISTA EM AMIZADES

Investir em pessoas começa com um 
investimento em relacionamentos. 

e na hora adequada.Deus criou o ser humano para 
Devemos aprender a elogiar e investir em compartilhar, dividir, cooperar, ajudar, servir. 

pessoas. Devemos ser a expressão viva do Mas, infelizmente muitos se desviaram do 
amor de Deus, colocar-nos no lugar dos outros propósito, porque querem que todos seja 
e não magoá-los com palavras falsas. Busque iguais, mas não somos. Muitos tornam-se 
amizades verdadeiras. Elas podem te ajudar a egocêntricos e que não se deixem tratar.
se conhecer melhor para crescer.Construir relacionamentos saudáveis é 

Amai-vos!procurar conhecer melhor os gostos, as 
Pr. Eduardoreações, comunicar-se de forma equilibrada 



Ele não quer saber quanto tenho de Ele não quer saber quantos vizinhos 
dinheiro... tenho...

...mas a quantos eu ajudei com meu ...mas se eu os amo
dinheiro.

Ele não quer saber que cor de pele 
Ele não quer saber quantos eu tenho...

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

...mas quantos destes amigos podem Ele quer toda minha vida...
contar comigo.

...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...

...mas quantos me consideram amigo
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pecado é necessário que a pessoa receba BATISMO NO ESPÍRITO — 
a Jesus como seu Salvador, seja purificado 

PROPÓSITO de seu pecado pelo sangue que Jesus 
derramou na cruz por toda humanidade  “E eu, em verdade, vos batizo com 
e, assim, se apresente diante de Deus água, para o arrependimento; mas 
completamente limpo como filho querido aquele que vem após mim é mais 
do Senhor. Mas e o vício do pecado que poderoso do que eu; não sou digno de 
está dentro de nós? Como podemos nos levar as suas sandálias; ele vos batizará 
livrar disso?com o Espírito Santo e com fogo.” — 

O capitulo 6 do verso 4 a 8 de Mateus 3:11
Isaias nos dá uma sugestão maravilhosa:Para cumprirmos a missão da 

“E as bases dos limiares moveram-evangelização temos que viver no 
se à voz do que clamava, e a casa se compromisso de uma vida de santidade, 
enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de pois vivemos debaixo de ataques 
mim! Pois estou perdido; porque sou constantes do diabo e seus demônios. 
homem de lábios impuros, e habito no Precisamos nos revestir do poder do 
meio dum povo de impuros lábios; e os Espírito Santo para não só resisti-lo, como 
meus olhos viram o rei, o Senhor dos também destruir suas setas e investidas.
exércitos! Então voou para mim um dos Os efeitos do Espírito Santo 
serafins, trazendo na mão uma brasa viva, dentro de nós.
que tirara do altar com uma tenaz; e com A Palavra diz: 
a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que “E quase todas as coisas, segundo 
isto tocou os teus lábios; e a tua a lei, se purificam com sangue; e sem 
iniqüidade foi tirada, e perdoado o teu derramamento de sangue não há 
pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, remissão.” — Hebreus 9. 22.
que dizia: A quem enviarei, e quem irá por Para que haja purificação de 

 



nós? Então disse eu: Eis me aqui, envia-me maldade gerada em nossos corações.
a mim.”    Quando o Serafim tocou nos lábios de 

Preste bem a atenção nos detalhes: Isaias a fonte de seu pecado e iniqüidade foi 
para Isaias entrar na presença de Deus ele tirada e seu pecado foi perdoado, pois Deus 
deveria ser sumo sacerdote e ele não era; não tem problema em perdoar pecado. O 
quem providenciava a fumaça para entrar que Deus abomina é a iniqüidade que gera o 
na presença de Deus era o sacerdote pecado, é o prazer pelo mal.
através do incensário que representava a “A face do SENHOR está contra os que 
intercessão ou oração dos Santos. Aqui há fazem o mal, para desarraigar da terra a 
fumaça! Então quem estava intercedendo memória deles.” — Salmo 34:16  
por Isaias? De onde vinha a fumaça? E Veja bem: depois que a iniqüidade foi 
ainda: ele está diante relatando seu pecado tirada e o pecado perdoado, Isaias não só se 
diante do próprio Deus, teria que morrer tornou voluntário para missão que Deus 
imediatamente, mas isso não acontece. estava propondo, mas também estava 
Quem o livrou e o conduziu até aquele capacitado para passar por provas e para sua 
momento? missão. Depois disso teve revelações incríveis 

Aqui o texto diz que a brasa tocou sobre Jesus, pois é conhecido como o profeta 
seus lábios, sua iniqüidade foi tirada e o messiânico.   
pecado perdoado. Fica claro quando o Quando o Senhor Jesus nos batiza no 
Espírito Santo nos queima com Sua Espírito Santo (pois é Ele mesmo quem batiza 
presença. — Mateus 3.11), recebemos o fogo do 

O fogo de Deus tira a iniqüidade Espírito que queima todo poder do pecado 
que é onde o pecado tem sua origem que nos aprisiona. Assim, somos libertos de 
como lúcifer:      todo jugo do diabo, nosso espírito humano é 

“Perfeito eras nos teus caminhos, revestido de poder e autoridade de Deus e, 
desde o dia em que foste criado, até que se assim, vencemos e derrotamos o diabo e suas 
achou iniqüidade em ti.” — Ez.28.15 armadilha, o vencendo em todas as nossas 

A iniqüidade é a maldade que é batalhas.   
gerada em nossos corações por influência 
do diabo. Nós concordamos e temos 
prazer em pecar em decorrência da 

 Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos   
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8h30 - EBD /
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2ª feira - 6ª feira - 
Números 28, 29, 30 Deuteronômio 04, 05, 06

3ª feira - Sábado - 
Números 31, 32, 33 Deuteronômio 07, 08, 09

4ª feira - Domingo -
Números 34, 35, 36 Deuteronômio 10, 11, 12

5ª feira - Período atual -
Deuteronômio 01, 02, 03 Oitava semana2 3
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Antônio (25/08) – Feliz aniversário. Que o 

Senhor realize todos os seus sonhos, guarde o 
teu coração, pois “quem me encontra, 

Jefferson Vidal (27/08) - “Em alta voz, encontrou a vida e alcançou o favor do 
darei muitas graças ao Senhor; no meio da Senhor” — Pv. 8:35. De Bete, Iago e Victor.  /  
assembléia eu o louvarei, pois ele se põe ao “Mas os que esperam no Senhor renovam as 
lado do pobre para salvá-lo daqueles que o suas forças, sobem com asas como águias, 
condenam.” (Salmo 109:30:31). correm e não se cansam, caminham e não se 

Telmo (18/08) e Alessandra (23/08) - fatigam.” Isaías 40.31. Feliz aniversário, da 
Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que célula Pescadoras de Almas.  /  Que a graça do 
eu ande na tua verdade; dá-me um coração Senhor continue sendo derramada sobre tua 
inteiramente fiel, para que eu tema o teu vida e que você receba sempre o melhor de 
nome. De todo o meu coração te louvarei, Deus. Prossiga sempre sendo um vencedor! 
Senhor, meu Deus; glorificarei o teu nome Parabéns. Pedro.
para sempre” (Salmo 86:11,12). Jander (19/08) – “Meu Gordo”, parabéns! 

Natália Garcia (29/08) - “Levante-se Que Deus possa te abençoar e realizar os seus 
Jerusalém! Que o seu rosto brilhe de alegria, desejos e sonhos. Meu paizinho, te amo! Paola 
pois já chegou a sua luz! A glória do Senhor Carrupt.  /  “Filho meu, não te esqueças da 
está brilhando sobre você” (Isaias 60.1). minha lei, e o teu coração guarde os meus 
Você é uma irmã e uma amiga mais que mandamentos.” — Pv.3.1   /   “Tudo tem o seu 
especial. Que o Senhor te faça sempre tempo determinado, e há tempo para todo o 
próspera em todos os seus caminhos. propósito debaixo do céu.” — Ec.3.1.  parabéns 
Abraços de Elma e Neto. / “Tenho grande de Iago, Bete, Victor e Antônio.  / “O SENHOR 
alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus; te abençoe e te guarde; O SENHOR faça 
a tua lei está no fundo do meu coração. Eu resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha 
proclamo as novas de justiça na grande misericórdia de ti; O SENHOR sobre ti levante o 
assembléia; como sabes, Senhor, não fecho seu rosto e te dê a paz.” – Nm.6.24-26.  Da 
os meus lábios.” (Salmo 40:8,9). Eduardo. célula Pescadoras de Almas.  /  Tio Jander, ou 

Rafel Silveira (26/08) – “Eu te louvo melhor, PAI, te desejo tudo de bom. Que Deus 
porque me fizeste de modo especial e te abençoe, te proteja hoje e sempre! Te amo, 
admirável. Tuas obras são maravilhosas! PAIZÃO! De “Mendiga” (Paloma Carrupt) para 
Digo isso com convicção”. (Salmo 139:14). “Mamute”



Quando você der alguma coisa a um Mas então, enquanto observava, 
necessitado, não fique contando o que percebeu que o homem abria seu próprio 
fez, como os hipócritas fazem nas casas pacote de biscoitos, tirava de lá o último 
de oração e nas ruas. ... Mas... faça isso de bocado de alimento, colocava-o no pacote 
tal modo que nem mesmo o seu amigo do outro homem e o recolocava na 
mais íntimo saiba o que você fez. Mat. 6:2 mochila do companheiro.
e 3 (BLH).

Ao narrar a história, Shackelton disse: 
Perguntaram certa vez a Ernest "Não ouso dizer o nome daquele homem. 

