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A FELICIDADE DE TERMOS O
SENHOR COMO NOSSO PASTOR
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
___________________________________
Salmo 23
v.1 O SENHOR é o meu pastor; nada me
faltará.
Isto significa:
1. Que não me faltará nada que for
necessário à realização da vontade de Deus
na minha vida.
2. Que me contentarei com a provisão e
o cuidado do Bom Pastor, mesmo em
tempos pessoalmente difíceis, porque
confio no seu amor e cuidado por mim.
O próprio Senhor Jesus empregou a
mesma metáfora para expressar seu
relacionamento com os seus em João 10.
Duas verdades destacam-se aqui:
1. Deus, através de Cristo e do Espírito
Santo, está tão afeiçoado a cada um de seus
filhos, que Ele deseja amar, cuidar, proteger,
guiar e estar perto desses filhos, como o
bom pastor cuida das suas ovelhas.

2. Os crentes são as ovelhas do Senhor.
Pertencemos a Ele e somos alvo especial do
seu amor e atenção (devemos declarar o
tempo todo que o Senhor é nosso Pastor
para nós mesmos, para o mundo e para o
diabo quando percebemos seus ataques).
v.2 Deitar-me faz em verdes pastos,
guia-me mansamente a águas tranqüilas.
Porque o Pastor está presente e perto
de mim, posso deitar-me em paz, livre de
todo medo.
O Espírito Santo como meu Consolador,
Conselheiro e Ajudador comunica-me o
cuidado pastoral e a presença de Cristo:
1. Meu descanso tranqüilo na sua
presença terá lugar em verdes pastos, em
Jesus e na Palavra de Deus, pois devemos
vigiar quando satanás tenta colocar em
nossas mentes mentiras que nos trazem um
sentimento de abandono.
2. Guia-me mansamente a águas
tranqüilas do seu Espírito Santo.
v.3 Refrigera a minha alma; guia-me
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pelas veredas da justiça por amor do seu
nome.
Quando aceitamos a Jesus, Ele coloca
um “ar condicionado” dentro de nós, isso é,
uma paz e uma alegria que não sabemos
explicar. Passamos a ter tudo sobre controle
dentro de nós, pois sabemos onde buscar
ajuda e a quem recorrer.
v.4 Ainda que eu andasse pelo vale da
sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo; a tua vara e o teu
cajado me consolam.
Em tempos de perigo, dificuldade, e
mesmo de morte, o crente não teme
nenhum mal. Por quê? Porque a presença
do Senhor é real.
A vara (um pedaço de pau curto) é uma
arma de defesa ou disciplina, que simboliza
a força o poder e autoridade de Deus.
O cajado (uma vara longa e delgada,
tendo um gancho numa das extremidades)
serve para trazer a ovelha para perto do
pastor, para guiá-la no caminho certo, ou
para removê-la em caso de perigo, pois esse
cajado nos tira de lugares em que não
podemos nos mover, é a manifestação do
amor de Deus.
v.5 Preparas uma mesa perante mim
na presença dos meus inimigos, unges a

minha cabeça com óleo, o meu cálice
trasborda.
1. Apesar de o crente estar em luta
diária contra Satanás e ter em volta de si
uma sociedade pagã, a graça de Deus que
ele recebe capacita-o a viver e se regozijar
na presença de Deus. Ele pode saciar-se à
mesa do Senhor com fé, ação de graças e
esperança, em perfeita paz, e protegida
pelo sangue derramado e o corpo partido
desse Bom Pastor.
2. Unges a minha cabeça com óleo
refere-se ao favor e bênção especiais de
Deus, pela unção do seu Santo Espírito no
corpo, mente e espírito do crente.
3. O meu cálice transborda. É uma
alusão ao bebedouro do pastor, que era
uma pedra grande, escavada em forma de
tanque, cabendo quase 200 litros de água,
onde as ovelhas bebiam.
v.6 Certamente que a bondade e a
misericórdia me seguirão todos os dias da
minha vida; e habitarei na Casa do SENHOR
por longos dias.
Misericórdia refere-se ao fiel amor e a
bondade de Deus. O crente, tendo consigo o
Bom Pastor na peregrinação desta vida terá
sua ajuda, bondade e seu sustento
constantes.

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Salmos 16, 17, 18
3ª feira - Salmos 19, 20, 21
4ª feira - Salmos 22, 23, 24
5ª feira - Salmos 25, 26, 27
6ª feira - Salmos 28, 29, 30
Sábado - Salmos 31, 32, 33
Domingo - Salmos 34, 35, 36
Período atual:
Vigésima sexta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

O Nascimento de Jesus
na Festa dos Tabernáculos
Quem conhece Israel sabe que 25 de
dezembro é inverno naquela região, e
ninguém fica exposto ao tempo. Lucas 2:8
diz que os pastores estavam no campo. Os
pastores não ficariam no campo numa noite
de inverno. No final de outubro e início de
novembro os pastores já não vão mais ao
campo, porque já é declarado inverno.
Na época do nascimento de Jesus, José
e Maria estavam ascendendo a Jerusalém,
porque Maria era da descendência de Davi e
era decreto que os descendentes de Davi
todos os anos subissem a Jerusalém para
celebrar Tabernáculos, motivo pelo qual
João afirma que Jesus “tabernaculou” entre
nós. (João 1: 14). Calculemos assim:
Lucas 1: 5 e 8 “5 – Existiu, no tempo de
Herodes, rei da Judéia, um sacerdote
chamado Zacarias, da ordem de Abias, e
cuja mulher era das filhas de Arão; e o seu
nome era Isabel. (…) 8 – E aconteceu que,
exercendo ele o sacerdócio diante de Deus,
na ordem da sua turma”,
Zacarias exercia o seu turno quando
Lucas começa a explanação de seu
Evangelho. Ele pertencia ao turno de Abias,
o oitavo turno do ano eclesiástico que
começava na metade do mês março (I Cr. 24:
10)
I Crônicas 24:10 “A sétima a Hacoz, a
oitava a Abias”.
O texto de 1 Crônicas 24: 10 descreve a
divisão de 24 turnos para exercerem o
ministério no Templo dos descendentes de
Levi. Eram 24 famílias, 24 turnos.
Sendo Zacarias do oitavo turno (cada
turno durava aproximadamente 15 dias) e

que o ano eclesiástico se iniciava na metade
do mês de março, entendemos que Zacarias
subiu ao Templo para cumprir seus dias de
ministério na primeira quinzena de julho.
Lucas 1: 23-24 “E sucedeu que,
terminados os dias de seu ministério, voltou
para sua casa. E, depois daqueles dias,
Isabel, sua mulher, concebeu, e por cinco
meses se ocultou".
Cumpridos os seus dias de ministério,
Zacarias retornou para a casa e dias depois
Isabel, sua esposa, concebeu. Isabel ficou
grávida de João Batista, então, na segunda
quinzena do mês de julho. João, o Batista,
nasceu em abril do ano seguinte.
Lucas 1:26 “E, no sexto mês, foi o anjo
Gabriel enviado por Deus a uma cidade da
Galiléia, chamada Nazaré”
Maria foi visitada pelo Anjo Gabriel,
que lhe informou que ela conceberia Jesus
do Espírito Santo, seis meses depois da
concepção de Isabel, portanto no mês de
janeiro. Então, um período de gestação
iniciado no mês de janeiro tem seu término
entre setembro e outubro, quando Jesus
nasceu.
Parabéns para os pastores
Francisco (29/12)
e Ana Cláudia (20/12),
por mais um ano de suas vidas, e, claro,
pela bênção que sempre são nas nossas.
Que o Senhor Jesus comece a cumprir
na vida de vocês as promessas tão
aguardadas não só por vocês, mas por
todos os que querem ver em vocês a
chuva de Deus caindo copiosamente.
Feliz aniversário! De seus irmãos Elma,
Neto e Venâncio.

Importante lembrar...
O dia mais belo: hoje

O maior remédio: o otimismo

A coisa mais fácil: errar

A maior satisfação: o dever cumprido

O maior obstáculo: o medo

A força mais potente do mundo: a fé

O maior erro: o abandono

As pessoas mais necessárias: os pais

A raiz de todos os problemas: o dinheiro

A mais bela de todas as coisas: O AMOR!

A distração mais bela: o trabalho

Colaboração:
Pb. Elma Maria

A pior derrota: o desânimo
Os melhores professores: as crianças
A primeira necessidade: comunicar-se
O que traz felicidade: ser útil aos demais
O pior defeito: o mau humor
A pessoa mais perigosa: a mentirosa
O pior sentimento: o rancor
O presente mais belo: o perdão
O mais imprescindível: o lar
A rota mais rápida: o caminho certo
A sensação mais agradável: a paz interior
A maior proteção efetiva: o sorriso
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JESUS: O MESSIAS ESPERADO
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
___________________________________
A genealogia de Jesus Cristo
“Livro da geração de Jesus Cristo, Filho
de Davi, Filho de Abraão. Abraão gerou a
Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a
Judá e a seus irmãos e Judá gerou de Tamar
a Perez e a Zerá, e Perez gerou a Esrom, e
Esrom gerou a Arão.” ― Mt.1.1―3
Um dos ensinos fundamentais do Novo
Testamento é que Jesus Cristo (o Messias) é
o cumprimento do AT. O livro de Hebreus
mostra que Cristo é o herdeiro de tudo o
que Deus falou através dos profetas (Hb
1.1,2). O próprio Jesus asseverou que viera
para cumprir a lei e os profetas (Mt 5.17).
Após a sua gloriosa ressurreição, Ele
demonstrou aos seus seguidores, tendo por
base a lei de Moisés, os profetas e os
salmos, isto é, as três principais divisões do
Antigo Testamento (hebraico) que Deus
predissera, há muito tempo, tudo quanto
lhe havia sucedido.
Para melhor compreendermos as

profecias do Antigo Testamento a respeito
de Jesus Cristo, precisamos ver algo da
tipologia bíblica.
Profecias sobre Jesus:
De Abraão: “E em tua semente serão
benditas todas as nações da terra,
porquanto obedeceste à minha voz .”
Gn.22.18. Por causa da sincera obediência
de Abraão, do seu inteiro coração,
demonstrada na disposição de sacrificar seu
filho, Deus confirmou sua promessa com ele
segundo o concerto feito. A semente que
abençoaria as nações refere-se, no sentido
pleno, a Cristo Jesus.
De Judá: “O cetro não se arredará de
Judá, nem o legislador dentre seus pés, até
que venha Siló; e a ele se congregarão os
povos.” Gn.49.10. A bênção outorgada a
Judá indica que os direitos da primogenitura
lhe foram concedidos, e, portanto, as
bênçãos prometidas a Abraão. A suma
dessa promessa é que todas as nações
seriam abençoadas através de Judá pela
semente da mulher.
1 . A J u d á fo i d i t o q u e s e u s
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descendentes governariam seus irmãos, até
que venha Siló.
Esta promessa foi parcialmente
cumprida no fato da linhagem real de Israel
ter sido a do rei Davi, um descendente de
Judá.
2. Siló provavelmente significa aquele a
quem pertence (cf. Ez 21.27) e, em sentido
pleno, refere-se ao Messias vindouro, Jesus
Cristo, que veio através da tribo de Judá (Ap
5.5). Jacó profetizou que todos os povos lhe
seriam sujeitos (Ap 19.15), e que Ele traria
grandes bênçãos espirituais.
De Jessé: “Porque brotará um rebento
do tronco de Jessé, e das suas raízes um
renovo frutificará. E repousará sobre ele o
Espírito do SENHOR, e o Espírito de
sabedoria e de inteligência, e o Espírito de
conselho e de fortaleza, e o Espírito de
conhecimento e de temor do SENHOR. E
deleitar-se-á no temor do SENHOR e não
julgará segundo a vista dos seus olhos, nem
repreenderá segundo o ouvir dos seus
ouvidos; mas julgará com justiça os pobres,
e repreenderá com eqüidade os mansos da
terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca,
e com o sopro dos seus lábios matará o
ímpio. E a justiça será o cinto dos seus
lombos, e a verdade, o cinto dos seus rins.”
Is.11.1―5. O Reino do Messias é pacífico e
próspero. Isaías pinta um quadro glorioso de
um novo mundo futuro, regido pelo Renovo
(Jesus Cristo). A palavra hebraica netzer
(Renovo) é provavelmente a raiz da qual
derivou o termo Nazaré. Jesus era chamado
Nazareno (Mt 2.23), que pode significar ou
homem de Nazaré ou homem do Renovo.
Ele brotaria como um rebento da raiz de
Jessé, isto é, o pai de Davi e seria governante
de um mundo de paz, justiça e bondade. O
cumprimento parcial dessa profecia deu-se

700 anos mais tarde, quando Jesus nasceu;
mas seu pleno cumprimento aguarda a
segunda vinda de Cristo.
O Messias seria poderosamente ungido
pelo Espírito Santo a fim de cumprir a
vontade do Pai e de trazer plena salvação às
nações.
A fim de executar o seu plano da
salvação, o Messias também batizaria e
ungiria os seus seguidores no Espírito Santo.
Esse é um requisito fundamental na obra
contínua da redenção que a igreja
empreende.
Isaías menciona o Espírito Santo mais
do que qualquer outro profeta do Antigo
Testamento.
Esta descrição profética da unção do
Messias relaciona-se com seu caráter e
estatura espirituais. O Messias tem a
plenitude do Espírito, e seus gloriosos dons
celestiais são descritos como (1) o Espírito
(2) sabedoria (3) inteligência (4) conselho
(5) fortaleza (6) conhecimento e (7) temor
do Senhor. A plenitude de dons contida
nesta descrição não tem precedente nas
Escrituras. Esses dons sob sete aspectos
falam da sua plenitude no Messias
FERIRÁ A TERRA. Este versículo referese à volta de Cristo à terra para juízo e
destruição de todos os ímpios (Ap 19). Este
j u s t o j u í zo é n e c e s s á r i o p a ra o
estabelecimento do seu governo perfeito e
justo.
JUSTIÇA... VERDADE. A justiça e a
verdade são elementos essenciais do reino
do Messias. São, também, requisitos para
todos que dirigem, na igreja do Messias.
Devemos esperar ansiosos por esses dias e
sem medo, pois o Senhor nos tratara com
amor e carinho e devemos viver para
realizar seus interesses.