Shackelton, famoso explorador britânico Acho que seu gesto foi um segredo entre 
da Antártica, qual tinha sido o momento ele e Deus.»
mais terrível que ele passara no 
continente gelado. Alguém poderia É assim que acontece com o tipo de 
pensar que ele contaria a história de amor de que a Bíblia fala. Ele não realiza 
alguma terrível nevasca polar, mas não foi boas obras para ser visto pelos homens. 
isso. Contou que seu mais terrível Henry Drummond, grande pregador inglês, 
momento veio certa noite quando ele e disse: "Depois de ter andado pelo mundo 
seus homens estavam amontoados numa inteiro fazendo suas belas obras, o amor se 
cabana de emergência, tendo sido esconde, até de si mesmo.»
distribuídas as últimas porções de 
alimento. O coração humano anseia por 

reconhecimento. Não deseja que 
Enquanto seus homens dormiam permaneçam ocultas as suas boas ações - e 

profundamente, Shackelton permanecia é aí que muitos caem na armadilha de 
acordado, com os olhos semicerrados. De Satanás! Depois que Deus efetua em nós 
repente, viu um movimento sorrateiro de "o realizar, segundo a Sua boa vontade" 
um de seus homens. Espiando naquela (Filip. 2:13), o tentador aparece e nos leva a 
direção, ele viu que o homem vangloriar-nos das maravilhosas coisas que 
furtivamente ia na direção de outro e fizemos.
retirava um pacote de biscoitos da 
mochila de seu companheiro. Shackelton Qual é a solução? Nunca pare para 
ficou chocado! Até aquele momento, ele vangloriar-se. Fixe a mente em Jesus e 
teria confiado a própria vida àquele continue a permitir que Deus efetue Sua 
homem. Agora tinha suas dúvidas. boa vontade através de você.
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Jo.14.26BATISMO NO ESPÍRITO — 
Se Jesus disse que Ele nos orientaria, 

PROMESSA não podemos agir por conta própria e 
viver sem sua direção: O Espírito é uma das maiores 

 “Mas aquele Consolador, o Espírito promessas da bíblia, ao lado da vinda e 
Santo, que o Pai enviará em meu nome, da volta do Messias. O próprio Jesus 
vos ensinará todas as coisas e vos fará deixou registrado que Ele viria assumir 
lembrar de tudo quanto vos tenho dito.” - Seu lugar na vida dos seus discípulos.
Jo.14.26 “E há de ser que, depois, derramarei 

o meu Espírito sobre toda a carne,e 
O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO vossos filhos e vossas filhas profetizarão, 
“Porque, na verdade, João batizou os vossos velhos terão sonhos, os vossos 

com água, mas vós sereis batizados com o jovens terão visões. E também sobre os 
Espírito Santo, não muito depois destes servos e servas, naqueles dias, 
dias.” - At 1.5derramarei o me Espírito.”  - Jl 2.28,29

O batismo no Espírito é para todos Assim como Deus, o Pai, agiu com os 
que professam sua fé em Cristo; que patriarcas, o Espírito Santo agia em 
nasceram de novo, e, assim, receberam o parceria com Ele. Assim também foi o 
Espírito Santo para neles habitar.Espírito com Jesus. O mesmo Espírito 

Um dos alvos principais de Cristo na hoje é o que cuida da Igreja. Nós, os 
sua missão terrena foi batizar seu povo no líderes, devemos depender Dele como 
Espírito. Jesus orientou:

Ele ordenou aos discípulos não  “Mas aquele Consolador, o Espírito 
começarem a testemunhar até que Santo, que o Pai enviará em meu nome, 
fossem batizados no Espírito Santo e vos ensinará todas as coisas e vos fará 
revestidos do poder do alto.lembrar de tudo quanto vos tenho dito.” - 

 



Propósito: O batismo no Espírito Santo fôlego da vida; e o homem foi feito alma 
é uma obra distinta e à parte da vivente”. É o mesmo verbo que se acha em Ez 
regeneração, também por Ele efetuada. 37.9: “Assopra sobre estes mortos, para que 
Assim como a obra santificadora do Espírito vivam”. O uso que João faz deste verbo neste 
é distinta e completiva em relação à obra versículo indica que Jesus estava lhes 
regeneradora do mesmo Espírito, assim outorgando o Espírito a fim de neles produzir 
também o batismo no Espírito  nova vida e nova criação. Isto é, assim como 
complementa a obra regeneradora e Deus soprou para dentro do homem físico o 
santificadora do Espírito. No mesmo dia fôlego da vida, e o homem se tornou uma 
em que Jesus ressuscitou, Ele assoprou nova criatura (Gn 2.7), assim também, agora, 
sobre seus discípulos e disse: “Recebei o Jesus soprou espiritualmente sobre os 
Espírito Santo” (Jo 20.22), indicando que a discípulos, e eles se tornaram novas criaturas.
regeneração e a nova vida estavam-lhes Mediante sua ressurreição, Jesus tornou-
sendo concedidas. se em “espírito vivificante” (1Co 15.45).

Da frase, “assoprou sobre eles”, em O propósito principal do Espírito Santo 
20.22, infere-se que se trata da sua em nós é promover uma restauração plena e 
regeneração. A palavra grega traduzida por nos impulsionar a realizar a obra de Deus com 
“soprou” (emphusao) é o mesmo verbo unção e autoridade.    
usado na Septuaginta em Gn 2.7, onde 
Deus “soprou em seus narizes [de Adão] o 

 Pr. Paulo B. Pereira
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2ª feira - 6ª feira - 
Deuteronômio 13, 14, 15 Deuteronômio 25, 26, 27

3ª feira - Sábado - 
Deuteronômio 16, 17, 18 Deuteronômio 28, 29, 30

4ª feira - Domingo -
Deuteronômio 19, 20, 21 Deuteronômio 31, 32, 33, 34

5ª feira - Período atual -
Deuteronômio 22, 23, 24 Nona semana
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Já garantiu seu convite 

para o rodízio de 

pizzas e massas?

Procure um membro 

de sua equipe e 

garanta o seu!

(Índia) Os últimos dois meses não foram muito de oração. Algumas estão tendo 
muito fáceis na nossa casa resgate Pratigya dificuldade na escola e outras estão com 
Bhavan, mas Deus tem nos ensinado e nos problemas de comportamento. Orem também 
dado graça e sabedoria. pelos nossos obreiros.

Em algumas das cartas anteriores Gratidão a todos os irmãos e igrejas que 
compartilhei e pedi oração por uma jovem continuam me apoi-ando firme nessa 
que estava muito doente com HIV e câncer. caminhada. Obrigado pelas orações, recados 
Depois de 6 meses no hospital ela faleceu no Orkut, facebook, e-mails e mesmo aqueles 
no último dia 15. Foi um momento difícil que não se manifestam, mas sei que não 
mas ao mesmo tempo de alegria pois deixam de orar e apoiar. Que o Senhor 
quando ela chegou até nós era Hindu e aqui, abençoe a cada um de vocês infinitamente 
através do nosso trabalho ela conheceu a mais. 
Jesus e entregou sua vida a ele. Ela repetia 
todas as vezes que íamos visitá-la no hospital PEDIDOS DE ORAÇÃO
que ela sabia que Deus podia curá-la, mas  - Visto: em breve vou dar entrada na extensão 
que se ele não fizesse estaria tudo bem, pois e preciso do milagre de Deus nessa área ; 
ela estaria com Ele no céu. Por isso nosso - Futuro: direção para os novos sonhos que 
coração tem paz de que ela foi para o Deus tem dado; 
Senhor e alegra o nosso coração saber que - Orfanato: Pelas crianças e obreiros que 
fizemos parte disso. O inimigo tentou trabalham ali;
destruí-la de tantas formas, mas a graça - Saúde física, espiritual e emocional. 
infinita do Pai a salvou. Capacitação do Espírito Santo para vencer os 

Agora que nossa casa para as meninas desafios.
está estabelecida começamos a trabalhar 
em novos projetos, para resgatar mais e Denis Felipe 
meninas e mulher, vítimas de todas as Email: denis.felipe@om.org 
diversas formas de tráfico nesse país. Tel: (+91) 9966 107957 

Nossas meninas também precisam Banco Itaú: Ag: 7385 / CC: 05500-4 

TRECHO DA CARTA DO MISSIONÁRIO
DENIS ENVIADA EM 28 DE AGOSTO



Um velho carpinteiro estava pronto O mesmo acontece conosco. Nós 
para se aposentar. Ele informou ao chefe construímos nossa vida, um dia de cada 
seu desejo de sair da indústria de vez e muitas vezes fazendo menos que o 
construção e passar mais tempo com sua melhor possível na construção. Depois com 
família. Ele ainda disse que sentiria falta surpresa nós descobrimos que nós 
do salário, mas realmente queria se precisamos viver na casa que nós 
aposentar. construímos.

A empresa não seria muito afetada Se nós pudéssemos fazer tudo de 
pela saída do carpinteiro, mas o chefe novo, faríamos tudo diferente. Mas não 
estava triste em ver um bom funcionário podemos voltar atrás.
partindo e ele pediu ao carpinteiro para 
trabalhar em mais um projeto como um Você é o carpinteiro. Todo dia você 
favor. martela pregos, ajusta tábuas e constrói 

paredes. Alguém disse que "A vida é um 
O carpinteiro concordou, mas era projeto que você mesmo constrói". Suas 

fácil ver que ele não estava entusiasmado atitudes e escolhas de hoje estão 
com a idéia. Ele prosseguiu fazendo um construindo a "casa" que você vai morar 
trabalho de segunda qualidade e usando amanhã.
materiais inadequados.