PASTOR IRANIANO CORRE RISCO
DE SER ASSASSINADO EM SEGREDO
07 jan 2012 - portasabertas.org.br
Pastor iraniano Yousef Nadarkhani está
enfrentando uma sentença de morte por se
recusar a renunciar a sua fé em Jesus, por
isso ele pode passar mais um ano na prisão
aguardar o resultado do seu recurso contra a
decisão do tribunal.
Enquanto o veredito sobre o caso do
pastor Yousef não é definido, autoridades
iranianas continuam o pressionado para que
se converta ao islamismo e negue sua fé
cristã, segundo informações do The
Christian Post.
Yousef Nadarkhani foi condenado por
apostasia no ano passado e por isso foi
condenado à morte por enforcamento pelas
autoridades do Irã.
Agora, especialistas acham que esse
atraso para a conclusão do caso é usado
para tirar toda a atenção que o caso recebeu
mundialmente, e mesmo assim as

autoridades estão tentando todos os meios
possíveis para convertê-lo ao islamismo.
Nadarkhani recebeu uma alternativa
vinda das autoridades do país: se ele
renunciasse sua fé e abraçasse o
cristianismo, todas as acusações seriam
retiradas. Mas o jovem pastor se recusou a
fazer o que lhe foi proposto.
“Não existem garantias de que ele não
será executado na prisão”, advertiu Jason
DeMars, fundador do ministério Present
Truth. “Pode acontecer a qualquer
momento. Este é o caminho que o governo
iraniano faz para executar pessoas. Eles não
dão aviso prévio e fazem tudo em segredo.”
O caso do pastor Yousef Nadarkhani
ganhou atenção internacional, tanto que
autoridades de outros países como Hillary
Clinton, secretária do Estado americano e
outros mais se posicionaram contrários a
sentença recebida pelo pastor.

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Salmos 37, 38, 39
3ª feira - Salmos 40, 41, 42
4ª feira - Salmos 43, 44, 45
5ª feira - Salmos 46, 47, 48
6ª feira - Salmos 49, 50, 51
Sábado - Salmos 52, 53, 54
Domingo - Salmos 55, 56, 57
Período atual:
Vigésima sétima semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Pr. Roberto,
Parabéns por mais um ano de vida. Que
as bênçãos do Senhor inundem esse dia
especial, e não só ele, mas todos os dias
que se seguirão. De Neto, Elma e
Venâncio.

Os interessados em
participar da NOITE
TROPICAL, procurar Pr.
Francisco ou Pra. Ana
Cláudia para fazer
pagamento.

O PONTO NEGRO
Certo dia, um professor chegou na sala
de aula e disse aos alunos para se
prepararem para uma prova-relâmpago.
To d o s a c e r t a r a m s u a s f i l a s ,
aguardando assustados o teste que viria.
O professor foi entregando, então, a
folha da prova com a parte do texto virada
para baixo, como era de costume.
Depois que todos receberam, pediu
que desvirassem a folha.
Para surpresa de todos, não havia uma
só pergunta ou texto, apenas um ponto
negro, no meio da folha.
O professor, analisando a
expressão de surpresa que
todos faziam, disse o
seguinte:
- Agora, vocês vão
escrever um texto sobre o que
estão vendo.
To d o s o s a l u n o s ,
confusos, começaram, então,
a difícil e inexplicável tarefa.
Terminado o tempo, o
mestre recolheu as folhas,
colocou-se na frente da turma
e começou a ler as redações em voz alta.
Todas, sem exceção, definiram o ponto
negro, tentando dar explicações por sua
presença no centro da folha.
Terminada a leitura, a sala em silêncio,
o professor então começou a explicar:
- Esse teste não será para nota, apenas
serve de lição para todos nós.
Ninguém na sala falou sobre a folha em

branco.
Todos centralizaram suas atenções no
ponto negro.
Assim acontece em nossas vidas.
Temos uma folha em branco inteira
para observar e aproveitar, mas sempre nos
centralizamos nos pontos negros.
A vida é um presente da natureza dado
a cada um de nós, com extremo carinho e
cuidado.
Temos motivos para comemorar
sempre!
A natureza que se
renova, os amigos que se
fazem presentes, o emprego
que nos dá o sustento, os
milagres que diariamente
presenciamos. No entanto,
insistimos em olhar apenas
para o ponto negro!
O problema de saúde
que nos preocupa, a falta de
dinheiro, o relacionamento
difícil com um familiar, a
decepção com um amigo.
Os pontos negros são
mínimos em comparação com tudo aquilo
que temos diariamente, mas são eles que
povoam nossa mente.
Pense nisso!
Tire os olhos dos pontos negros de sua
vida.
A p ro ve i te ca d a b ê n çã o, ca d a
momento que o Criador te dá.
Tranqüilize-se e seja feliz!
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O NASCIMENTO DE JESUS,
O NOSSO SENHOR
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
___________________________________
“Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi
assim: Estando Maria, sua mãe, desposada
com José, antes de se ajuntarem, achou-se
ter concebido do Espírito Santo.” ― Mt.1.18
Fato importante: desposada. O termo
no hebraico e aramaico é “kiddushin”
significa santificado, isto é, separação de
uma mulher para um homem em especial. A
punição para quem quebrava esse pacto era
a morte por apedrejamento ou
estrangulamento.
Concebido do Espírito Santo : a
expressão no hebraico é “Ruach HaKodesh,
que significa Espírito Santo e, aqui, equivale
a mesma expressão que foi utilizada em
Gênesis cap. 1 vs 2, que diz: O Espírito de
Deus pairava sobre as águas (hebraico
“Ruach-Elohim”).

No livro de Lucas, Maria perguntou ao
anjo Gabriel: “como poderá acontecer
isso?” e Gabriel respondeu: “descerá sobre
ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te
envolverá”. Aqui está a resposta para todos
nós que aceitamos a Jesus como Salvador.
Como seremos transformados? A resposta é
a mesma: descerá sobre nós o Espírito Santo
e Ele vai gerar Jesus em nós.
“Então, José, seu marido, como era
justo e a não queria infamar, intentou deixála secretamente.” ― Mt.1.19
Aqui só prova que José era o marido
certo que Deus havia separado para Maria.
“E, projetando ele isso, eis que, em
sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor,
dizendo: José, filho de Davi, não temas
receber a Maria, tua mulher, porque o que
nela está gerado é do Espírito Santo.” ―
Mt.1.20
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Deus, quando nos chama e estabelece
Sua vontade em nós, Se torna nosso
médico, nosso advogado, nosso guia e
provedor em tudo na nossa vida, pois
decidimos aceitar Sua proposta e fazer Sua
vontade, como dizimar, ofertar, se guardar
em Deus para o casamento (decidir esperar)
e ter uma vida em santidade para esperar a
volta de Jesus.
“E ela dará à luz um filho, e lhe porás o
nome de JESUS, porque ele salvará o seu
povo dos seus pecados.” ― Mt.1.21
Um fato interessante é que foi a José
que o anjo deu o nome de que deveria dar a
Jesus. Isso era um direito do pai.
O propósito de Jesus vir a terra era
justamente salvar o povo do pecado. O
nome de Jesus no hebraico se escreve
Yeshua, que significa o verdadeiro nome de
Deus em hebraico, que é “YHVH Salva”.
Durante anos o diabo trabalhou para
apagar esse nome. O que o diabo não
pensou é que Jesus (ou Yeshua) não é
apenas um nome, mas a essência real do
Deus vivo que conhece a intenção dos
corações de quem o invocam e o buscam em
sinceridade, pois a própria Palavra diz: a
letra mata e o Espírito vivifica.

Reuniões todos os domingos
na Escola Bíblica Dominical
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REDE DE MULHERES
Convocação para a primeira
reunião do ano.
Dia 16 de janeiro, segundafeira, às 20h

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Salmos 58, 59, 60
3ª feira - Salmos 61, 62, 63
4ª feira - Salmos 64, 65, 66
5ª feira - Salmos 67, 68, 69
6ª feira - Salmos 70, 71, 72
Sábado - Salmos 73, 74, 75
Domingo - Salmos 76, 77, 78
Período atual:
Vigésima oitava semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

EXTREMISTAS SE INFILTRAM EM
GRUPOS DE CRISTÃOS NA ÍNDIA
O Fórum Secular Católico (CSF) disse mais notadamente em Orissa e Caxemira,
em um de seus relatórios, que produz para a onde os cristãos são frequentemente alvos
agência de notícia Fides, que os extremistas de extremistas religiosos.
religiosos (islâmicos e Na Índia, extremistas islâmicos
hindus) da Índia estão se e hindus estão se passando por
A C S F e stá m u i t o
infiltrando em igrejas e cristãos para que possam ter p r e o c u p a d a c o m a
ONGs cristãs.
acesso às informações sobre as crescente tendência que
reuniões e atividades cristãs no a l g u n s c r i s t ã o s t e m
Eles estão reunindo
apresentando como
país e, assim, passem as
informações sobre as
compartilhar fotos e
informações aos grupos
propriedades das igrejas,
informações pessoais em
radicais do país.
sobre os membros da
sites de redes sociais, o que
comunidade cristã do país e também dados tem trazido riscos para as igrejas.
sobre batismos e conversões que
ocorreram nas regiões onde o cristianismo
Recentemente, um pastor que vivem
tem crescido.
na Caxemira foi preso pela polícia depois
que postou um vídeo no YouTube que
A CSF acredita que as informações mostrava o pastor batizando alguns homens
estão sendo passadas para os partidos ex-muçulmanos.
políticos extremistas e organizações
terroristas para que possam ser usados
Ore pelos cristãos que moram na Índia,
contras os cristãos que vivem no país.
pedindo pra que eles possam estar firmes e
seguros diante de Deus e que as tribulações
Embora os cristãos, em algumas e provações façam com eles cresçam ainda
regiões da Índia, tenham uma grande mais em força para continuar com sua fé em
liberdade religiosa, existem áreas no país, Jesus (Portas Abertas 12/jan).

DIAS DE CRISE
Devemos prestar atenção às
mensagens que chegam até nós, e algumas
vezes ignorá-las se não vierem de Deus!
“Era uma vez um homem que vivia à
beira de uma estrada, onde vendia
cachorro-quente. Ele não ouvia bem, por
isso não tinha rádio. Tinha problemas de
visão, por isso não lia jornais.
Mas ele vendia cachorro-quente.
Colocava cartazes na estrada, fazendo
propaganda da qualidade de seu produto.
Ficava na beira da estrada e oferecia o seu
produto em alta voz, e o povo comprava.

O pai logo pôs-se a refletir: “Meu filho
estudou, lê jornais, ouve rádio e só pode
estar com a razão.” Então resolveu reduzir
as compras de salsicha e de pão.
Tirou os cartazes de propaganda e já
não anunciava tão alto seu cachorroquente, abatido que estava pela notícia da
crise.
As vendas foram caindo, caindo,
caindo, até ele fechar o negócio e não
conseguir mais vender seu cachorroquente.
Então o pai finalmente disse ao filho:

Lentamente foi aumentando as vendas
e cada vez mais aumentava a compra de
salsicha e de pão. Comprou um fogão
industrial para melhor atender os
fregueses.

- Você estava certo, meu filho. Nós
certamente estamos vivendo uma grande
crise.”
(Autor desconhecido)

O negócio prosperava: o homem
conseguiu até mesmo enviar seu filho para
estudar na capital.
Certo dia, o filho, já formado, retornou
para cuidar do pai e viu que as coisas não
mudavam naquele lugar. Em casa, chegou
logo dizendo ao pai: Você não ouve rádio!
Nem lê jornais! Há uma crise no mundo. A
situação na Europa é terrível e a do Brasil
ainda pior. Tudo está indo para o vinagre.
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JOÃO, O BAPTISTA: O PROFETA QUE
PREPARA O CAMINHO DO SENHOR
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
___________________________________
Seu nascimento:
“Então, um anjo do Senhor lhe
apareceu, posto em pé, à direita do altar do
incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e
caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse:
Zacarias, não temas, porque a tua oração
foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz
um filho, e lhe porás o nome de João.” ―
Lucas 1:11―13
João, em hebraico Yochanan (favor
gracioso de Deus), era, por direito, sumo
sacerdote, mas atendeu o chamado
profético.

grande diante do Senhor, e não beberá
vinho, nem bebida forte, e será cheio do
Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.
E converterá muitos dos filhos de Israel ao
Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no
espírito e virtude de Elias, para converter o
coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à
prudência dos justos, com o fim de preparar
ao Senhor um povo bem disposto.” ― Lucas
1:14―17
Seu caráter:
“Em verdade vos digo que, entre os que
de mulher têm nascido, não apareceu
alguém maior do que João Batista; mas
aquele que é o menor no Reino dos céus é
maior do que ele.” ― Mateus 11:11
Missão cumprida:

Seu chamado e ministério:
“E terás prazer e alegria, e muitos se
alegrarão no seu nascimento, porque será

“No dia seguinte, João viu a Jesus, que
vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo. Este é
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aquele do qual eu disse: após mim vem um
homem que foi antes de mim, porque já era
primeiro do que eu. E eu não o conhecia,
mas, para que ele fosse manifestado a Israel
me veio, por isso, batizando com água. E
João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito
descer do céu como uma pomba e repousar
sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me
mandou a batizar com água, esse me disse:
Sobre aquele que vires descer o Espírito e
sobre ele repousar, esse é o que batiza com o
Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado
que este é o Filho de Deus.” ― João 1:29―34

Reuniões todos os domingos
na Escola Bíblica Dominical

Suas crises:
“E João, chamando dois dos seus
discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu
aquele que havia de vir ou esperamos
outro?” ― Lucas 7:19
Essa é a parte mais incrível da vida de
João. Ele revela sua humanidade e nos
prova que podemos cumprir uma chamada
de Deus, mesmo no meio de tanta
fragilidade. Deus tem para nós um
chamado, ele é simples e é possível! Não
teremos que pregar no deserto, comer
gafanhoto com mel a vida toda, não ter uma
família e viver só para cumprir uma missão.

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Salmos 79, 80, 81
3ª feira - Salmos 82, 83, 84
4ª feira - Salmos 85, 86, 87
5ª feira - Salmos 88, 89, 90
6ª feira - Salmos 91, 92, 93
Sábado - Salmos 94, 95, 96
Domingo - Salmos 97, 98, 99
Período atual:
Vigésima nona semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

EXTREMISTAS SE INFILTRAM EM
GRUPOS DE CRISTÃOS NA ÍNDIA
O Irã voltou a violar o direito de
liberdade religiosa pedindo mais uma vez
que o pastor Youcef Nadarkhani,
renunciasse sua fé em Cristo e aceitasse ao
profeta Maomé como seu salvador, em
troca de sua libertação. Nadarkhani
recusou.

legais sob o império da lei, que exige que o
pastor Youcef seja liberado e permitir que
ele pacificamente pratique o cristianismo, o
I rã n o va m e n te o b l i te ra q u a l q u e r
credibilidade que poderia ter realizado com
comunidade internacional”, acrescentou
Barrans.

A agência internacional de notícias
cristãs BosNewsLife afirma ter recebido
informações na sexta-feira e que
Nadarkhani recusou a oferta de ser
libertado da prisão em troca de seu
reconhecimento público do profeta Maomé
como ”um mensageiro enviado por Deus”,
como prega o islã.
“A última tentativa de pressionar o
pastor Youcef para que ele reconheça
Maomé como um mensageiro de Deus,
viola tanto a Constituição iraniana e vários
princípios do direito internacional, de que o
Irã é obrigado a defender”, comentou
Tiffany Barrans, diretor internacional do
Centro Americano para Lei e Justiça.
“Em vez de defender as suas obrigações

Nadarkhani tem sido mantido preso
desde outubro de 2009. Ele foi preso por
protestar contra o ensino do Islâmico na
escola onde seus filhos estudam. Sua
acusação foi mudada para apostasia e
tentativa de evangelização de muçulmanos.
Ele foi condenado à morte a menos que ele
renunciasse à sua fé cristã.

SÓ MAIS UM ROUND
“Peleja a boa peleja da fé, apodera-te
da vida eterna, para a qual foste
chamado…” (1 Timóteo 6:12).
“A Era moderna do boxe completa hoje
105 anos. No dia 7 de setembro de 1892,
John Lawrence Sullivan e James J. Corbett
disputavam pela primeira vez uma luta de
boxe válida pela categoria dos pesos
pesados, utilizando luvas de cinco onças.
Com a criação das novas regras – o
máximo estabelecido era de 25 roundes – e
a obrigatoriedade da utilização de luvas, os
promotores da época escolheram o
campeão John L. Sullivan para enfrentar
James J. Corbett.
A luta foi realizada no Pelican Athletic
Club, em New Orleans, Louisiana, Estados
Unidos. Após 21 roundes, Corbett combinou
um jab de esquerda com um direto de
direita. Sullivan caiu e ouviu a contagem do
juiz John Duffy.” (Estado de S. Paulo07/09/97)
Quando as coisas não iam bem para
Corbett, ele usava um lema que ele mesmo
criou: “Lute mais um round”.
Muitas vezes lamentamos e
reclamamos ser a nossa vida apenas de
lutas.
Mal nos livramos de uma e eis que
outra se nos apresenta. O que fazer então?

Se levarmos em conta a quantidade de
batalhas em nosso caminho, não teremos
forças para enfrentá-las, mas se enchermos
nosso coração de fé, olharmos para cima e
segurarmos nas mãos de Jesus, então
encararemos cada batalha como se fosse a
última, confiando que próximo estamos da
vitória final.
Os que duvidam e desistem jamais
chegarão a lugar nenhum.
A vitória será sempre dos que crêem e
seguem em frente.
Fonte: Ministério para Refletir

Boletim Informativo no 383 - 29 de janeiro de 2012

DEUS, NOSSO PAI
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
___________________________________
“Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e
de todo o teu poder.” ― Dt.6.5
Dois tipos de pessoas: “E disse: Um
certo homem tinha dois filhos.” ― Lc.15.11
O menos experiente era mais
audacioso e eles dividiram o que era do Pai:
“E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dáme a parte da fazenda que me pertence. E
ele repartiu por eles a fazenda.” ― Lc.15.12
O pródigo está sempre ligado ao TER.
Não procedemos da mesma forma? “E,
poucos dias depois, o filho mais novo,
ajuntando tudo, partiu para uma terra
longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda,
vivendo dissolutamente.” ― Lc.15.13
Não podemos esquecer que a fonte da
provisão não está no ter, mas em estar
perto do Pai: “E, havendo ele gastado tudo,
houve naquela terra uma grande fome, e
começou a padecer necessidades.” ―

Lc.15.14
Quando ficamos em apuros, a primeira
coisa que fazemos é olhar para os homens,
que só têm comida de porcos a oferecer: “E
foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela
terra, o qual o mandou para os seus campos
a apascentar porcos.” ― Lc.15.15
Longe do Pai perdemos a qualidade de
vida: “E desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam, e
ninguém lhe dava nada.” ― Lc.15.16
Somos como o filho pródigo. Pensamos
nos bens que estão na casa do Pai, mas não
na presença do Pai e na intimidade com
Ele: “E, caindo em si, disse: Quantos
trabalhadores de meu pai têm abundância
de pão, e eu aqui pereço de fome!” ―
Lc.15.17
Note que o plano do pródigo é
aparentemente bom. Mas se não fosse o
amor do Pai pelo filho seria uma catástrofe.
Imagine o filho voltando e deixando claro
que o que era importante para ele não era a
sua filiação, mas suas necessidades
pessoais: “Levantar-me-ei, e irei ter com
meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o
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céu e perante ti. Já não sou digno de ser
chamado teu filho; faze-me como um dos
teus trabalhadores.” ― Lc.15.18,19
Somente aqui esse pai maravilhoso
conseguiu demonstrar seu amor e quebrar
plano do filho. Antes de ver a necessidade
do filho, vê o filho acima de suas
necessidades: “E, levantando-se, foi para
seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o
seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e,
correndo, lançou se lhe ao pescoço, e o
beijou.” ― Lc.15.20
Note que nestes versículos o Pai não se
dirige para o filho, não libera perdão nas
coisas em que o filho está preocupado, mas
providencia tudo para restaurar seu filho e
seu bem estar. Jesus se coloca como o
bezerro cevado, a peça importante deste
romance são os filhos como eu e você: “E o
filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e
perante ti e já não sou digno de ser chamado
teu filho. Mas o pai disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lho,
e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos
pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o; e
comamos e alegremo-nos, porque este meu
filho estava morto e reviveu; tinha-se
perdido e foi achado. E começaram a
alegrar-se.” ― Lc.15.21―24
Aqui o destaque é o bezerro e sua
morte, pois esse bezerro era separado para

uma festa muito importante para o Senhor.
Agora não é mais importante do que a
restauração de um filho que volta para
casa: “E o seu filho mais velho estava no
campo; e, quando veio e chegou perto de
casa, ouviu a música e as danças. E,
chamando um dos servos, perguntou-lhe
que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu
irmão; e teu pai matou o bezerro cevado,
porque o recebeu são e salvo.” ―
Lc.15.25―27
Então vemos o segundo filho que está
na casa do Pai, mas não pensa como o Pai e
não sente como Ele. Mais uma vez o Pai
lindo e maravilhoso entra em ação: “Mas
ele se indignou e não queria entrar. E, saindo
o pai, instava com ele.” ― Lc.15.28
O segundo estava na casa do Pai, o
servia como servo e não como filho e
queria fazer uma festa com os amigos e não
com o Pai: “Mas, respondendo ele, disse ao
pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem
nunca transgredir o teu mandamento, e
nunca me deste um cabrito para alegrar-me
com os meus amigos.” ― Lc.15.29
O segundo filho está preocupado com o
que se perdeu, em acusar o seu irmão e
lembrar os pecados dele. O Pai, o mais
ofendido, está providenciando toda paz e
restauração. Isso nos faz ver que Deus,
nosso Pai, não complica nada, somos nós

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Salmos 100, 101, 102
3ª feira - Salmos 103, 104, 105
4ª feira - Salmos 106, 107, 108
5ª feira - Salmos 109, 110, 111
6ª feira - Salmos 112, 113, 114
Sábado - Salmos 115, 116, 117, 118
Domingo - Salmos 119
Período atual:
Trigésima semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

que complicamos tudo! “Vindo, porém,
este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda
com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro
cevado.” ― Lc.15.30
Pela primeira vez o Pai fala de si e
coloca tudo na ordem certa. Primeiro Ele e
depois os bens. Ele diz: 'tudo que é Meu é
seu': “E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás
comigo, e todas as minhas coisas são tuas.”
― Lc.15.31
Jesus mostra nesta parábola que Deus
está preocupado é com os perdidos! “Mas
era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos,
porque este teu irmão estava morto e
reviveu; tinha-se perdido e foi achado.” ―
Lc.15.32

Pastora Tânia,
Que o Senhor te conceda os desejos do
teu coração, que supra suas necessidades,
te fortaleça e te dê paz. Que nunca falte a
unção sobre sua cabeça para santificá-la e
a espada do Espírito, que é a Palavra de
Deus, tendo seu pés calçados na
preparação do evangelho da paz, levando
a palavra do Senhor aos que buscam o
conhecimento do Deus Vivo, tendo um
coração disposto a edificar, exortar e
consolar a igreja com amor, ouvindo
corações aflitos e os auxiliando com as
promessas de Deus, sendo instrumento
de Deus a conduzir o rebanho ao Senhor.
O mesmo Deus de paz vos santifique em
tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e
corpo, sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo.
Muitas felicidades,
dessa igreja que te ama.

Classificação de países
por perseguição
Todos os anos, a Portas Abertas publica
uma lista com os os 50 países mais
opressores ao cristianismo. Em 2012, os
cinco países onde é mais difícil viver como
cristão são:
1. Coreia do Norte
2. Afeganistão
3. Arábia Saudita
4. Somália
5. Irã
A Portas Abertas desenvolveu a
Classificação de países por perseguição com
base em suas experiências de campo, pois
precisava de algum padrão para comparar a
situação da Igreja cristã em vários países.
Por exemplo: como comparar a perseguição
na China com a da Arábia Saudita? Esse
padrão precisava ser o mais objetivo
possível. E a Classificação tornou possível
distinguir situações e delinear prioridades
para ações e projetos. Esse é o valor
fundamental do levantamento: uma forma
de determinar onde a necessidade é mais
urgente.
Faça o download do mapa disponível
no site Portas Abertas e divulgue entre seus
amigos a causa daqueles que pagam um
alto preço somente porque escolheram
seguir a fé cristã.
O procedimento é executado desde
1993. Desde janeiro de 2003 a Classificação
de países por perseguição é atualizada uma
vez ao ano.