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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Nessa caminhada todos necessitam força O ESPÍRITO SANTO NOS 
extra e só pelo Espírito podemos vencer 

REVELA AS COISAS ETERNAS nossas guerras e entender coisas eternas.

“não atentando nós nas coisas que se “E da mesma maneira também o 
vêem, mas nas que se não vêem; porque Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque 
as que se vêem são temporais, e as que se não sabemos o que havemos de pedir 
não vêem são eternas.” - 2Co.4.18como convém, mas o mesmo Espírito 

intercede por nós com gemidos 
SEIS COISAS ETERNASinexprimíveis.” - Romanos 8:26

01 - Braços eternos, um lugar de refúgiO.“E o Deus de toda a graça, que em 
Cristo Jesus vos chamou à sua eterna 

“O Deus eterno te seja por habitação, e por glória, depois de haverdes padecido um 
baixo de ti estejam os braços eternos”. pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, 
Deus é nossa habitação e nós estamos em confirmará, fortificará e fortalecerá.” - 
Seus braços eternos e ele lance o inimigo 1Pe.5.10
de diante de ti e diga: Destrói-o.” Dt.33.27. 
Mas o texto nos manda destruir nosso O Espírito Santo que habita em nós 
inimigo. Não é Ele (Deus) que vai destruí-lo, opera em nossas fraquezas construindo 
somos nós, em total segurança. Por isso, os em nós a mesma estrutura espiritual de 
que não têm a direção do Espírito são Jesus. O Espírito age em nossa mente e, à 
destruídos no meio da caminhada, já que medida que buscamos e oramos, essa 
querem agir por conta própria. “Assim diz o ação do Espírito será mais poderosa.
SENHOR: Maldito o homem que confia no 
homem, e faz da carne o seu braço, e Ele nos guia e nos orienta na oração. 



aparta o seu coração do SENHOR!” - debaixo do primeiro testamento, os chamados 
Jeremias 17:5     recebam a promessa da herança eterna.” - 

Hb.9.15. Quando Jesus morreu nos tornou 
02 - Redenção eterna, fonte das nossas herdeiros. Quando ressuscitou se tornou 
bênçãos. testemunha fiel diante de Deus de que somos 

Seus herdeiros.
“Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos 
bens futuros, por um maior mais perfeito 05 - Vida eterna, nosso maior presente.
tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não 
desta criação, nem por sangue de bodes e “Porque o salário do pecado é a morte, mas o 
bezerros, mas por seu próprio sangue, dom gratuito de Deus é a vida eterna, por 
entrou uma vez no santuário, havendo Cristo Jesus, nosso Senhor.” - Rm.6.23. Não 
efetuado uma eterna redenção.” - temos mais divida, ela foi paga eternamente. 
Hb.9.11,12. Não precisamos de nada mais Somos livres do pecado para vivermos em 
para nos garantir a salvação e as bênçãos de santidade.
Deus. Pelo sangue de Jesus já temos tudo.

06 - Glória eterna, esperança daquele que crê.
03 - Salvação eterna, a maior de todas as 
obras. “E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus 

vos chamou à sua eterna glória, depois de 
“E, sendo ele consumado, veio a ser a causa haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos 
de eterna salvação para todos os que lhe aperfeiçoará, confirmará, fortificará e 
obedecem” - Hb.5.9. O texto tem uma fortalecerá.” - 1Pe.5.10. Todo nosso sofrimento 
exigência: OBEDIÊNCIA. é por pouco tempo, mais nossa vitória será 

eterna viveremos eternamente com Cristo em 
04 - Herança eterna, é só nos sua glória.
apoderarmos.

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
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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.

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!

O Rodízio será na
semana que vem!

Para adquirir
procure um

membro de sua
equipe!



Era uma vez um ferreiro que, após calor infernal, até que fique vermelha. Em 
uma juventude cheia de excessos, resolveu seguida, sem qualquer piedade,  eu pego o 
entregar sua alma a Deus.Durante muitos martelo mais pesado e aplico golpes até que 
anos trabalhou com afinidade, praticou a a peça adquira a forma desejada. Logo ela é 
caridade, mas, apesar de toda sua mergulhada num balde de água fria e a 
dedicação, nada parecia dar certo na sua oficina inteira se enche com o barulho do 
vida, muito pelo contrário: seus problemas vapor, enquanto a peça estala e grita por 
e dívidas acumulavam-se cada vez mais. causa da súbita mudança de temperatura. 

Tenho que repetir esse processo até 
Uma bela tarde, um amigo que o conseguir a espada perfeita: uma vez 

visitara, e que se compadecia de sua apenas não é suficiente. — O ferreiro deu 
situação difícil, comentou: uma longa pausa, secou a testa com um 

lenço e continuou — Às vezes, o aço que 
— É realmente estranho que, chega até minhas mãos não consegue 

justamente depois que você resolveu se agüentar esse tratamento. O calor, as 
tornar um homem temente a Deus, sua marteladas e a água fria terminam por 
vida começou a piorar. Eu não desejo enchê-lo de rachaduras. E eu sei que jamais 
enfraquecer sua fé, mas apesar de toda a se transformará numa boa lâmina de 
sua  crença no mundo espiritual, nada tem espada. Então, eu simplesmente o coloco no 
melhorado. monte de ferro-velho que você viu na 

entrada de minha ferraria.
O  ferreiro  não  respondeu  

imediatamente. Ele já havia pensado nisso Mais uma pausa e o ferreiro concluiu:
muitas vezes, sem entender o que  
acontecia em sua vida. Entretanto, como —Sei que Deus está me colocando no 
não queria deixar o amigo sem resposta, fogo das aflições. Tenho aceito as marteladas 
começou a falar e terminou encontrando que a vida me dá, e às vezes sinto-me tão 
a explicação que procurava. Eis o que disse frio e insensível como a água que faz sofrer 
o ferreiro: o aço. Mas a única coisa que peço é: "Meu 

Deus, não desista, até que eu consiga tomar 
—Eu recebo nesta oficina o aço ainda a forma  que o Senhor espera de mim. 

não trabalhado e preciso transformá-lo em Tente da maneira que achar melhor, pelo 
espadas. Você sabe como isto é feito?  tempo que quiser, mas jamais me coloque 
Primeiro eu aqueço a chapa de aço num no monte de ferro-velho.
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Note: o texto o Espírito encheu os CAPACITADOS PELO ESPÍRITO 
discípulos para pregar a Palavra e não para 

SANTO. o prazer deles, mas sim para serem úteis, 
pois, assim, como o Pai amou o mundo e “Mas recebereis a virtude do Espírito 
deu seu Filho para morrer e através de sua Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-
morte nos salvar, o Espírito veio para nos eis testemunhas tanto em Jerusalém 
dar ousadia para pregar o evangelho. A como em toda a Judéia e Samaria e até 
igreja do Senhor deve estar a serviço de aos confins da terra.” - At.1.8
Deus e na direção do Espírito traçando 
estratégias direcionadas por Deus para É fundamental que todo cristão que 
ganhar almas e edificar a igreja, serve ao Senhor em qualquer setor 
fortalecendo os abatidos, os motivando a entenda que seu ministério e capacitação 
fazer a obra de Deus e crescendo na graça vêm do Espírito Santo e cujo propósito é 
e no conhecimento do Senhor. O Espírito nos tornar testemunhas fiéis ao Espírito. 
não fica mudando de opinião a todo Ele não nos capacita para nossos deleites, 
momento, Ele nos dá um alvo e é só mas para glorificar a Cristo. Ele nos 
obedecer.direciona a assuntos ligados que estão 

ligados a tudo que venha glorificar a Cristo.
O Espírito não pode ser manipulado por 
ninguém:Para falar através de nós: 

“Os apóstolos, pois, que estavam em  “E, tendo eles orado, moveu-se o 
Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera lugar em que estavam reunidos; e todos 
a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro foram cheios do Espírito Santo e 
e João, os quais, tendo descido, oraram por anunciavam com ousadia a palavra de 
eles para que recebessem o Espírito Santo. Deus.” - At.4.31
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De um lado, por exemplo, você tem pentecostais, que 
Era um dia como outro qualquer no seminário não toleram as igrejas históricas. Porque, afinal, batistas, 

teológico em que eu dava aula. De repente, em meio aos presbiterianos, metodistas e outros ditos “tradicionais” de 
debates da classe, uma irmã soltou o comentário: “Ah, repente não batem palmas em seus cultos, não falam em 
professor, porque na época em que eu era da Igreja línguas estranhas em voz alta, não ficam gritando “glória” e 
Sorveteriana…”. Eu parei, de início sem entender. Mas, “aleluia” na hora da pregação, não expulsam demônios e 
enfim, caiu a ficha. O seminário pertencia a uma outras coisas mais. Graças a coisas como essas, o 
denominação pentecostal. E a referência que aquela irmã pentecostal no mínimo coleciona piadinhas que 
estava fazendo era à Igreja Presbiteriana. O trocadilho ficou desmerecem as crenças e práticas dos tradicionais – isso 
por conta da intolerância que existe da parte dos quando não fazem acusações sérias sobre eles, como as de 
pentecostais com as igrejas tradicionais que, segundo eles, “não darem lugar ao Espírito” ou serem igrejas “sem 
são “frias” (como um sorvete, na lógica da piada). Então a poder”. Algum pentecostal aí vai dizer que isso não 
totalmente bíblica, séria e relevante Igreja Presbiteriana acontece? Fato é que nós, pentecostais, não suportamos as 
virou…sorveteriana. Esse episódio, aparentemente bobo, crenças e as opiniões dos tradicionais. E se intolerante é 
ocorreu há alguns anos, mas ficou marcado na minha aquele que não pode suportar as crenças e as opiniões 
memória. Pois, naquele dia, eu tive de admitir algo que é alheias, se divergem das suas, perdoe-me, mas nos 
muito doloroso para um cristão: nós, evangélicos, somos encaixamos direitinho na definição do dicionário. E falo 
intolerantes. Aliás, muito intolerantes. como pentecostal que sou.