O CAMINHO DA FELICIDADE
Por muito tempo, eu pensei que a
minha vida fosse se tornar uma vida de
verdade. Mas sempre havia um obstáculo
no caminho, algo a ser ultrapassado antes
de começar a viver, um trabalho não
terminado, uma conta a ser paga. aí sim, a
vida de verdade começaria.

lembre-se que o tempo não espera
ninguém.

Essa perspectiva tem me ajudado a ver
que não existe um caminho para a
felicidade. A felicidade é o caminho! Assim,
aproveite todos os momentos que você
tem.

Portanto, pare de esperar até que você
termine a faculdade; até que você volte
para a faculdade; até que você perca 5 kg;
até que você ganhe 5 kg; até que seus filhos
tenham saído de casa; até que você se case;
até sexta à noite ou até segunda de manhã;
até que você tenha comprado um carro ou
uma casa nova; até que seu carro ou sua
casa tenham sido pagos; até o próximo
verão, outono, inverno; até que você esteja
aposentado; até que a sua música toque;
até que você morra; e decida que não há
hora melhor para ser feliz do que agora
mesmo.

E aproveite-os mais se você tem
alguém especial para compartilhar, especial
o suficiente para passar seu tempo; e

Lembre-se:
Felicidade é uma viagem, não um
destino.

Por fim, cheguei à conclusão de que
esses obstáculos eram a minha vida de
verdade.
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DEUS, NOSSO PAI*
Pr. Paulo Baptista Pereira
Presidente do Ministério Amai-vos
___________________________________
* NOTA: A palavra pastoral da semana passada está
sendo publicada novamente devido ao testemunho do
irmão Luiz Gustavo. A mensagem de hoje, pregada pelo
pastor Paulo, tem como base essa palavra pastoral, que
seria ministrada na semana passada.

“Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e
de todo o teu poder.” ― Dt.6.5
Dois tipos de pessoas: “E disse: Um
certo homem tinha dois filhos.” ― Lc.15.11
O menos experiente era mais
audacioso e eles dividiram o que era do Pai:
“E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dáme a parte da fazenda que me pertence. E
ele repartiu por eles a fazenda.” ― Lc.15.12
O pródigo está sempre ligado ao TER.
Não procedemos da mesma forma? “E,
poucos dias depois, o filho mais novo,
ajuntando tudo, partiu para uma terra
longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda,
vivendo dissolutamente.” ― Lc.15.13
Não podemos esquecer que a fonte da

provisão não está no ter, mas em estar
perto do Pai: “E, havendo ele gastado tudo,
houve naquela terra uma grande fome, e
começou a padecer necessidades.” ―
Lc.15.14
Quando ficamos em apuros, a primeira
coisa que fazemos é olhar para os homens,
que só têm comida de porcos a oferecer: “E
foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela
terra, o qual o mandou para os seus campos
a apascentar porcos.” ― Lc.15.15
Longe do Pai perdemos a qualidade de
vida: “E desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam, e
ninguém lhe dava nada.” ― Lc.15.16
Somos como o filho pródigo. Pensamos
nos bens que estão na casa do Pai, mas não
na presença do Pai e na intimidade com
Ele: “E, caindo em si, disse: Quantos
trabalhadores de meu pai têm abundância
de pão, e eu aqui pereço de fome!” ―
Lc.15.17
Note que o plano do pródigo é
aparentemente bom. Mas se não fosse o
amor do Pai pelo filho seria uma catástrofe.
Imagine o filho voltando e deixando claro
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que o que era importante para ele não era a
sua filiação, mas suas necessidades
pessoais: “Levantar-me-ei, e irei ter com
meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o
céu e perante ti. Já não sou digno de ser
chamado teu filho; faze-me como um dos
teus trabalhadores.” ― Lc.15.18,19
Somente aqui esse pai maravilhoso
conseguiu demonstrar seu amor e quebrar
plano do filho. Antes de ver a necessidade
do filho, vê o filho acima de suas
necessidades: “E, levantando-se, foi para
seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o
seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e,
correndo, lançou se lhe ao pescoço, e o
beijou.” ― Lc.15.20
Note que nestes versículos o Pai não se
dirige para o filho, não libera perdão nas
coisas em que o filho está preocupado, mas
providencia tudo para restaurar seu filho e
seu bem estar. Jesus se coloca como o
bezerro cevado, a peça importante deste
romance são os filhos como eu e você: “E o
filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e
perante ti e já não sou digno de ser chamado
teu filho. Mas o pai disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lho,
e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos
pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o; e
comamos e alegremo-nos, porque este meu

filho estava morto e reviveu; tinha-se
perdido e foi achado. E começaram a
alegrar-se.” ― Lc.15.21―24
Aqui o destaque é o bezerro e sua
morte, pois esse bezerro era separado para
uma festa muito importante para o Senhor.
Agora não é mais importante do que a
restauração de um filho que volta para
casa: “E o seu filho mais velho estava no
campo; e, quando veio e chegou perto de
casa, ouviu a música e as danças. E,
chamando um dos servos, perguntou-lhe
que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu
irmão; e teu pai matou o bezerro cevado,
porque o recebeu são e salvo.” ―
Lc.15.25―27
Então vemos o segundo filho que está
na casa do Pai, mas não pensa como o Pai e
não sente como Ele. Mais uma vez o Pai
lindo e maravilhoso entra em ação: “Mas
ele se indignou e não queria entrar. E, saindo
o pai, instava com ele.” ― Lc.15.28
O segundo estava na casa do Pai, o
servia como servo e não como filho e
queria fazer uma festa com os amigos e não
com o Pai: “Mas, respondendo ele, disse ao
pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem
nunca transgredir o teu mandamento, e
nunca me deste um cabrito para alegrar-me
com os meus amigos.” ― Lc.15.29

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Salmos 120, 121, 122
3ª feira - Salmos 123, 124, 125
4ª feira - Salmos 126, 127, 128
5ª feira - Salmos 129, 130, 131
6ª feira - Salmos 132, 133, 134
Sábado - Salmos 135, 136, 137
Domingo - Salmos 138, 139, 140
Período atual:
Trigésima primeira semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

RETIRO DE
CARNAVAL

GUERRA RELIGIOSA
NA NIGÉRIA É O PRINCIPAL
TEMOR DOS CRISTÃOS

Procure os pastores Eduardo ou Ana
Cláudia para fazer o pagamento referente à
sua vaga no Retiro de Carnaval.

CONSAGRAÇÃO

Segundas-feiras,
às 8h da manhã

ENCONTRO
COM DEUS
I

Inscrições abertas para o
próximo Encontro com
Deus, marcado para o
mês de março.

A Associação Cristã da Nigéria (CAN,
sigla em inglês) fez um alerta sobre os
recentes ataques aos cristãos no país e
temem uma série de ataques de forma
intensa.
Os ataques lançados por militantes
islamitas e que deixaram 40 mortos no país
mais populoso da África tem preocupado
os cristãos no mundo todo. A seita islâmica
Boko Haram, quer impor a sharia (lei
islâmica) na Nigéria, e assumiu os
atentados do Natal.
Saidu Dogo, secretário-geral da
organização nas 19 províncias do norte da
Nigéria, pediu que líderes muçulmanos
controlassem seus fiéis, dizendo que os
cristãos teriam que ser obrigados a se
defender contra ataques futuros.
“Tememos que a situação se degenere
para uma guerra religiosa e que a Nigéria
não consiga sobreviver a isso”, disse Dogo.
Os ataques podem reviver a violência
entre o norte, de maioria muçulmana, e o
sul cristão, que na década passada matou
milhares de pessoas. Dogo disse que o CAN
pedia que todos os cristãos continuassem
respeitando a lei, mas que deveriam se
defender se isso fosse necessário.

O BEIJA-FLOR E O INCÊNDIO
Duas versões para a mesma fábula
PRIMEIRA VERSÃO
Há muito tempo atrás uma floresta
cheia de árvores, pássaros e flores começou a
pegar fogo. Os animais corriam tratando de
salvar sua própria pele. Foi ai que um leão
parou ao ver que um beija-flor pegava água
do rio, jogava no fogo e voltava pro rio.
- Ah beija-flor! Você acha que sozinho
vai apagar esse fogaréu todo? - Disse o leão.
E o beija-flor respondeu:
- Sei que não posso apagar esse fogo
sozinho, estou apenas fazendo a minha parte.
____________________________________
SEGUNDA VERSÃO
Diz a lenda que havia uma imensa
floresta onde viviam milhares de animais,
aves e insetos. Certo dia uma enorme coluna
de fumaça foi avistada ao longe e, em pouco
tempo, embaladas pelo vento, as chamas já
eram visíveis por uma das copas das árvores.
Os animais assustados diante da terrível
ameaça de morrerem queimados, fugiam o
mais rápido que podiam, exceto um pequeno
beija-flor. Este passava zunindo como uma
flecha indo veloz em direção ao foco do
incêndio e dava um voo quase rasante por
uma das labaredas, em seguida voltava ligeiro
em direção a um pequeno lago que ficava no
centro da floresta. Incansável em sua tarefa e
bastante ligeiro, ele chamou a atenção de um
elefante, que com suas orelhas imensas ouviu
suas idas e vindas pelo caminho, e curioso
para saber porquê o pequenino não
procurava também afastar-se do perigo como

todos os outros animais, pediu-lhe
gentilmente que o escutasse, ao que ele
prontamente atendeu, pairando no ar a
pequena distância do gigantesco curioso.
– Meu amiguinho, notei que tem voado
várias vezes ao local do incêndio, não percebe
o perigo que está correndo? Se retardar a sua
fuga talvez não haja mais tempo de salvar a si
próprio! O que você está fazendo de tão
importante?
– Tem razão senhor elefante, há mesmo
um grande perigo em meio aquelas chamas,
mas acredito que se eu conseguir levar um
pouco de água em cada voo que fizer do lago
até lá, estarei fazendo a minha parte para
evitar que nossa mãe floresta seja destruída.
Em menos de um segundo o enorme
animal marchou rapidamente atrás do beijaflor e, com sua vigorosa capacidade,
acrescentou centenas de litros d’água às
pequenas gotinhas que ele lançava sobre as
chamas.
Notando o esforço dos dois, em meio ao
vapor que subia vitorioso dentre alguns
troncos carbonizados, outros animais
lançaram-se ao lago formando um imenso
exército de combate ao fogo.
Quando a noite chegou, os animais da
floresta exaustos pela dura batalha e um
pouco chamuscados pelas brasas e chamas
que lhes fustigaram, sentaram-se sobre a
relva que duramente protegeram e
contemplaram um luar como nunca antes
haviam notado.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
* NOTA: A palavra pastoral, antes publicada
semanalmente no boletim informativo, será publicada na
página da Comunidade Amai-vos no Facebook:
www.Facebook.com/ComunidadeAmaivos e em seu
site: www.amaivos.org. Em seu lugar será publicado o
programa semanal de qualidade de vida, ministrado nos
domingos de manhã pelo Pr. Paulo Pereira.
______________________________________________

QUEBRANDO PARADIGMAS: VOCÊ QUER
PENSAR E AGIR COMO QUEM JESUS OU
COMO PILATOS?
Leitura para essa semana: Página 79 a 82
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Jesus julgava segundo a vontade do Pai:
“Eu não posso de mim mesmo fazer coisa
alguma; como ouço, assim julgo, e o meu
juízo é justo, porque não busco a minha
vontade, mas a vontade do Pai, que me
enviou” ― João. 5.30
Pilatos julgou segundo a vontade dos
outros: “14 E nem uma palavra lhe
respondeu, de sorte que o governador
estava muito maravilhado. 19 E, estando ele
assentado no tribunal, sua mulher mandou-

lhe dizer: Não entres na questão desse justo,
porque num sonho muito sofri por causa
dele. 20 Mas os príncipes dos sacerdotes e
os anciãos persuadiram à multidão que
pedisse Barrabás e matasse Jesus. 23 O
governador, porém, disse: Mas que mal fez
ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja
crucificado! 24 Então, Pilatos, vendo que
nada aproveitava, antes o tumulto crescia,
tomando água, lavou as mãos diante da
multidão, dizendo: Estou inocente do
sangue deste justo; considerai isso.” ―
Mateus 27
1. O preço que Jesus pagou para fazer a
vontade de Deus foi a morte. Você está
disposto a fazer o mesmo? (Mateus 16:24).
2. Pilatos ficou bem com todos que
quiseram matar Jesus e com Deus? Você
tem lavado suas mãos quando alguém está
passando fome ou morrendo sem ouvir de
Jesus?
3. Quanto aos projetos da igreja, o
quanto você tem se envolvido? (Atos 4:19,
Romanos 8:8, Gálatas 1:10).
4. Você continua lavando as mãos,
mesmo sabendo que Jesus pode voltar a
qualquer minuto e pessoas intimas suas,
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familiares seus, não estão preparados para
subir com Jesus?
5. Será que, sem perceber, você tem
vivido a vida como Pilatos que teve a chance
de estar com Jesus, ficou maravilhado, mas
não fez nada?
Medite em: Efésios 6:6
/
1
Tessalonicenses 2:4 / Hebreus 11:6
“Como está escrito: Por amor de ti somos
entregues à morte todo o dia: fomos
reputados como ovelhas para o matadouro”
― Rm.8.36

CONSAGRAÇÃO

Segundas-feiras,
às 8h da manhã

ENCONTRO
COM DEUS
I

Inscrições abertas para o
próximo Encontro com
Deus, marcado para o
mês de março.