Pronto: agora você que, como eu, é evangélico, ficou Por outro lado, há os tradicionais, que não suportam o 
chateado ou revoltado comigo, porque fiz essa afirmação. tipo de culto dos pentecostais, segundo eles “sem ordem 
“Imagina, Zágari, somos o povo de Deus, a noiva do nem decência”. Não suportam a crença de que os dons – 
Cordeiro, embora odiemos o pecado amamos o pecador, como o de profecia e o de variedade de línguas – 
como você ousa dizer que somos intolerantes?! Intolerantes permanecem atuantes nos nossos dias. Muitos não 
são os islâmicos, os talibãs, os ateus, os hindus, os aceitam expressões mais expansivas de louvor e 
neonazistas… nós jamais!”. Bem, lamento te dizer que Papai demonstrações de adoração que saiam de uma liturgia que 
Noel não existe, mas se por acaso você pensou qualquer deve seguir estritamente sua opinião de como uma liturgia 
coisa parecida com isso… esse seu simples pensamento já deve ser – de preferência descrita direitinho num boletim. E 
comprova a minha afirmação. Por quê? Porque você não se intolerante é aquele que não pode suportar as crenças e 
suportou o fato de eu ter essa opinião, se ela diverge da as opiniões alheias, se divergem das suas… olha o dicionário 
sua. Para comprovar isso basta abrir o dicionário e ler a pondo o dedo na cara dos tradicionais.
definição de intolerante: “Aquele que não pode suportar as E isso é só a ponta do iceberg. Os adeptos da Missão 
crenças e as opiniões alheias, se divergem das suas“. Integral se irritam profundamente com os cristãos que não 

Olhe em volta. Leia o que é escrito todos os dias nas botam fé em seu modelo de ação global junto à sociedade. 
redes sociais cristãs. Ouça o que os telepastores dizem. Os que são contra a Missão Integral os acusam de 
Sente para comer uma pizza com os irmãos da sua igreja e marxismo travestido de cristianismo. A Igreja Emergente 
escute o que eles falam sobre as outras denominações. O não suporta a opinião dos ortodoxos e os ortodoxos 
que você vai encontrar é um oceano de intolerância. E não discordam veementemente das crenças de miscigenação 
estou falando de intolerância contra o pecado, contra igreja-sociedade da Igreja Emergente. Quem ama “Love 
grupos gays, contra o governo. Estou falando de intolerância wins” acusa John Piper de não ter amor. Quem gosta de 
contra outros membros do próprio Corpo de Cristo. Ou John Piper não tolera o suposto universalismo de Rob Bell. 
seja: a Igreja tornou-se intolerante com a Igreja. A mão não Os teólogos da Teologia Relacional não suportam a crença 
suporta que o pé tenha cinco dedos, o pé não suporta que de que Deus está no controle das catástrofes mundiais e 
a barriga tenha umbigo e a barriga não suporta a crença da quem defende a soberania de Deus sobre tudo o 
boca de que ela tem 32 dentes. que ocorre no mundo não suporta a opinião dos 

defensores da Teologia Relacional. Os desigrejados não intolerância se torna o pecado da falta de amor ao 
suportam a Igreja institucional e quem frequenta a Igreja próximo. E como um abismo chama outro abismo, o 
institucional não suporta a opinião da igreja dos sem- passo seguinte à falta de amor ao próximo é outro 
igreja. Os arminianos não suportam as crenças dos grande pecado que tem assolado a Igreja Evangélica 
calvinistas e os calvinistas pensam que arminianismo é brasileira: desunião. Mas sobre isso falarei em outro artigo.
uma tremenda ignorância teológica. Sim, eu e você somos intolerantes. E, 

E por aí vai. consequentemente, arrogantes. E, consequentemente, 
Haveria muito mais a dizer e a comparar, muito mais pecadores. Está mais do que na hora de deixarmos essa 

setores, divisões e facções dentro da Igreja Evangélica. Mas intolerância, essa arrogância e esse pecado de lado. E a 
creio que você já conseguiu captar o espírito da coisa, não única forma para alcançarmos esse objetivo é passarmos 
preciso ficar listando tudo aqui. A verdade é que a Igreja a ser aqueles que podem SIM suportar as crenças e as 
Evangélica tem demonstrado uma gigantesca intolerância opiniões alheias, mesmo se divergem das nossas. E isso só 
em suas ramificações, pois “não pode suportar as crenças será possível se nos concentrarmos no que é comum a 
e as opiniões alheias, se divergem das suas”. todos os membros do Corpo de Cristo, seja a mão, o pé, 

A grande questão o olho, o duodeno ou o pâncreas: o DNA que todos 
E direito de cada um crer no que quiser. Algumas das esses membros carregam em si: Cristo. Seus 

teologias que mencionei acima eu considero heresias, ensinamentos e mandamentos. Dar a outra face. Andar a 
outras considero posturas equivocadas. Mas a grande segunda milha. Ajudar o inimigo ferido. Tomar a própria 
questão é: como lido com isso? Como trato os irmãos cruz e segui-lo. Viver a espiritualidade plena que o 
que discordam de mim? (E repare que os chamei de Evangelho propõe. Chega de intolerância. Chega de perder 
irmãos, apesar das divergências). O cerne do problema tempo discutindo bobagens. Chega de defender com 
está no trecho da definição do dicionário de intolerante orgulho besta o seu ponto de vista. Ouça mais. Fale 
que se refere a “não poder suportar”. Pois “não poder menos. Pare de ser o dono da verdade e esteja aberto a 
suportar” se traduz na prática como sendo algo com que outras possibilidades. Se te acusarem, responda com 
é impossível de se lidar. E, por isso, já que é impossível gentilezas. Ame quem discorda de você. No mínimo, 
lidar de modo racional, faz-se da forma mais primitiva, trate-o com amor e respeito. Discuta ideias, não ofenda 
instintiva e animalesca que é possível a um ser humano: pessoas.
com ofensas, agressões, destratos, acusações, ad Últimas palavras
hominem, piadinhas de mau gosto, demerecimento do Oremos todos por isso. Ajamos nesse sentido. Para 
que é importante para o outro e por aí vai. E tudo isso, que abandonemos imbecilidades como chamar aqueles 
meu irmão, minha irmã… é um comportamento que são diferentes de nós de “sorveterianos”. Pois isso não 
mundano. E, logo, é pecado. é uma piadinha sem maldade. É sintoma de uma doença 

Sim, é pecado, pois as Sagradas Escrituras deixam grave, que tem infectado a Igreja Evangélica: o câncer da 
claro: intolerância. E que provoca efeitos colaterais demoníacos, 

“Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, como a falta de amor. É isso é algo muito sério, e que 
e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo fazemos aos montes, seja falando mal de um ou outro 
o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti numa twitcam, num tweet, no facebook, no youtube, nos 
mesmo” (Lucas 10.27). “E se há algum outro corredores da igreja ou na roda dos escarnecedores. Se 
mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás ao você age com essa irreverência, chega. Basta. Promova a 
teu próximo como a ti mesmo.” (Romanos 13.9b). unidade que Jesus pediu em oração ao Pai que 
“Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: tivéssemos. Esse é o meu e o seu papel. Pois só assim 
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo” (Gálatas 5.14). seremos uma Igreja que começa a engatinhar rumo à 

Sim: a intolerância exclui o amor. tolerância que Jesus espera de nós.
Ou seja: na maioria dos casos a nossa Paz a todos vocês que estão em Cristo.
discordância se torna intolerância e a @MauricioZagari

A pecaminosa intolerância dos evangélicos
08/08/2011 by Mauricio Zágari 



(Porque sobre nenhum deles tinha ainda Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a 
descido, mas somente eram batizados em que os tenho chamado. Então, jejuando, e 
nome do Senhor Jesus.) Então, lhes orando, e pondo sobre eles as mãos, os 
impuseram as mãos, e receberam o Espírito despediram. E assim estes, enviados pelo 
Santo. E Simão, vendo que pela imposição Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali 
das mãos dos apóstolos era dado o Espírito navegaram para Chipre.” - At.13.1 ao 4
Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-
me também a mim esse poder, para que O Espírito nos dá visão de Jesus glorificado:
aquele sobre quem eu puser as mãos 
receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: “Mas ele, estando cheio do Espírito Santo 
O teu dinheiro seja contigo para perdição, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus 
pois cuidaste que o dom de Deus se alcança e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: 
por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte Eis que vejo os céus abertos e o Filho do 
nesta palavra, porque o teu coração não é homem, que está em pé à mão direita de 
reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, Deus.” - At.7.55,56
dessa tua iniqüidade e ora a Deus, para que, 
porventura, te seja perdoado o pensamento Estevão estava sendo apedrejado por 
do teu coração; pois vejo que estás em fel pregar a palavra de Deus e Jesus glorificado, 
de amargura e em laço de iniqüidade.” - enquanto o quadro que todos, assim como 
At.8.14 ao 23. Saulo, viam um homem morrendo pelas 

pedradas e consentiam. Estevão não via as 
O Espírito Santo que levanta os pedras, só via Jesus glorificado. O que você tem 
missionários: visto em sua vida? Pedradas? Ou Jesus sendo 

glorificado por você pregar o evangelho? 
“Na igreja que estava em Antioquia 

havia alguns profetas e doutores, a saber: E, por favor, não seja você aquele que está 
Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, dando as pedradas! 
cireneu, e Manaém, que fora criado com 
Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles 
ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: 