RETIRO DE
CARNAVAL
A ORGANIZAÇÃO DO
RETIRO DE CARNAVAL
CONVOCA OS INSCRITOS
PARA FAZEREM O
PAGAMENTO DA VIAGEM
O QUANTO ANTES, POIS
É NECESSÁRIO
CUMPRIR COM AS
PARCELAS PROMETIDAS
AOS PROPRIETÁRIOS
DO SÍTIO

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Salmos 141, 142, 143
3ª feira - Salmos 144, 145, 146
4ª feira - Salmos 147, 148, 149, 150
5ª feira - Provérbios 01, 02, 03
6ª feira - Provérbios 04, 05, 06
Sábado - Provérbios 07, 08, 09
Domingo - Provérbios 10, 11, 12
Período atual:
Trigésima segunda semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

MINISTRA ‘ABORTISTA’ JÁ CORRE
.
O RISCO DE SER DEMITIDA

A ministra Eleonora Menicucci
assume nesta sexta-feira a Secretaria de
Políticas para as Mulheres e já corre o
risco de perder o cargo devido as
declarações polêmicas de que é a favor
do aborto e que teria feito ao menos
dois.
A bancada evangélica reagiu as
posições da ministra e as declarações do
ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Gilberto
Carvalho, no Fórum Social, no fim do mês
passado e agora deverá ser convocado a
prestar esclarecimento.
De forma contundente, os
parlamentares evangélicos
manifestaram insatisfação e ameaçam
deixar a base aliada. O pastor Silas
Malafaia, pastor Marco Feliciano e até o
senador Magno Malta expressaram
“preocupação” com as declarações de
Carvalho e Eleonora.
Há dois dias, os evangélicos estão em
pé de guerra com o ministro Gilberto
Carvalho. “Esse governo fala tanto em
discriminação, e vem agora um ministro
tomar uma posição de discriminação em

relação aos evangélicos, chamando-os
de retrógrados e dizendo que a lei do
aborto não é aprovada por causa dos
evangélicos. Não é a lei do aborto, é a lei
do assassinato de crianças indefesas”,
protestou o líder do PR, Lincoln Portela
(MG).
Entrevistas - Professora e socióloga,
E l e o n o ra M e n i c u c c i d e c l a ro u e m
entrevistas, assim que foi escolhida para
o cargo pela presidente Dilma Rousseff,
que considera a discussão do aborto no
Brasil como uma questão de saúde
pública. Para ela, aborto não é uma
questão ideológica.
Em nota lida pela deputada Benedita
da Silva (PT-RJ), evangélica, o ministro
afirma que suas declarações foram,
d i v u l ga d a s n a i nte r n et d e fo r m a
“distorcida e equivocada” e acabaram
por motivar críticas agressivas a ele. “De
maneira alguma ataquei os
companheiros evangélicos.
Quem conhece a minha trajetória
sabe do carinho que eu tenho, do
reconhecimento que eu tenho ao
trabalho das Igrejas Evangélicas no país.
O que eu fiz lá foi uma constatação
política que, de fato, quem tem presença
na periferia do Brasil, quem fala para as
classes sobretudo C, D e E são as Igrejas
Evangélicas e, portanto, essa presença
tem que ser reconhecida, é real e
efetiva”, argumentou o ministro.
http://www.overbo.com.br/

O PESO DA ORAÇÃO
Uma pobre senhora, com visível ar de
derrota estampado no rosto, entrou num
armazém, se aproximou do proprietário
conhecido pelo seu jeito grosseiro, e lhe
pediu fiado alguns mantimentos.
Ela explicou que o seu marido estava
muito doente e não podia trabalhar e que
tinha sete filhos para alimentar.
O dono do armazém zombou dela e
pediu que se retirasse do seu
estabelecimento.
Pensando na necessidade da sua família
ela implorou:
― “Por favor, senhor, eu lhe darei o
dinheiro assim que eu tiver.”
Ele lhe respondeu que ela não tinha
crédito nem conta na sua loja.
Em pé no balcão ao lado, um freguês
que assistia a conversa entre os dois se
aproximou do dono do armazém e lhe disse
que ele deveria dar o que aquela mulher
necessitava para a sua família, por sua conta.
Então o comerciante falou meio
relutante para a pobre mulher:
― “ Vo c ê t e m u m a l i s ta d e
mantimentos?”
― “Sim”, respondeu ela.
― “Muito bem, coloque a sua lista na
balança e o quanto ela pesar, eu lhe darei em
mantimentos”!
A pobre mulher hesitou por alguns
instantes e com a cabeça curvada, retirou da
bolsa um pedaço de papel, escreveu alguma
coisa e o depositou suavemente na balança.
Os três ficaram admirados quando o

prato da balança com o papel desceu e
permaneceu embaixo.Completamente
pasmado com o marcador da balança, o
comerciante virou-se lentamente para o seu
freguês e comentou contrariado:
― “Eu não posso acreditar!”
O freguês sorriu e o comerciante
começou a colocar os mantimentos no outro
prato da balança.
Como a escala da balança não
equilibrava, ele continuou colocando mais e
mais mantimentos até não caber mais nada.
O comerciante ficou parado ali por uns
instantes olhando para a balança, tentando
entender o que havia acontecido.
Finalmente, ele pegou o pedaço de
papel da balança e ficou espantado, pois não
era uma lista de compras e sim uma oração
que dizia:
“Meu Senhor, o Senhor conhece as
minhas necessidades e eu estou deixando
isto em Suas mãos.”
O homem deu as mercadorias para a
pobre mulher no mais completo silêncio, que
agradeceu e deixou o armazém.
O freguês pagou a conta e disse:
― “Valeu cada centavo.”
Só Deus sabe quanto pesa uma oração.
Não existe impossível para Deus!
Ele diz: ― “Eu suprirei todas as suas
necessidades” (Filipenses 4:19)
Jamais desista daquilo que você
realmente quer. A pessoa que tem grandes
sonhos é mais forte do que aquela que possui
todos os fatos.
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VOCÊ E O ESPÍRITO SANTO
Leitura de hoje:
Romanos 8.
Onde e como começou sua história?
Tudo começou quando seu pai e sua mãe
tiveram um relacionamento. A partir dali
nada dependia mais deles, só de você e do
propósito que havia em você de encontrar
um óvulo. Para isso, em proporção e
metidas científicas, você teve que correr
mais que o maior maratonista do mundo,
subir uma montanha mais alta que a maior
montanha, teve que nadar o equivalente a
atravessar o oceano atlântico e teve que
competir com milhões de competidores
com a mesma capacidade que você. Você
venceu a todos, apesar de suas chances
serem mínimas. Você venceu!
Essa capacidade de vencer já está em
você e hoje você tem dentro de você o
Espírito Santo de Deus que, apesar de ser
Deus, é a pessoa mais linda do mundo,
nunca perdeu uma guerra e é competente
para cuidar de você em tudo.

“Porque todos os que são guiados pelo
Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de
escravidão, para, outra vez, estardes em
temor, mas recebestes o espírito de adoção
de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai. O
mesmo Espírito testifica com o nosso
espírito que somos filhos de Deus. E, se nós
somos filhos, somos, logo, herdeiros
também, herdeiros de Deus e co-herdeiros
de Cristo; se é certo que com ele padecemos,
para que também com ele sejamos
glorificados.” ― Rm.8.14―17
Mas, apesar de tudo contribuir a nosso
favor, a decisão de vencer é nossa. Ou
vivemos para carne ou vivemos no espírito:
“De maneira que, irmãos, somos
devedores, não à carne para viver segundo a
carne, porque, se viverdes segundo a carne,
m o r r e r e i s ; m a s , s e p e l o e s p í r i to
mortificardes as obras do corpo, vivereis.”
― Rm.8.12,13
Este texto nos garante que, vivendo na
carne, morreremos. O que é viver na carne?
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Muitos ficam fixos que o “viver na carne”
está ligado somente a sexo, quando o sexo é
só uma necessidade que deve ser bem
administrada (a pessoa se casa, afinal, sexo
fora do casamento não tem a benção de
Deus). Viver na carne é viver tudo que
desagrada a Deus como: mentira, fofoca,
discórdias, iras, violência, traições, ficar
com alguém sem compromisso, e tudo que
é feito às escondidas, pensamentos
impuros que são alimentados onde a
pessoa dá vazão à criatividade, ausência de
temor e regras, afinal “são só pensamentos”
etc.
1. Sua carne, na maioria do tempo, te
domina? (Romanos 8:1―8).
2. Você entende que um pensamento
impuro alimentado é um pecado cometido?

Essa segunda não
haverá consagração
devido ao
Retiro de
Carnaval

(Romanos 8:9―11).
3. Você pensa em Deus quando o pecado
bate à porta? (Romanos 8:14―17).
4. Quando você é tentado você se sente
mal? (Romanos 8:18―19,23).
5. Você tem consciência de sua
salvação? (Romanos 8:24―25).
6. Você aguarda Jesus com ansiedade a
volta de Jesus? (Romanos 8:26―27).
7. Você carrega algum culpa que você
acha que ate pra Deus fica difícil te ajudar?
(Romanos 8:31―34).
8. Você acha difícil Deus te amar?
(Romanos 8:35).
9. Você ama a Deus o suficiente para dar
sua vida em adoração? (Romanos 8:36,37).
10. Você acha que alguma coisa nessa
vida pode estar acima de Deus em sua vida?
(Romanos 8:38,39).

ENCONTRO
Inscrições abertas para o
próximo Encontro com
Deus, marcado para o
mês de março.

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Provérbios 13, 14, 15
3ª feira - Provérbios 16, 17, 18
4ª feira - Provérbios 19, 20, 21
5ª feira - Provérbios 22, 23, 24
6ª feira - Provérbios 25, 26, 27
Sábado - Provérbios 28, 29
Domingo - Provérbios 30, 31
Período atual:
Trigésima terceira semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

LIÇÃO DE UM ADVOGADO
"Um dia, durante uma conversa entre
advogados, me fizeram uma pergunta:
O que de mais importante você já fez na
sua vida?
A resposta me veio à mente na hora, mas
não foi a que respondi pois as circunstâncias
não eram apropriadas. No papel de advogado
da indústria do espetáculo, sabia que os
assistentes queriam escutar anedotas sobre
meu trabalho com as celebridades. Mas aqui
vai a verdadeira, que surgiu das profundezas
das minhas recordações:
O mais importante que já fiz na minha
vida, ocorreu em 08 de outubro de 1990.

Comecei o dia jogando golfe com um ex-colega
e amigo meu que há muito não o via. Entre
uma jogada e outra, conversávamos a respeito
do que acontecia na vida de cada um. Ele me
contava que sua esposa e ele acabavam de ter
um bebê. Enquanto jogávamos chegou o pai do
meu amigo que, consternado, lhe diz que seu
bebê parou de respirar e que foi levado para o
hospital com urgência. No mesmo instante,
meu amigo subiu no carro de seu pai e se foi.
Por um momento fiquei onde estava, sem
pensar nem mover-me, mas logo tratei de pensar
no que deveria fazer: Seguir meu amigo ao
hospital ? Minha presença, disse a mim
mesmo,não serviria de nada pois a criança
certamente está sob cuidados de médicos,

enfermeiras, e nada havia que eu pudesse fazer
para mudar a situação. Oferecer meu apoio
moral? Talvez, mas tanto ele quanto sua esposa
vinham de famílias numerosas e sem dúvida
estariam rodeados de amigos e familiares que
lhes ofereceriam apoio e conforto necessários
acontecesse o que acontecesse. A única coisa que
eu faria indo até lá, era atrapalhar.
Decidi que mais tarde iria ver o meu amigo.
Quando dei a partida no meu carro, percebi que
o meu amigo havia deixado o seu carro, aberto
com as chaves na ignição, estacionado junto as
quadras de tênis. Decidi, então, fechar o carro e ir
até o hospital entregar-lhe as chaves. Como
imaginei, a sala de espera estava repleta de
familiares que os consolavam. Entrei sem fazer
ruído e fiquei junto a porta pensando o que
deveria fazer. Não demorou muito e surgiu um
médico que aproximou-se do casal e em voz
baixa, comunica o falecimento do bebê.
Durante os instantes que ficaram abraçados
a mim pareceu uma eternidade, choravam
enquanto todos os demais ficaram ao redor
daquele silêncio de dor. O médico lhes perguntou
se desejariam ficar alguns instantes com a criança.
Meus amigos ficaram de pé e caminharam
resignadamente até a porta. Ao ver-me ali, aquela
mãe me abraçou e começou a chorar. Também
meu amigo se refugiou em meus braços e me
disse: Muito Obrigado por estar aqui!
Durante o resto da manhã fiquei sentado na
sala de emergências do hospital, vendo meu
amigo e sua esposa segurar nos braços seu bebê,
despedindo-se dele. Isso foi o mais importante
que já fiz na minha vida.
Aquela experiência me deixou três lições:
Primeira: o mais importante que fiz na vida,
ocorreu quando não havia absolutamente nada,
nada que eu pudesse fazer. Nada daquilo que
aprendi na universidade, nem nos anos em que

exercia a minha profissão, nem todo o racional
que utilizei para analisar a situação e decidir o que
eu deveria fazer, me serviu naquelas
circunstancias: duas pessoas receberam uma
desgraça e nada eu poderia fazer para remediar.
A única coisa que poderia fazer era esperar e
acompanhá-los. Isto era o principal.
Segunda: estou convencido que o mais
importante que já fiz na minha vida esteve a
ponto de não ocorrer, devido as coisas que
aprendi na universidade, aos conceitos do
racional que aplicava na minha vida pessoal assim
como faço na profissional. Ao aprender a pensar,
quase me esqueci de sentir. Hoje, não tenho
dúvida alguma que devia ter subido naquele
carro sem vacilar e acompanhar meu amigo ao
hospital.
Terceira: Aprendi que a vida poder mudar
em um instante. Intelectualmente todos nós
sabemos disso, mas acreditamos que os
infortúnios acontecem com os outros. Assim
fazemos nossos planos e imaginamos nosso
futuro como algo tão real como se não houvesse
espaços para outras ocorrências. Mas ao
acordarmos de manhã, esquecemos que perder
o emprego, sofrer uma doença, ou cruzar com
um motorista embriagado e outras mil coisas,
podem alterar este futuro em um piscar de olhos.
Para alguns é necessário viver uma tragédia para
recolocar as coisas em perspectiva.
Desde aquele dia busquei um equilíbrio
entre o trabalho e a minha vida. Aprendi que
nenhum emprego, por mais gratificante que seja,
compensa perder uma férias, romper um
casamento ou passar um dia festivo longe da
família. E aprendi, que o mais importante da vida
não é ganhar dinheiro, nem ascender
socialmente, nem receber honras.
O mais importante da vida é ter tempo para
cultivar uma amizade."
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
QUEBRANDO PARADIGMAS
Leitura para essa semana: Página 83 à 85
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Quebrando paradigmas.
Não tenha medo de morrer, mas tenha
medo de perder a vontade de aprender e
crescer! Já parou pra pensar que vivemos
como se nunca fôssemos morrer e, quando
temos vontade de morrer, é só para nos
livrar de uma situação dolorosa? A dor nos
paralisa. Achamos que aquele momento
nunca vai acabar. Muitos se suicidam e não
pensam que a dor é só um momento ruim
que vai passar, dão cabo da própria vida e
não se dão o direito da experiência de
crescer, amadurecer, refletir, repensar e rir
da dor como um herói que só apanhou um
pouco, fruto das conseqüências dos
próprios erros. Ninguém, na verdade, quer
parar de viver; quer simplesmente se livrar
da dor. Olhe pro amanhã e abrace alguém
que você ama, seja sua esposa ou esposo,

filhos, pais ou um bom amigo e você vai ver
que a dor vai embora.
1. Como você vê a morte?
2. Você tem medo de morrer? (João
11:20:35).
3. Todos choraram com Marta e Maria,
inclusive Jesus, em ocasião da morte de
Lázaro. Jesus compartilhou da dor que elas
estavam sentindo naquele momento e da
anterior, seus conflitos antes da morte de
seu irmão. Jesus revela Sua humanidade a
todos, não para fazer um jogo, mas para que
todos vejam até nos dias de hoje que Jesus
se importa com a dor de todos. Ele deu
solução para o problema. Você consegue,
pelo menos, chorar com os que choram?
4. Querer crescer e aprender e estar
disposto sempre a melhorar são uma fonte
inesgotável para quem quer ter o prazer de
viver. Cada dia se tornará uma aventura e
sempre uma oportunidade de aprender um
pouco mais. Você já esta satisfeito com o
que você é e não quer entrar neste projeto
de transformação pessoal e de tudo em sua
volta? (João 10:10).
5. Você gostaria de dar mais sentido à
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sua existência? Você gostaria de fazer algo
por uma pessoa, por exemplo, apresentar
Jesus e conduzir essa pessoa à salvação
eterna? Você gostaria de se sentir
responsável por ter sido o instrumento de
Deus para isso? (Provérbios 11:30).

6. Se você descobrisse que está com uma
doença incurável, você aceitaria sua
condição e esperaria a morte chegar ou se
revestiria da Palavra e começaria ver que
essa doença é só mais uma aventura para
um grande milagre? (Salmos 23).

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Eclesiastes 01, 02, 03
3ª feira - Eclesiastes 04, 05, 06
4ª feira - Eclesiastes 07, 08, 09
5ª feira - Eclesiastes 10, 11, 12
6ª feira - Cânticos 01, 02, 03
Sábado - Cânticos 04, 05, 06
Domingo - Cânticos 07, 08
Período atual:
Trigésima quarta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Próxima novela global divulgará
espiritismo e bruxarias
A rede Globo de Televisão, a maior
emissora da América Latina, parece querer
agradar os evangélicos nos últimos tempos.
Depois de contratar vários artistas gospel e
levá-los para se apresentar em seus
programas, muitos acreditaram que algo
tinha mudado na emissora. Mas não mudou.
Autora de duas outras novelas na Rede
Globo, a escritora mineira Elizabeth Jhin, a
partir do dia 5 de março terá uma nova
oportunidade de ensinar pela TV a “doutrina
espírita”. Ela já foi ao ar com “Eterna Magia”
(2007), que tratava sobre bruxas vivendo em
uma fictícia cidadezinha na década de 1930.
Já “Escrito nas Estrelas” (2010), contou a
história do mocinho que era um “espírito
desencarnado”. Foi então que Elizabeth bateu
recordes de audiência e se firmou como
“autora espiritualista”. Esse deve ser o tema
de sua nova novela que vai ao ar às 18 horas.
Durante entrevistas recentes, a autora revelou
sua paixão por Ivani Ribeiro, outra novelista
espírita que, entre outros sucessos, escreveu
“A Viagem”.
Tentando explicar a história da nova
novela, ela diz que falará do fenômeno
conhecido como “crianças Índigo”. Segundo
ela são “crianças do novo milênio que, do
ponto de vista espiritualista, vieram com um
DNA diferente, com a missão de tornar o
mundo melhor. Todas têm características
especiais, sensibilidade e, às vezes,
paranormalidade”.
A personagem da atriz-mirin Klara
Castanho, de 10 anos, conseguirá ver e prever
coisas, sempre guiada pelo espírito Lexor

(Othon Bastos). Gabriel Braga Nunes terá
dons especiais com bichos. Ele viverá um
domador de búfalos e conseguirá amansá-los
só com um gesto. Ambos seriam “Índigo”.
Elizabeth Jhin afirma, curiosamente, que
não é espírita. “Fui criada na religião católica,
mas não frequento a igreja. Sou simpatizante
do budismo, do espiritismo kardecista e
apaixonada pela doutrina cristã: amor ao
próximo, compaixão. Sempre gostei de
novelas sobre o tema”. Por outro lado, afrima
que está lendo muito os livros de Allan Kardec,
Chico Xavier e outras obras similares “para
não errar nada sobre o espiritismo”. Justificou
sua opção de escrever sobre o tema porque
“as pessoas têm necessidade de se apegar a
alguma explicação sobre a existência”.
Uma das protagonistas da trama, Ana
Lúcia Torre, explica que está muito animada
com o novo desafio. “Eu sou espírita e a
minha família também. Desde quatro ou cinco
anos, eu já sabia o que fazia. Isso facilita
muito, porque você já tem o entendimento, já
é uma coisa sua… Cada um de nós tem um
tipo de mediunidade, que se desenvolve mais
ou menos. Mas, todos somos iguais, somos
feitos de energia. Cada um tem a sua”,
afirmou ela.
Frequentadora de um centro de cura, em
São Paulo, a atriz terá dois momentos na
novela: viva ela procurará o filho perdido e
posteriomente continuará ajudando-o, como
espírito.
Fonte: GospelPrime
Colaboração: Márzio Sampaio

O SONHO DE VOAR
A pequena Jean, na terceira série, era muito
aplicada em seus estudos. Filha de um piloto, ela
sonhava voar. Um dia, em uma redação, ela abriu
seu coração e revelou seus sonhos:
― Quero ser piloto de avião, ver as nuvens, e
saltar de pára-quedas!
A sua nota foi zero, porque, segundo sua
professora, todas as profissões que ela listara não
eram para mulheres. Era meado do século XX. Nos
anos seguintes, Jean foi massacrada pela
negatividade de muitos adultos:
― Garotas não podem ser pilotos de avião.
Não são suficientemente inteligentes para isso! ― E
ela desistiu.
No último ano do ensino médio, a professora
de inglês pediu que os alunos escrevessem sobre o
que estariam fazendo dentro de 10 anos. Ela
apenas escreveu que seria garçonete. Afinal pensou:
― Isso eu seria capaz de fazer!
Duas semanas depois, a professora colocou a
folha com a resposta de cada um dos alunos, virada
para baixo, na frente de cada um deles, e agora
pediu que escrevessem o que cada um deles faria
se tivessem acesso às melhores escolas, a dinheiro
ilimitado, e habilidades ilimitadas. Quando
terminaram, ela disse:
― Tenho um segredo para todos vocês.
Vocês podem conseguir tudo isso, se o desejarem
de todo coração! Se não correrem atrás da
concretização dos seus sonhos, ninguém o fará por
vocês. Vocês têm muito potencial. Não deixem de
utilizá-lo.
Jean ficou animada e ao mesmo tempo
amedrontada. Depois da aula, foi falar com a
professora e lhe contou sobre seu desejo de ser

piloto.
― Então, seja! ― foi o que ouviu.
E naquele momento Jean decidiu concretizar
o seu sonho. Foram 10 anos de trabalho duro,
encarando oposições, hostilidades, rejeição, e até
humilhação. Tornou-se piloto particular. Conseguiu
graduação para transportar carga e pilotar aviões de
passageiros, mas não recebia promoção porque era
mulher. Mas ela não desistiu.
Foi em frente. Fez tudo o que sua professora
da terceira série disse que era impossível. Ela
pulverizou plantações, pulou de pára-quedas
centenas de vezes, e em 1978, Jean Harper foi uma
das três primeiras mulheres a serem aceitas como
piloto pela United Airlines. Por fim, tornou-se piloto
de Boeing 737 na mesma empresa aérea.
Tudo, graças às palavras de encorajamento de
sua professora de inglês, e de sua determinação em
alcançar e concretizar seus sonhos.
Quando éramos crianças não havia limites
para sonhar. Pensávamos ter os poderes dos superheróis, e que alcançaríamos as nuvens.
Sonhávamos que um dia poderíamos fazer todo
mundo feliz. Eram muitos sonhos. Mas as crianças
crescem e se tornam adultas. E, quase sempre
esquecem dos seus sonhos quando passam a ter
contato com a realidade. Talvez encontrem muitos
adultos desencantados que as façam acreditar que
não podem perseguir e concretizar os seus sonhos.
Se você abandonou os seus sonhos, é tempo de
retomá-los. Não diga que é tarde, que você está
velho demais, que não consegue mais. Decida-se e
parta para a luta! Estude, persevere, conquiste.
Utilize a força da sua fé. Acredite e invista no seu
potencial.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Pensando igual a Jesus para
abalar o mundo!
Leitura para essa semana: Página 85 à 87
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Quebrando paradigmas.
Para meditar: Lucas 12:15–21.
Quando estamos bem, sem doenças
para nos atormentar, ninguém com uma
arma apontada para nos ameaçar ou um
problema que nos tira o sono, o nosso
comportamento é diferente de quando
estamos de baixo de algum tipo de pressão.
Mas nem todos têm o mesmo
comportamento. Alguns se desesperam ou
perdem a fé. Outros são possuídos de uma
atitude de buscar a Deus e enfrentam as
piores dores sem nunca perderem a fé,
oram mais e se tornam verdadeiros heróis
da fé. Isso ocorre com os que, em tudo, Deus
é o centro de suas vidas seja quando tudo

vai bem ou mal. A questão não é só fé, mas
intimidade com Deus, nosso Pai. Jamais
devemos desprezar a fé, pois ela vem de
Deus para nós, mas precisamos ampliar
nosso relacionamento com o Senhor, eleválo ao nível de intimidade que jamais
deixaremos de crer, mesmo se tudo não nos
dê esperança (Romanos 4:16―20).
1. Você inclui o Senhor em seus planos
quando está tudo bem? (Lucas 12:20―21).
2. Quando não há risco e nem medo de
perdas, você pede a direção de Deus para
suas ações? (Medite em 2 Samuel 7:1―22).
3. Se você tivesse a notícia que, em
dentro de três meses, você iria morrer e, de
repente, Jesus te curasse, você mudaria sua
forma de viver e de agir? Que tal mudar
agora sem ter que passar por isso?
4. O Deus da Bíblia te satisfaz ou você
gostaria que Ele fosse do seu jeito?
5. Se você é uma pessoa que tem
princípio e fim e Deus é eterno, você acha
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melhor deixar as coisas do jeito Dele?