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

Marinete Teixeira (14/09) - Mulher dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não 
virtuosa, quem a achará? Pv. 10.11. Amiga, cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Sl. 1.1-3. 
que você continue sendo como és. Que Que Deus continue te guardando e trabalhando 
Deus te abençoe neste dia e sempre. Célula em tua vida. Voc6e é uma bênção em nossas 
Pescadoras de Almas. / Sua alegria nos vidas. Parabéns da Célula Pescadoras de Almas.
contagia. Por isso estamos felizes em ter você 
como mãe. Te amamos! Parabéns! Iago e Matheus Ramos (22/09) - E farei com eles 
Paola. uma aliança de paz; e será uma aliança 

perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, 
José Rodrigues (16/09) - Mas os que e porei o meu santuário no meio deles para 

esperam no SENHOR renovarão as forças, sempre. - Ez.37.26. Parabéns! Abraços da 
subirão com asas como águias; correrão, e Juventude R9.
não se cansarão; caminharão, e não se 
fatigarão. Is. 40.31. Parabéns de Iago e Paola. Paloma Carrupt (20/09) - O SENHOR Deus 
/ Bem-aventurado o homem que não anda é a minha força, e fará os meus pés como os 
segundo o conselho dos ímpios, nem se das cervas, e me fará andar sobre as minhas 
detém no caminho dos pecadores, nem se alturas. Hc.3.19. Parabéns! Abraços da 
assenta na roda dos escarnecedores. Antes Juventude R9.

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)



Era um reunião numa escola. A sobre as infinitas maneiras que pais e filhos 
diretora incentivava os pais a apoiarem as têm de se comunicarem, de se fazerem 
crianças, falando da necessidade da presentes nas vidas uns dos outros. O pai 
presença deles junto aos filhos. Mesmo encontrou sua forma simples, mas 
sabendo que a maioria dos pais e mães eficiente, de se fazer presente e, o mais 
trabalhava fora, ela tinha convicção da importante, de que seu filho acreditasse na 
necessidade de acharem tempo para seus sua presença.
filhos.

Para que a comunicação se instale, é 
Foi então que um pai, com seu jeito preciso que os filhos 'ouçam' o coração dos 

simples, explicou que saía tão cedo de pais ou responsáveis, pois os sentimentos 
casa, que seu filho ainda dormia e que, falam mais alto do que as palavras. É por 
quando voltava, o pequeno, cansado, já essa razão que um beijo, um abraço, um 
adormecera. Explicou que não podia carinho, revestidos de puro afeto, curam até 
deixar de trabalhar tanto assim, pois dor de cabeça, arranhão, ciúme do irmão, 
estava cada vez mais difícil sustentar a medo do escuro, etc.
família. E contou como isso o deixava 
angustiado, por praticamente só conviver Uma criança pode não entender certas 

com o filho nos fins de semana. palavras, mas sabe registrar e gravar um 
gesto de amor, mesmo que este seja um 

O pai, então, falou como tentava simples nó.
redimir-se, indo beijar a criança todas as 
noites, quando chegava em casa. Contou E você? Tem dado um nó no lençol do 

que a cada beijo, ele dava um pequeno seu filho?
 nó no lençol, para que seu filho soubesse 
Eloi Zanettique ele estivera ali. Quando acordava, o 

menino sabia que seu pai o amava e lá 
(reproduzido da RevistaTiquinho - estivera. E era o nó o meio de se ligarem 

outubro/2001)um ao outro.

Aquela história emocionou a diretora 
Eloi Zanetti é Consultor em Marketing, da escola que, surpresa, verificou ser 

Comunicação Corporativa e Vendas, aquele menino um dos melhores e mais 
Palestrante e Escritorajustados alunos da classe. E a fez refletir 
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Espírito é espírito”. - Jo.3.5,6  GERADOS PELA PALAVRA NO 
Aqui, neste caso, Jesus não está  sendo 

PODER DO ESPÍRITO SANTO 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.1.1Altíssimo 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.1.18Maria 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 1:23carne, 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



A partir deste momento o Espírito é nossos pés como os Dele para ir até os 
derramado em e nós, pois ouvimos a pecadores famintos e que estão morrendo 
Palavra que produz fé em nossos corações e sem salvação como a viúva de Naim, como o 
assim como um feto é gerado dentro de cego Bartimeu, a mulher Siro-Fenícia, a mulher 
uma mulher, somos gerados pela Palavra. Samaritana e tantos outros.
Como no processo de gestação, a primeira Nossos corações deveram amar como o 
coisa a ser gerada é o cordão umbilical. Dele que estava disposto a morrer por amor às 
Como o feto, que já no útero começa a ser almas dos perdidos, nossos olhos deverão 
protegido por esse sistema, no homem olhar como os olhos Dele, sem julgamentos e 
espiritual o nosso cordão umbilical é nossa condenações, olhos que vêem a miséria de 
fé que é conectada com a palavra de Deus cada pessoa e estão dispostos a ajudar a tirá-
que, pelo Espírito, começa a gerar Jesus em los da miséria espiritual em que vivem.
nós. A palavra de Deus em nós, pelo poder E agora Ele deixa uma ordem para sua 
do Espírito, nos protege de toda ação do igreja:
diabo, mas é necessário estarmos “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, 
conectados com a Palavra e o Espírito senão pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer 
seremos abortados espiritualmente. Daí e for batizado será salvo; mas quem não crer 
perderemos a fé e a sensibilidade do será condenado. E estes sinais seguirão aos 
Espírito. Mas um dia teremos que cortar o que crerem: em meu nome, expulsarão 
cordão umbilical! Será que morreremos? demônios; falarão novas línguas; pegarão nas 
Com certeza não! Agora nascidos de Deus serpentes; e, se beberem alguma coisa 
temos a mente de Cristo: mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão 

“Porque quem conheceu a mente do as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, 
Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido 
temos a mente de Cristo.” - 1 Coríntios 2:16  no céu e assentou-se à direita de Deus.” - 

O verbo de Deus está em nossa mente Mc.16.15—19
e o Espírito testifica com nosso espírito que O que você tem feito para que isso se 
somos filhos de Deus (Rm. 8 16). A partir cumpra em sua vida? 
deste momento precisamos pensar como 
Jesus e agir como Jesus. Agora nossas mãos 
serão como as Dele para curar e abençoar, 

Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos  
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2ª feira - 6ª feira - 
Juízes 19, 20, 21 1 Samuel 04, 05, 06

3ª feira - Sábado - 
Rute 01, 02 1 Samuel 07, 08, 09

4ª feira - Domingo -
Rute 03, 04 1 Samuel 10, 11, 12

5ª feira - Período atual -
1 Samuel 01, 02, 03 Décima segunda semana

A@AmaivosCFRJ - amaivos_CFRJ@msn.com

PARABENS ÀS 
IRMÃS QUE Paloma Carrupt (20/09) - Querida 

irmã, cunhada, que o Senhor Jesus cubra a PARTICIPARAM DO tua vida com poder e unção, que você 
possa estar sempre na presença do Senhor. ENCONTRO COM Parabens! Te amamos! Paola Dumbinha e 
Iago Primada rs. Is. 40:31. Nunca esqueça DEUS!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!

Domingo: 
8h30 - EBD / SEPA

Seminário Pentecostal Amai-vos
 19h - Culto de Celebração

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)



Drª Rosane Regis Ouverney, evangélica Ela cita a Teoria da Aprendizagem 
e psicóloga especialista em terapia de Observacional de Albert Bandura, psicólogo 
família, psicopedagogia, psicomotricidade e canadense, para mostrar que os seres 
sexualidade humana, fala da importância humanos aprendem por imitação, inspirado 
das novelas na construção da cultura socia em modelos de comportamento fornecido 
(...). Rosane destacou que o telespectador por outros indivíduos. E garantiu que é por 
se projeta nos personagens como meio de este meio de aprendizagem que novos tipos 
buscar uma realização interior, mesmo que de padrões de comportamento são 
esta seja uma ação inconsciente: “(...) incorporados e antigos são transformados ou 
Estudos indicam que o ser humano tem substituídos.
necessidade de sair do seu cotidiano. De se “A s  n o v e l a s  a p r e s e n t a m  
transportar para um lugar onde seus comportamentos inadequados e permissivos, 
desejos se realizem, principalmente onde sem apontar suas consequências negativas. 
tudo possa acabar bem no final, um lugar Por exemplo, a separação conjugal na novela 
mágico. Entretanto para que aconteça uma é tratada como uma solução à infelicidade do 
identificação é preciso que tal enredo, obra, casal. A amante é a heroína, nunca a vilã. A 
contenha aspectos reconhecidos como da sexualidade, seja em quaisquer das suas 
realidade das pessoas, alguns dos seus manifestações, inclusive patológicas, é 
conflitos e aspirações, com uma linguagem apresentada sem nenhum contra ponto. As 
facilmente compreendida”. pessoas transam, mas não engravidam, não 