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE MARÇO

6. Você tem sabedoria para conduzir a
sua própria vida? (Salmos 32:6―11).

01 - Patrícia Nascimento
03 - Márcia Cristina
03 - Gildo Manoel
04 - Nayane Machado
06 - Valéria dos Santos
07 - Eleuza Mendes
07 - Elma Maria
11 - Leila Marinho
13 - Geisa Lima
15 - Filipe Kadosh
15 - Camila Carvalho
21 - Sara Pereira
23 - Luís André
27 - Juciária Mendonça
28 - Irene Lima

7. Você está disposto a mudar o processo
que você tem vivido e seguir o jeito de Deus
mesmo que isso vá te contrariar?
8. Você tem dificuldades de assumir os
seus próprios erros?
9. Você está cansado de sofrer por tomar
decisões sem a direção de Deus?
10. Você consegue imaginar as pessoas
dando glória a Deus pela sua existência?
Medite em Salmo 32.

ENCONTRO COM DEUS
Se você ainda não participou do
ENCONTRO COM DEUS, não deixe inscrever-se.
Para mais informações, procure um dos
secretários: Neto ou Pra. Ana Cláudia (K-cau)
h

LÍDERES: Motivem seus liderados a terem essa experiência!

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Isaías 01, 02, 03
3ª feira - Isaías 04, 05, 06
4ª feira - Isaías 07, 08, 09
5ª feira - Isaías 10, 11, 12
6ª feira - Isaías 11, 12, 13
Sábado - Isaías 14, 15, 16
Domingo - Isaías 17, 18
Período atual:
Trigésima quinta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

PERCEPÇÃO
Um homem sentou-se em uma estação
de metro em Washington DC e começou a
tocar violino; era uma fria manhã de
Janeiro. Ele tocou 6 peças de Bach por
aproximadamente 45 minutos.
Durante esse tempo, considerando que
era horário de pico, calcula-se que 1100
pessoas passaram pela estação, a maioria a
caminho pro trabalho.
Três minutos se passaram, e um homem
de meia-idade percebeu que um músico
estava tocando. Ele diminuiu o passo, parou
por alguns segundos, e então apressou-se a
seus compromissos.
Um minuto depois, o violinista recebeu
sua primeira gorjeta de 1 dólar: uma mulher
arremessou o dinheiro na caixa e continuou
a andar. Alguns minutos depois, alguém
encostou-se na parede para ouvi-lo, mas o
homem olhou para seu relógio e voltou a
andar. Obviamente ele estava atrasado para
o trabalho.
O qual prestou mais atenção foi um
garoto de 3 anos de idade. Sua mãe que o
trazia, o apressou, mas o garoto parou pra
olhar o violinista. Por fim, a mãe o
empurrou fortemente, e a criança
continuou a andar, virando sua cabeça a
toda hora.
Essa ação se repetiu por muitas outras
crianças. Todos os pais, sem exceções, os
forçaram a seguir andando.
Nos 45 minutos que o músico tocou, apenas
6 pessoas pararam e ficaram lá por um
tempo. Aproximadamente 20 o deram

dinheiro, mas continuaram a andar
normalmente. Ele recebeu $32.
Quando ele acabou de tocar, ninguém
percebeu. Ninguém aplaudiu, tampouco
houve algum reconhecimento.
Ninguém sabia disso, mas o violinista era
Joshua Bell, um dos mais talentosos
músicos do mundo. Ele acabara de tocar
umas das peças mais difíceis já compostas,
em um violino que valia $3,5 milhões de
dólares.
Dois dias antes dele tocar no metrô,
Joshua Bell esgotou os ingressos em um
teatro de Boston onde cada poltrona era
aproximadamente US$100.
Esta é uma história real. Joshua Bell
tocou incógnito na estação de metrô, que
foi organizado pelo Washington Post como
parte de um experimento social sobre
percepção, gosto, e prioridade das pessoas.
O cabeçalho era: no ambiente comum em
uma hora inapropriada:
NÓS PERCEBEMOS A BELEZA? NÓS
PARAMOS PARA APRECIÁ-LA? NÓS
RECONHECEMOS TALENTO EM UM
CONTEXTO INESPERADO?
Uma das possíveis conclusões desse
experimento poderia ser:
SE NÓS NÃO TEMOS TEMPO PARA
PARAR E OUVIR UM DOS MELHORES
MÚSICOS DO MUNDO TOCANDO ALGUMAS
DAS MELHORES MÚSICAS JÁ COMPOSTAS,
QUANTAS OUTRAS COISAS MAIS NÃO
ESTAMOS PERDENDO?
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Pensando igual a Jesus para
abalar o mundo!
Leitura para essa semana: Página 87 à 90
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Quebrando paradigmas.
Quanto tempo uma pessoa pode manter
se distante de Deus sabendo que todos nós
um dia estaremos diante Dele?
Para meditação: Lucas 15. 11 a 32.
Não podemos fugir de nossa natureza
humana, de nossos instintos, mas isso não
nos dá o direito de sermos irresponsáveis,
de deixarmos essa natureza nos dominar e
de agirmos sempre por conta da desculpa
de que nossa carne é fraca.
“Digo, porém: Andai em Espírito e não
cumprireis a concupiscência da carne.
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o

Espírito, contra a carne; e estes se opõem
um ao outro; para que não façais o que
quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito,
não estais debaixo da lei.” ― Gálatas
5:16―18
Pense: somos seres trinos, não somos só
carne, mas carne, alma e espírito. Com isso,
precisamos atentar para as necessidades
dos três e tudo sempre diante de Deus.
Como deve ser?
Em nossa carne: Sexo não é pecado
dentro de um casamento abençoado pelo
Senhor, mas com promiscuidade e
prostituição se torna pecado. Comer bem
não é pecado, mas comer demais é pecado,
pois Deus não nos impede de suprir nossas
necessidades físicas. Até porque foi Ele
quem criou assim. O que Ele quer é que
tudo seja feito do jeito certo. Nossa alma,
por exemplo, precisa ter alguém para amar,
mas é só uma pessoa e não centenas, pois
isso é prostituição. Desejar ter algo como
um carro, uma casa e outras coisas não é
pecado, mas cobiçar o que é do outro é. O
prazer de nosso espírito é sentir o Espírito
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Santo e ser usado por Deus, mas começar a
atribuir a nós a glória que pertence a Deus,
isso é soberba, o mesmo pecado de lúcifer.

impede você de melhorar como pessoa?
5. Um dia você vai morrer e só tem essa
v i d a p r a v i v e r. I m a g i n e m o r r e r
decepcionado consigo mesmo por não ser
quem você gostaria de ser, simplesmente
por comodismos e por não tentar, saber que
Deus enviou Sua Palavra, Seu Espírito e Seu
amor sobre você para te curar, libertar de
seus medos e fazer de você um filho querido
e amado e, mesmo assim, você não lutou e
não fez nada. Você vai deixar isso ficar
assim? (João 8:35,36).

1. Você gostaria de olhar para si mesmo
de fora e ver a pessoa que você é? Será que
você vai gostaria do que veria? (Hebreus
11:6)
2. Você ama a vida e seu modo de viver
ou gostaria de reformular, mas não sabe
como?
3. Você tem uma idéia de como você
gostaria de ser?

Ore com seu grupo para que o Espírito
Santo transforme cada um na pessoa que
Deus sabe que irá te completar. Não pare de
orar por isso todos os dias, até você se sentir
uma pessoa completa. (João 10:8―11).

4. Você não acha que o medo ou
dificuldade de falar de si é justamente o que

ENCONTRO COM DEUS
Se você ainda não participou do
ENCONTRO COM DEUS, não deixe inscrever-se.
Para mais informações, procure um dos
secretários: Neto ou Pra. Ana Cláudia (K-cau)
h

LÍDERES: Motivem seus liderados a terem essa experiência!

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Isaías 19, 20, 21
3ª feira - Isaías 22, 23, 24
4ª feira - Isaías 25, 26, 27
5ª feira - Isaías 28, 29, 30
6ª feira - Isaías 31, 32, 33
Sábado - Isaías 34, 35, 36
Domingo - Isaías 37, 38, 39
Período atual:
Trigésima sexta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Aos domingos, mais fieis vão à Igreja
na China que em toda a Europa
Igrejas na China estão transbordando à
medida que se multiplica o número de
cristãos no país.
É impossível dizer ao certo quantos
cristãos existem hoje na China mas ninguém
nega que o número cresce rapidamente. O
governo diz que são 25 milhões - 19 milhões
de protestantes e seis milhões de católicos.
Fontes não oficiais dizem, no entanto,
que os números oficiais são modestos
demais. Entre as estimativas
independentes, as mais conservadoras
apontam para uma número em torno de 60
milhões.
Muitos acreditam que aos domingos
haja, nas igrejas da China, mais fiéis do que
em todas as igrejas europeias somadas.
Em Segredo
A estrutura do cristianismo chinês é
complexa. Após a vitória dos comunistas,
em 1948, missionários cristãos foram
expulsos do país, mas o cristianismo
continuou sendo permitido em igrejas
aprovadas pelo Estado - desde que essas
igrejas se mantivessem fiéis,
primeiramente, ao Partido Comunista.
Para o líder Mao Tsé Tung, no entanto,
religiões eram um "veneno". Sob seu
comando, a Revolução Cultural das décadas
de 1960 e 1970 tentou erradicá-las.
Forçados a praticar sua religião em segredo,
o s c r i stã o s c h i n e s e s n ã o a p e n a s
sobreviveram.
Agora, com seus próprios mártires, os

fiéis se multiplicaram em número e fervor.
Desde a década de 1980, quando
crenças religiosas voltaram a ser
permitidas, as igrejas oficiais vêm cavando
cada vez mais espaço próprio.
Elas são subordinadas à Administração
do Estado para Assuntos Religiosos. Estão
proibidas de tomar parte em qualquer
atividade religiosa fora dos locais
designados ao culto e têm de aderir ao
slogan "Ame o país - ame sua religião".
Em troca, o Partido promove o ateísmo
nas escolas mas se compromete a "proteger
e respeitar a religião até o momento em que
a religião por si só desapareça".
Nas montanhas a oeste de Pequim, na
cidadezinha de Ho Sanju, uma igreja católica
erguida no século 14 recebe fiéis até hoje.
A fé robusta dos que frequentam a
igreja, muitos deles já idosos, resistiu à
invasão japonesa e à Revolução Cultural.
O hospital do vilarejo é administrado por
freiras, uma delas vinda da Mongólia - onde
há uma grande concentração de católicos.
É em cidadezinhas como essa que a
Igreja Católica recruta jovens que receberão
treinamento para a vida religiosa.
A Igreja Protestante oficial, por sua vez,
cresce ainda mais rápido do que a católica.
Em uma manhã de domingo de Páscoa,
no centro de Pequim, uma igreja celebrou
quatro missas. Todas estavam lotadas, com
mais de 1.500 fiéis.
Extraído do site
NOTÍCIAS CRISTÃS