“De acordo com seus interesses, cria contraem AIDS, e se isto acontece, o final 
certos valores, signos diferenciados e sempre será feliz e tudo irá se resolver, num 
podemos mesmo afirmar, produz uma passe de mágica”.
nova realidade. É justamente neste ponto “(...) Sem que se perceba, milhares de 
que reconhecemos sua capacidade nociva, jovens e crianças estão substituindo os 
isto é, quando seus interesses não estão modelos familiares, por heróis equivocados 
alinhados com valores até então existentes. dos folhetins de autores cujas vidas, na sua 
Diariamente milhares de lares são invadidos grande maioria, não servem de exemplo. 
com mensagens diretas e subliminares das Precisamos rever nosso posicionamento 
telenovelas. Estas, sem qualquer tipo de enquanto cristãos, diante do momento que 
avaliação, acabam por ditar novos atravessa a sociedade brasileira. Não 
comportamentos, alterando valores e podemos nos calar, muito menos participar 
costumes sem nenhuma preocupação do de tal estatística. Se combatemos o pecado e 
impacto sobre a sociedade. Isto tem que as hostes espirituais, torna-se incoerente que 
ser alvo de preocupação de pais e venhamos a nos divertir com aquilo que é o 
educadores!” (...) objeto da nossa luta, o pecado”, desabafou.
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mente está firme em ti; porque ele confia FIRMADOS NO ESPÍRITO 
em ti” — Isaías 26:3

A verdadeira paz não é produzida por 
que tudo esta bem, mas é produzida por “...concernentes a Jesus de Nazaré, 
uma confiança plena de que Deus esta no como Deus o ungiu com o Espírito Santo 
controle de tudo e que vai agir a nosso e com poder; o qual andou por toda 
favor, pois vivemos em conformidade com parte, fazendo o bem e curando a todos 
sua palavra e na direção de seu Espírito. os oprimidos do Diabo, porque Deus era 

O que fazer para ter paz com nossos com ele” — Atos 10:38
filhos?Jesus é nosso maior exemplo de 

“Ela, pois, com amargura de alma, modo de viver, de exercer o ministério e 
o r o u  a o  S E N H O R  e  c h o r o u  de ter uma vida na prática do fruto do 
abundantemente. E votou um voto, Espírito Santo. O texto diz que Jesus foi 
dizendo: SENHOR dos Exércitos! Se ungido com o Espírito Santo para realizar 
benignamente atentares para a aflição da tudo que fez. Ele, como nosso exemplo, se 
tua serva, e de mim te lembrares, e da tua coloca na dependência do Espírito! Como 
serva te não esqueceres, mas à tua serva então poderemos viver sem essa 
deres um filho varão, ao SENHOR o darei dependência em nosso modo de vida na 
por todos os dias da sua vida, e sobre a sua igreja, escola, trabalho, vida social e 
cabeça não passará navalha. E sucedeu familiar? Para nos tornarmos luz é 
que, perseverando ela em orar perante o necessário que estejamos expostos à ação 
SENHOR, Eli fez atenção à sua boca, plena do Espírito para atuar como filhos 
porquanto Ana, no seu coração, falava, e de Deus que levarão vidas até a presença 
só se moviam os seus lábios, porém não se de Deus.
ouvia a sua voz; pelo que Eli a teve por Firmados na confiança para ter paz.
embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando “Tu conservarás em paz aquele cuja 

Colaboração: Márzio Sampaio



estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu Bíblia diz que são herança do Senhor.
vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Ana sempre pediu filhos para ela até um 
senhor meu, eu sou uma mulher atribulada dia pediu um filho para Deus. Deus não a 
de espírito; nem vinho nem bebida forte têm privou da gestação — algo tremendo para 
bebido; porém tenho derramado a minha mulher, assim como amamentar — mas deu a 
alma perante o SENHOR” — 1 Samuel Deus para formá-lo e Deus o formou um 
1:10—15 profeta, um sacerdote e juiz segundo a história 

Durante vinte quatro anos Ana pedia ao de Israel, um dos maiores homens que já 
Senhor um filho por causa da humilhação existiu na Bíblia.
que passava em seu lar. Isso era causado Como ser um instrumento de Deus para 
por causa da segunda esposa de seu formar o filho?
marido. Naquele ano Ana pediu diferente “Instrui o menino no caminho em que 
do que pedia: não pediu filho para si, mas deve andar, e, até quando envelhecer, não se 
para o Senhor (oração de Ana: “Se desviará dele” — Provérbios 22:6 
benignamente atentares para a aflição da Converse com seu filho sem gritarias e 
tua serva, e de mim te lembrares, e da tua ofensas, pois satanás entra pelos maus tratos e 
serva te não esqueceres, mas à tua serva não pela disciplina. Mostre a Palavra com amor 
deres um filho varão, ao SENHOR o darei e carinho, explica sobre as conseqüências 
por todos os dias da sua vida”). benéficas para quem a obedece.

Muitos pais têm criado seus filhos para 
que eles executem seus planos e sejam 
exatamente o que eles querem, quando a 

Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos  
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2ª feira - 6ª feira - 
1 Samuel 25, 26, 27

3ª feira - Sábado - 
1 Samuel 28, 29

4ª feira - Domingo -
1 Samuel 30, 31

5ª feira - Período atual -
1 Samuel 22, 23, 24 Décima terceira semana

1 Samuel 13, 14, 15

1 Samuel 16, 17, 18

1 Samuel 19, 20, 21

A@AmaivosCFRJ - amaivos_CFRJ@msn.com

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. 

O video UMA CARTA DO INFERNO adaptada Busquei o Senhor, e ele me respondeu; 
pela Comunidade Amai-vos acaba de ultrapassar livrou-me de todos os meus temores.” 
os 110 mil acessos. Confira no Canal da Amai-vos!(Sl.34:1-4). Forte abraço da Juventude R9.

Domingo: 
8h30 - EBD / SEPA

Seminário Pentecostal Amai-vos
 19h - Culto de Celebração

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)



Em entrevista dada pelo médico Alguém aí falou em complexo de 
Drauzio Varella, disse ele que a  gente tem perseguição? Justamente. O mundo versus 
um nível de exigência absurdo em relação eles.
à vida, que queremos  que absolutamente Eu entro muito pela outra porta, e às 
tudo dê certo, e que, às vezes, por vezes saio por ela também. É incômodo, 
aborrecimentos  mínimos, somos capazes tem um freio de mão no meio do caminho, 
de passar um dia inteiro de cara amarrada. mas é um problema solúvel. E como esse, a 

E aí ele deu um exemplo trivial, que maioria dos nossos problemões podem ser 
acontece todo dia na vida da gente. resolvidos assim, rapidinho. Basta um 

telefonema, um e-mail, um pedido de “É quando um vizinho estaciona o 
desculpas, um deixar barato.carro muito encostado ao seu na garagem 

(ou pode ser na vaga do estacionamento Eu ando deixando de graça. Pra ser 
do shopping). Em vez de simplesmente sincero, vinte e quatro horas têm sido pouco 
entrar pela outra porta, sair com o carro e prá tudo o que eu tenho que fazer, então 
tratar da sua vida, você bufa, pragueja, não vou perder ainda mais tempo ficando 
esperneia e estraga o que resta do seu dia. mal-humorado.

Eu acho que esta história de dois Se eu procurar, vou encontrar dezenas 
carros alinhados, impedindo a abertura da de situações irritantes e gente idem; pilhas 
porta do motorista, é um bom exemplo do de pessoas que vão atrasar meu dia. Então 
que torna a vida de algumas pessoas eu uso a 'porta do lado' e vou tratar do que 
melhor, e de outras, pior. é importante de fato.

Tem gente que tem a vida muito Eis a chave do mistério, a fórmula da 
parecida com a de seus amigos, mas não felicidade, o elixir do bom humor, a razão 
entende por que eles parecem ser tão por que parece que tão pouca coisa na vida 
mais felizes. Será que nada dá errado pra dos outros dá errado.”
eles? Dá aos montes. Só que, para eles, Quando os desacertos da vida 
entrar pela porta do lado, uma vez ou ameaçarem o seu bom humor, não 
outra, não faz a menor diferença. estrague o seu dia. Use a porta do lado e 

O que não falta neste mundo é gente mantenha a sua harmonia. Lembre-se, o 
que se acha o último biscoito do pacote. humor é contagiante - para o bem e para o 
Que "audácia" contrariá-los! São aqueles mal - portanto, sorria, e contagie todos ao 
que nunca ouviram falar em saídas de seu redor com a sua alegria. A 'porta do  
emergência: fincam o pé, compram briga e lado' pode ser uma boa entrada ou uma 
não deixam barato. boa saída. Experimente!
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para eles. Se eles a obedecerem, as CUIDADO COM A VIOLÊNCIA 
bênçãos viram.    

E A INDISCIPLINA         
Cuidado: Se seu filho está mandando 

“Não retires a disciplina da criança, em sua casa então satanás também está.
porque, fustigando-a com a vara, nem por 
isso morrerá” —Provérbios 23:13 “Vós, filhos, obedecei em tudo a 

vossos pais, porque isto é agradável ao 
Aqui a vara não se refere à violência, Senhor” — Cl.3.20

mas um instrumento para manter o 
temor. “Toda alma esteja sujeita às 

autoridades superiores; porque não há 
“Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, autoridade que não venha de Deus; e as 

para que não percam o ânimo” — autoridades que há foram ordenadas por 
Colossenses 3:21   Deus. Por isso, quem resiste à autoridade 

resiste à ordenação de Deus; e os que 
resistem trarão sobre si mesmos a Muitos pais acabam destruindo a fé 
condenação” — Rm.13.1de seus filhos por não explorar o diálogo, 

por não mostrar na Palavra os benefícios 
que ela traz para os que vivem em Quando um filho é rebelde, ele está 
comunhão com ela. sob influência de demônios ou até 

endemonizado. Quando é o caso, existe 
forte poder de satanás sobre essa criança, Não precisamos dizer muito de nós 
talvez ela esteja bebendo do espírito de mesmos para nossos filhos, mas importa 
alguém: pode ser de sua mãe que não se revelar tudo que a Palavra de Deus tem 

A porta do lado



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.     

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.

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). 

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!

Cwww.Amaivos.org
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2 Samuel 07, 08, 09 2 Samuel 21, 22, 23, 24

5ª feira - Período atual -
2 Samuel 10, 11, 12 Décima quarta semana
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(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 

igualmente discordam, em se tratando das regras subsídios de desemprego para pessoas sem 
para o seguro –desemprego é de 52,6% contra necessidades especiais. O diretor da pesquisa e 
21,1% dos entrevistados.professor de Sociologia da Baylor, F. Carson 

Mencken, diz que “nos últimos três anos, os A pesquisa também relatou que pessoas 
norte-americanos sofreram com uma enorme incrédulas quanto à provisão de Deus, têm renda 
crise financeira e imobiliária, recessão e superior. Dados ainda mostram o nível de 
desemprego. A missão dessa análise é avaliar o educação e crença religiosa nas pesquisas feitas 
que eles sentem sobre sua vida nestes tempos pela Universidade: enquanto 42,6% dos 
tumultuados. Será que ainda acreditam no descrentes tinham diploma universitário, só 32,8% 
sonho americano? Será que sentem que têm dos crentes tem o nível superior.
controle sobre sua vida?”. A pesquisa de Baylor foi realizada num 

Dos 1.714 entrevistados pela universidade, debate entre os evangélicos norte-americanos, 
40,9% disseram concordar totalmente que onde foram levantadas discussões sobre o 
Deus tem planos para sua vida, no entanto, chamado “sacrifício compartilhado” retirado do 
32,2% só disseram “concordo”; 12,3% livro de Mateus 25:45. Enquanto outros 
discordaram e 14,6% afirmaram discordar defendem o “evangelho da prosperidade”, 
totalmente. acreditando que Deus dará a vitória financeira 

para todos que nele creem. (Fonte: AG Pavanews A diferença entre os que acreditam 
27/set/11)totalmente num plano divino e aqueles que 

Domingo: 
8h30 - EBD / SEPA

Seminário Pentecostal Amai-vos
 19h - Culto de Celebração

Quarta:  
20h - Culto de Adoração

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Eleição de nova Diretoria Estatutária

CORRIGINDO: dia 30 de outubro de 2011 - às 11h

(após a Escola Bíblica Dominical)

Fé pode alterar situação social, diz pesquisa



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.

Não podemos orientar o vento, mas 
podemos ajustar a nossa vela.Esta é uma dura história de guerra, 

porém toca-nos o coração.
Que possamos refletir e buscar pelo 

menos sermos mais solidários com os que A esposa de John Gebhardt, Mindy, 
estão a nossa volta.diz que toda a família desta criança foi 

executada por iraquianos. Os executantes 
Não é necessário muito. Basta pretendiam também executá-la, e ainda a 

olharmos com os olhos do coração e muitas atingiram na cabeça,  mas  não 
vezes deixar a emoção falar mais que a conseguiram matá-la. 
razão.

A menina foi tratada no Hospital de 
Somos serem humanos não robôs John. Ela chorava e gemia muito. 

insensíveis, frios e irracionais.

As enfermeiras dizem que John era o 
Deus abençoe este homem.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 Colaboração:
gradualmente. Pb. Januaria Garcia

nº368 - 16/out/2011
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estão soprando sobre todos que suportam O ESPÍRITO SANTO TRAZ 
a provação e guardam a palavra de Deus 

VENTO E FOGO DE DEUS                                     no coração sem murmurar, esperando pela 
vontade de Deus.

“NVENTO: “e, de repente, veio do céu ELIAS – “E sucedeu que, indo eles 
um som, como de um vento veemente e andando e falando, eis que um carro de 
impetuoso, e encheu toda a casa em que fogo, com cavalos de fogo, os separou um 
estavam assentados. E foram vistas por do outro; e Elias subiu ao céu num 
eles línguas repartidas, como que de fogo, redemoinho” (2 Reis 2:11). O texto é claro: 
as quais pousaram sobre cada um deles” os cavalos de fogo só separaram Elias de 
— At.2.2 e 3 Elizeu. Foi o redemoinho que levou Elias 

até a presença de Deus.Estes versículos falam que, quando o 
Espírito Santo estava chegando, Ele estava Uma coisa é certa: se os ventos têm 
trazendo vento e fogo para manifestar Sua soprado na vida de alguém que anda com 
presença. Muitas vezes temos a idéia de Deus, que teme ao Senhor e que é fiel à 
que vento é sinal de provação, mas Sua vontade, com certeza Deus está 
existem textos que deixam bem claro que trazendo bênçãos, vitórias e o escape esta 
os ventos nos levam até presença de pessoa.
Deus. FOGO - O fogo é uma característica 

Exemplos: marcante da presença de Deus, pois 
quando Jesus disse em Atos Cap. 1 JÓ – “Depois disto, o SENHOR 
versículo 8 que os discípulos receberiam respondeu a Jó de um redemoinho...” (Jó 
virtude ou poder, a tradução do grego 38:1). Jó estava debaixo de uma grande 
estava se referindo a capacitação vinda de provação. Quando Deus chega e se 
Deus para nos usar. Com isso Deus está manifestar através do redemoinho todo 
através do Espírito Santo em nós, nos sofrimento de Jó acaba. Tudo passou a 
capacitando para Sua grande obra. Assim fluir a favor de Jó. Hoje os ventos de Deus 



Cwww.Amaivos.org

2ª feira - 6ª feira - 
1 Reis 01, 02, 03 1 Reis 13, 14, 15

3ª feira - Sábado - 
1 Reis 04, 05, 06 1 Reis 16, 17, 18

4ª feira - Domingo -
1 Reis 07, 08, 09 1 Reis 19, 20, 21, 22

5ª feira - Período atual -
1 Reis 10, 11, 12 Décima quinta semana

A@AmaivosCaboFrio - amaivos_CFRJ@msn.com

manifesta em nós os nove dons do Espírito fidelidade de Deus e seu cuidado e proteção 
(1 Coríntios 12: 7 ao 12) as sete são claras. Davi já havia vivido as experiências 
manifestações do Espírito (Isaias11:2) e os mais incríveis e viu o cuidado e a proteção de 
cinco ministério (Efésios 4:11), tudo com o Deus nas maiores adversidades da vida: 
propósito de nos capacitar. Tudo isso nos é enfrentar animais selvagens, gigantes, exércitos 
trazido pelo Espírito Santo. inteiros, chuva de flechas etc.

No passado Deus nunca tirou a nuvem “Porque ele te livrará do laço do 
de proteção durante o dia e a coluna de passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te 
fogo durante a noite: cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas 

asas estarás seguro; a sua verdade é escudo e “Assim, partiram de Sucote e 
broquel. Não temerás espanto noturno, nem acamparam em Etã, à entrada do deserto. E 
seta que voe de dia, nem peste que ande na o SENHOR ia adiante deles, de dia numa 
escuridão, nem mortandade que assole ao coluna de nuvem, para os guiar pelo 
meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à caminho, e de noite numa coluna de fogo, 
tua direita, mas tu não serás atingido” — para os alumiar, para que caminhassem de 
Sl.91.3 à 9dia 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 

Pr. Paulo B. Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos  
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(após a Escola Bíblica Dominical)



oBoletim Informativo n  369 - 23 de outubro de 2011

Pr. Paulo Baptista Pereira Não posso basear a minha o lugar em que estavam reunidos; 
Presidente do Ministério Amai-vos confiança em Deus só quando e todos foram cheios do Espírito 
________________________________ 

sinto Sua presença, mas, mesmo Santo e anunciavam com ousadia 
“Os loucos, por causa do seu na escuridão, sem ver nada e sem a palavra de Deus” - Atos dos 

caminho de transgressão e por sentir nada, estarei sempre Apóstolos 4:31 
causa das suas iniqüidades, são confiando em Suas promessas, 
afligidos. A sua alma aborreceu no poder que a Palavra tem unida Se não existisse o mundo das 
toda comida, e chegaram até às à confiança na fidelidade do Palavras, isso é, um meio de 
portas da morte.Então, clamaram Espírito Santo. Mesmo sem prova comunicação, não teríamos 
ao SENHOR na sua angústia, e de nada em que possa ver ou civilização, seriamos como os 
e l e  o s  l i v r o u  d a s  s u a s  sentir saberei que as promessas animais. Aprendemos novos 
necessidades. Enviou a sua da Palavra de Deus são para mim idioma para nos relacionar, somos 
palavra, e os sarou, e os livrou e o caráter do Espírito Santo me construídos por palavras, isso é, 
da sua destruição.  Louvem ao d i z  q u e  E l e  j a m a i s  m e  tudo que somos é fruto do que 
SENHOR pela sua bondade e abandonará. aprendemos. Mas as palavras não 
pelas suas maravilhas para com só constroem conhecimento, elas 
os filhos dos homens! E ofereçam Cuidado com as tradições podem ferir, traumatizar, criar 
sacrifícios de louvor e relatem as que possam invalidar a Palavra limitações, prisões que nos 
suas obras com regozijo!” - de Deus impedem de crescer, amadurecer 
Sl.107.17 à 22 e poderão nos transformar em 

“Invalidando, assim, a palavra pessoas cheias de limites e 
Este texto fala da grande de Deus pela vossa tradição, que enfermidades que ao longo da 

misericórdia de Deus para com os vós ordenastes. E muitas coisas vida nos impedem e têm impedido 
pecadores que são maus, que fazem semelhantes a estas” - de alcançar nossos maiores alvos 
agem impiamente e que estão à Marcos 7:13 na vida. 
beira da morte, conseqüência da 
impiedade. Devemos vigiar as proibições Muitas vezes uma pessoa não 

que, por um zelo, não vêm de consegue ser o que gostaria por 
Eles clamam ao Senhor e Ele Deus. Criamos situações que não que palavras foram lançadas por 

manda Sua Palavra para curar e têm respaldo bíblico. Se por pais, parentes próximos e 
livrar da destruição. Mas é alguma tradição acusações vêm professores. Isso cria limitações 
necessário que esses passem a para afligir, é necessário o apego dentro delas que não a deixam 
adorar e a louvar ao Senhor. às promessas de Deus e crer em evoluir e prosseguir em suas 

Seu amor e misericórdia. v idas, se tornam pessoas 
Ação da Palavra no poder do preconceituosas, amargas, tristes 

Espírito Santo Quando estamos cheios do e de temperamentos difíceis. 
Espírito anunciamos a Palavra 

“Toda palavra de Deus é pura; de Deus O Espírito Santo, com Sua 
escudo é para os que confiam unção, ministra sobre nós a 
nele” - Provérbios 30, 5 “E, tendo eles orado, moveu-se Palavra de Deus. Ela destrói o 

PALAVRA PASTORAL: O ESPÍRITO SANTO TRÁS A
PALAVRA PARA CURAR E NOS LIVRAR DA DESTRUIÇÃO



poder destas palavras negativas e “De sorte que a fé é pelo ouvir, e 
nos cura, nos impede de sermos o ouvir pela palavra de Deus” - 
destruídos por todas as maldições Romanos 10, 17 
que já recebemos (Salmos 107. 
20). “Tomai também o capacete da 

salvação e a espada do Espírito, 
Restauração vem pela Palavra que é a palavra de Deus”  -  

e não da ação da carne ou Ef.6.17
vontade carnal

C o n s a g r a ç ã o  a  D e u s :  
Humildade e fidelidade no uso de 
seus dons.

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela 
compa ixão  de  Deus ,  que  
apresenteis o vosso corpo em 
sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus, que é o vosso culto Temos capacete da salvação 
racional” - Rm.12.1 quando possuímos a mente de 

Cristo, com Ele operando em 
O texto diz que em nosso corpo n o s s a s  e m o ç õ e s  e  n o s  

carnal jamais agradaremos a direcionando em tudo. A espada 
Deus. O único caminho é oferecer do Espírito deve ser usada em 
nossos corpos a Deus em ocasiões de lutas e confrontos 
sacrifício e observarmos a Palavra c o m  o  d i a b o  q u e  t e n t a  
de Deus. enfraquecer nossa fé, nos levando 

a confrontar as mentiras do diabo 
“E não vos conformeis com este com a verdade da Palavra de 

mundo, mas transformai-vos pela Deus. Assim, a poderosa espada 
r e n o v a ç ã o  d o  v o s s o  do Espírito destrói todo argumento 
e n t e n d i m e n t o ,  p a r a  q u e  do diabo.
experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de “...orando em todo tempo com 
Deus”  - Rm.12.2 toda oração e súplica no Espírito e 

v i g i ando  n i sso  com toda  
Nenhum conselho do mundo perseverança e súplica por todos 

poderá nos guiar, mas somente a os santos” - Ef.6.18
palavra de Deus.

Neste caso fica bem claro que 
Usando a Palavra de Deus toda armadura de Deus sem vida 

como Espada do Espírito: oração não existe. Sem oração  
não chegaremos a lugar algum, 

“...tomando sobretudo o escudo pois a oração no Espírito é a 
da fé, com o qual podereis apagar o r a ç ã o  d e  c a d a  c r i s t ã o  
todos os dardos inflamados do direcionado pelo Espírito Santo. 
maligno” - Ef.6.16

Essa oração não é produzida 
Só poderemos nos apoderar do por nossa carne e nem por nossa 

escudo da fé se ouvirmos a alma, mas pelo nosso espírito que 
Palavra de Deus, pois é ela que está mergulhado no Espírito de 
gera fé em nossos corações. Deus. 
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SEMANAL

QUARTAS-FEIRAS
Culto da Família – 20h

 DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h

Culto de Celebração – 19h

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

PLANO DE

LEITURA



Hyderabad – India Senhor será fiel como tem sido até transporte público, os postos de 
Outubro de 2011 aqui, mas preciso das orações dos gasolina fecham, às vezes a 
________________________________ 

irmãos, não apenas pela provisão cidade toda também pára e 
do valor necessário, mas para que ninguém pode sair na rua por Difícil acreditar, mas já vai fazer 
Deus coloca paz e confiança no causa das manifestações.um ano que voltei à Índia. Isso 
meu coração.significa que meu visto está 

As meninas da Pratigya Bhavan vencendo e preciso entrar com o 
(Casa da Promessa) estão cada pedido de extensão. É uma tensão 
vez mais lindas. Devido a uma muito grande, pois, apesar de ter 
greve no Estado elas não tiverem todos os documentos em mãos, 
aula por quase um mês, mas não é nada garantido. Meu visto 
mesmo assim tiveram uma rotina vence na semana que meus pais 
puxada de estudos na casa, de chegam, então preciso ter uma 
preparação para as provas que resposta antes deles saírem do 
estão chegando. Brasil. 

Tivemos o casamento de uma Algo que tem me preocupado é 
obreira do nosso ministério e a questão do pagamento. Eu 
também da diretora do projeto, estava me preparando para pagar 
Beryl D'Souza. Nossas meninas uma quantia em torno de 500 
foram daminhas, floristas e até dólares e o dinheiro que estava 

PEDIDOS DE ORAÇÃO  cantaram nos casamentos, um reservando para isso foi usado 
- Pela extensão do vistoorgulho para todos nós. para pagar minha cirurgia e gastos 
- Viagem dos meus pais em Orem pela situação do estado no hospital. Além disso, nessa 
novembrode Andhra Pradesh que a mais de semana recebi a informação 
- Minha saúde e da minha família dois anos está em um estado correta e o valor que preciso pagar 
no Brasilquase de guerra, pois querem para renovação do visto é 
- Pelo estado de Andhra Pradeshdividir o estado em três partes. exatamente o dobro do que estava 
- Pelas meninas da Casa da Nossas crianças estão sendo pensando, ou seja, mil dólares. 
Promessaprejudicadas, pois as escolas Preciso desse valor até o final 
- Novos projetos da Anti Human foram fechadas e todos estamos dessa semana e isso tem me 
Trafficking Unitsofrendo.  Não temos meio de preocupado bastante. Sei que o 

TRECHO DA CARTA MENSAL DO MISSIONÁRIO DENIS

ASSEMBLÉIA 
EXTRAORDINÁRIA

Eleição de nova 

Diretoria
Estatutária

dia 30 de outubro de 2011

às 11h, apos a EBD



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 os direitos da empregada que Tudo o que nos acontece é 
instinto natural da fêmea que há em trabalha na sua casa. responsabilidade nossa, tanto a 
nós. Mas a orientação dentro dos Um trânsito menos violento, é parte boa quanto a parte ruim da 
av iões  tem  lóg i ca :  como  simples: avalie como você mesmo nossa história, salvo fatalidades do 
poderíamos ajudar quem quer que dirige. destino e abandonos sociais. E, 
seja  estando  desmaiadas,  E uma vida melhor para todos? m e s m o  e n t r e  o s  m e n o s  
sufocadas, despressurizadas? Pô, ajudaria bastante pôr um afortunados, há os que viram o 

Isso vem ao encontro de algo sorriso nesse rosto, encontrar jogo, ao contrário daqueles que 
que sempre defendi, por mais que soluções viáveis para seus apenas viram uns chatos. Portanto, 
pareça egoísmo: se quer colaborar problemas, dar uma melhorada em fazer nossa parte é o mínimo que 
com o mundo, comece por você. você mesmo. se espera.

Tem gente à beça fazendo Parece simplório, mas é apenas Antes de falar mal da "Caras", 
discurso pela ordem e reclamando simples. Não sei se esse é o tal pense se você mesmo não anda 
em nome dos outros, mas mantém "segredo" que andou circulando fazendo muita fofoca. Coloque sua 
a própria vida desarrumada. pelos cinemas e sendo publicado camiseta pró-ecologia, mas antes 
Trabalham naquilo que não gostam, em livro, mas o fato é que dar um lembre-se de não jogar lixo na rua e 
não se esforçam para manter uma jeito em si mesmo já é uma boa n e m  d e  u s a r  o  c a r r o  
relação de amor prazerosa, não contribuição para salvar o mundo, desnecessariamente. Reduza o 
cuidam da própria saúde, não se essa missão heróica e tão bem desperdício na sua casa.
interessam por cultura e informação intencionada. Uma coisa está relacionada com 
e estão mais propensos a rosnar do Claro que não é preciso estar a outra: você e o universo. Quer 
que a aprender. Com a cabeça com a vida ganha para ser solidário. mesmo salvá-lo? Analise seu 
assim minada, vão passar que tipo A experiência mostra que as próprio comportamento. 
de tranqüilidade adiante? Que pessoas que mais se sensibilizam Não se sinta culpado por pensar 
espécie de exemplo? E vão com os dilemas alheios são aquelas em si próprio. Cuide do seu espírito, 
reivindicar o quê? que ainda têm muito a resolver na do seu humor. 

Quer uma cidade mais limpa, sua vida pessoal. Por outro lado, Arrume seu cotidiano. Agora sim, 
comece pelo seu quarto, seu elas não praguejam, não gastam estando quite consigo mesmo, vá 
banheiro e seu jardim. seu latim à toa:  agem. A em frente e mostre aos outros como 

Quer mais justiça social, respeite generosidade é seu oxigênio. se faz.

EM CASO DE DESPRESSURIZAÇÃO
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