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

é mergulhada num balde de água fria e a
oficina inteira se enche com o barulho do
vapor, enquanto a peça estala e grita por
causa da súbita mudança de temperatura.
Tenho que repetir esse processo até
conseguir a espada perfeita: uma vez
apenas não é suficiente.
O ferreiro deu uma longa pausa e
continuou:
“Às vezes, o aço que chega até minhas
mãos não consegue agüentar esse
tratamento. O calor, as marteladas e a água
fria terminam por enchê-lo de rachaduras. E
eu sei que jamais se transformará numa boa
lâmina de espada. Então, eu simplesmente
o coloco no monte de ferro velho que você
viu na entrada de minha ferraria.
Mais uma pausa e o
ferreiro concluiu:
“Sei que Deus está me
colocando no fogo das
aflições. Tenho aceito as
marteladas que a vida me
dá, e às vezes sinto-me tão
frio e insensível como a água
que faz sofrer o aço. Mas a
única coisa que peço é: Meu
Deus, não desista, até que eu
consiga tomar a forma que o
senhor espera de mim. Tente
da maneira que achar
melhor, pelo tempo que
quiser, mas jamais me
coloque no monte de ferro
velho das almas”.
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PROGRAMA DE QUALIDADE
DE
VIDA
os de hoje, por mais simples que fosse, com
Pensando igual a Jesus para abalar o
mundo!
Leitura para essa semana: Página 90 à 94
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Quebrando paradigmas.
Para meditação Lucas 12:22―34
O mundo que vivemos hoje foi
construído para que tivéssemos o máximo
de conforto, pois basta apertar um botão e a
lâmpada acende, abrimos uma torneira e
temos água quente para o banho etc. A
pessoa mais simples pode desfrutar desses
benefícios (e muitos outros) sem ter que
gastar muito. Agora pare e pense: o rei Davi
ofertou a Deus cerca de uma tonelada de
ouro, prata e pedras preciosas, mas nunca
apertou um botão ou teve uma lâmpada
acendendo para seu conforto. Ele nunca
tomou uma ducha quentinha no final do dia
e, quando ele sentia dor, ele não tinha um
comprimido que pudesse aliviá-lo em
minutos; ele não tinha um banheiro como

os princípios de higiene como uma
descarga, um vaso sanitário.
Não precisamos de muito para ter um
conforto que Davi, como rei, jamais
sonharia ter. O problema é que vamos a
cada dia nos tornando dependentes de
coisas que nós mesmos vamos criando.
Geramos em nossas mentes e corações uma
dependência tão grande que acabamos
excluindo Deus como o verdadeiro
provedor de tudo que necessitamos. Não
podemos esquecer que Ele, o Senhor, é
tudo para nós e que podemos ficar sem
nada, mas se o Senhor for conosco, isso nos
basta.
1. Como você se sente quando esta sem
dinheiro?
2. Você pode descrever com palavras o
quanto a falta de dinheiro mexe com seu
emocional? (Lucas 12:22―24)
3. Se Deus, por um mês, não permitisse
que você não recebesse um tostão, como
você ficaria? Seja honesto. (Lucas
12:25―28)
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4. Na falta de dinheiro o que mais te
deixa tenso: a questão do alimento, as
contas ou simplesmente a insegurança de
estar sem o dinheiro? (Lucas 12:29―31)

vida tem preço de sangue. ( 1 Coríntios
7:23).
10. Se Deus te desse uma grande
quantia em dinheiro você pensaria em
ajudar pessoas? Quem seriam essas
pessoas?

5. Você é uma pessoa caridosa?
6. Você se sente uma pessoa mais
caridosa quando a conta no banco está bem
gordinha?

11. Deus não é contra ninguém ter
dinheiro, muito pelo contrário, Deus ama
abençoar seus filhos (Lucas 12:31―32),
mas se Deus te desse uma independência
financeira você daria seu tempo para as
coisas de Deus ou a sua busca hoje tem um
interesse material?

7. Você conseguiria ser caridoso tendo
que tirar de onde te faltaria? (Lucas
12:32―34)
8. Você é avarento?

12. Não importa ter ou não ter muito
dinheiro. Você gostaria de por sua
dependência em mais fé em Jesus?
(Salmos 21:1)

9. Você é dizimista? Quanto vale só o ar
que você respira que é de graça e vem de
Deus? Sabe por que é de graça? Porque sua

ENCONTRO COM DEUS
Se você ainda não participou do
ENCONTRO COM DEUS, não deixe inscrever-se.
Para mais informações, procure um dos
secretários: Neto ou Pra. Ana Cláudia (K-cau)
h

LÍDERES: Motivem seus liderados a terem essa experiência!

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Isaías 40, 41, 42
3ª feira - Isaías 43, 44, 45
4ª feira - Isaías 46, 47, 48
5ª feira - Isaías 49, 50, 51
6ª feira - Isaías 52, 53, 54
Sábado - Isaías 55, 56, 57
Domingo - Isaías 58, 59, 60
Período atual:
Trigésima sétima semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Irã se contradiz novamente
sobre caso do pastor Yousef
O senador brasileiro Magno Malta, que
tem trabalhado diligentemente dentro do
governo brasileiro e diplomaticamente com o
Irã sobre o caso do pastor Yousef Nadarkhani
percebeu que o governo iraniano está se
contradizendo.
No início da semana passada, o senador
Magno Malta informou a imprensa brasieira
que ele se encontrou pessoalmente com o
embaixador do Irã no Brasil, Mohamad Ali
Ghahezadehao, que havia informado que o
pastor Yousef não seria executado por sua fé.
O embaixador iraniano disse que o pastor
Yousef foi condenado por outros crimes,
como roubo e prostituição. Foi apresentada
até uma carta oficial da embaixada iraniana
que alegava que o pastor Yousef não foi preso
por motivos religiosos. Essas são contradições
que tem sido publicadas por várias vezes pelo
governo iraniano. Acredita-se que eles
divulgaram essa nota para que a indignação
pública dos brasileiros seja diminuída no
Brasil.
No dia seguinte após o encontro, Magno
Malta recebeu um comunicado que a
sentença de morte contra Yousef era
verdadeira e estava mantida. O senador então
exigiu que a embaixada do Irã se explicasse
quanto ao caso.
O caso de Yousef ainda continua em
andamento no Irã e continua em pauta na
comunidade internacional. Continue orando
e se manifestando quanto ao caso do pastor
iraniano, para que a atenção continue sobre
esse caso e ele seja, em breve, libertado.

Pastor Yousef Nadarkhani se recusou a
negar sua fé em Jesus Cristo ontem na quarta
e última audiência em um tribunal no Irã.
Pastor Yousef foi condenado pelo crime de
apostasia (abandonar o islamismo) e
sentenciado a morte por enforcamento.
O tribunal onde estão sendo realizados os
julgamentos está cercado por forças de
segurança desde que começaram as
audiências do pastor. O tribunal concedeu a
Yousef três chances para que ele pudessem se
retratar, negar o cristianismo e voltar ao Islã.
Somente dessa maneira ele poderia ter sua
vida poupada. Mas em todos os casos, ele se
recusou a negar a Cristo.
Um advogado de defesa disse a família
Nadarkhani e amigos que havia uma maneira
de levar o caso ao Tribunal Supremo, o que
poderia estender a pena de Nadarkhani na
prisão, mas existe a informação de que o
Supremo Tribunal Federal do país deseja que
essa situação seja resolvida o quanto antes.
“Yousef é conhecido como um herói, por
isso, se ele for libertado, o governo será visto
como alguém que foi derrotado”, disse ele.
“Mas se eles o deixarem na prisão, haverá
mais pressão internacional.”
“Eles provavelmente não irão matá-lo
hoje, mas podem fazer isso quando
quiserem”, disse a fonte para o Compass.
“Eles podem enforcá-lo ao meio dia ou então
daqui a 10 dias. Às vezes entregam o corpo
para a família junto com o veredito. Eles têm
ultrapassado as fronteiras da lei”
Extraído do site NOTÍCIAS CRISTÃS

SEGUIDOS PELA FELICIDADE
Um filhote de cachorro disse para um
cachorro adulto: "eu tenho me tornado
perito em filosofia. Eu aprendi que a melhor
coisa para um cachorro é a felicidade, e que
a minha felicidade está no meu rabo. Então,
eu estou buscando-o com determinação.
Quando eu o alcançar eu a terei!
O velho cachorro respondeu: "eu
também julgo que a felicidade é uma coisa
maravilhosa para um cachorro e que a
felicidade reside em meu rabo. Mas eu
notei que quando eu o persigo, ele foge de
mim e que, quando eu sigo em frente sem
preocupações, ele vem após mim. "
A ilustração serve perfeitamente para
nossa vida diária. Muitas vezes ficamos
ansiosos correndo atrás da felicidade sem
alcançá-la.
Temos a sensação de que ela está
sempre fugindo de nós. Nós a avistamos,
parece estar bem perto, mas não
conseguimos nos aproximar dela.
Qual a melhor coisa a fazer? Confiar nas
promessas de Deus e seguir em frente. Ele
nos garantiu a vitória e ela, com certeza,
virá.
Confiar significa descansar, deixar Deus
agir do modo dEle e na hora que achar
melhor. Ele é o Senhor e tudo está sob Seu
domínio, inclusive a nossa felicidade.
Podemos nos enganar quanto ao que
achamos ser felicidade, podemos estar
equivocados quanto ao tempo apropriado
para ela chegar, mas Ele sabe tudo isso com
perfeição. Melhor do que viver correndo

atrás da felicidade é deixar que ela nos siga.
Onde estivermos, para qualquer lugar
que formos, seja o que for que estejamos
fazendo, tudo será muito mais maravilhoso
se estivermos sendo acompanhados pela
felicidade.
E esta segurança teremos quando
abrimos nosso coração para o Senhor Jesus.
Ele estará conosco todos os dias.
Estará ao nosso lado no trabalho, na
escola, nos passeios, no supermercado e
durante todos os momentos em que
estivermos em casa.
Não estará apenas na igreja, mas nos
acompanhará em todo o percurso de
nossas vidas.
Que felicidade!
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PROGRAMA DE QUALIDADE
DE
VIDA
completamente, deixar tudo perfeitinho.
Pensando com a ajuda do Espírito
igual a Jesus para superar as
fragilidades!
Leitura para essa semana: Página 94 à 97
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Para meditação João 14:1―27
Por mais que uma pessoa te ame, ela não
pode entrar em sua cabeça e retirar as dores
de suas frustrações, perdas, decepções e
mágoas. Mas Jesus pode. Nem o melhor
médico do mundo pode entrar em seu
corpo e arrancar a doença que está te
matando, te enfraquecendo e impedindo
de viver bem. Mas Jesus pode. Nem o
melhor centro de recuperação de viciados
com os melhores terapeutas do mundo
podem arrancar de suas células a
dependência das drogas. Mas Jesus pode.
Em qualquer circunstância da vida os
melhores do mundo podem até ajudar, mas
é só. Eles não estão dentro de você, mas
Jesus pode entrar em você e te restaurar

Foi Ele que construiu tudo que você é:
espírito, alma e corpo e sabe em qual dos
três o defeito está. El tem o poder de
consertar, mas é preciso deixar que Ele
entre. É preciso parar com argumentos,
obedecer Sua voz e fazer Sua vontade que
está expressa em Sua Palavra.
1. Existe algo que você deseja que você
julgue ser impossível? (João 14:1,11―17).
2. Pense: julgamos as coisas impossíveis,
porque nossos olhos só vêem o que está
fora. Os olhos que vêem Jesus em nós são
nossa fé. Muitas vezes não estamos olhando
com ela, pois, quando tentamos olhar, o
fazemos de uma forma filosófica, pela nossa
inteligência e não pela fé que é gerada pela
palavra de Deus. Então eu te pergunto: você
gostaria de fechar seus olhos carnais e ver
Jesus em você não pelo que você é, mas
pelo que ELE é? (João 14:23,24).
3. Carregamos muitos pensamentos que
nos tornam incapazes de realizar milagres.
Tudo isso só porque não nos perdoamos e
sempre vivemos contemplando nossas
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limitações. Precisamos contemplar Jesus e
Seus ensinamentos, mas, se Jesus faz um
milagre, achamos que fomos nós, quando
precisamos entender que sempre é Jesus
que faz tudo. Se sairmos de cena e
deixarmos que Ele seja o personagem
principal, tudo vai acontecer. Você está
disposto a abrir mão de seu orgulho para
Jesus?

Para isso precisamos obedecer ate a cruz.
Você está disposto? (Marcos 8:34).

4. Precisamos seguir o exemplo dEle em
João 14:6―11: deixarmos o Pai no controle.

8. Você trai em pensamento com
constância?

5. Você é uma pessoa que tem
dificuldade de confiar?
6. Você já foi traído?
7. Você já traiu?

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Isaías 61, 62, 63
3ª feira - Isaías 64, 65, 66
4ª feira - Jeremias 01, 02, 03
5ª feira - Jeremias 04, 05, 06
6ª feira - Jeremias 07, 08, 09
Sábado - Jeremias 10, 11, 12
Domingo - Jeremias 13, 14, 15
Período atual:
Trigésima oitava semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

SUICÍDIO DE JOVEM FORÇADA A CASAR COM
SEU ESTUPRADOR GERA REVOLTA E PROTESTOS
Amina Al Filali, usou veneno de rato para
tirar a própria vida após ter sido obrigada a
casar com o homem que a violentou e que,
desde a união permanente, a agredia
fisicamente.
Um juiz determinou que Amina casasse
com o estuprador, no qual esteve por cinco
meses.
Pela lei do Marrocos, o crime de estupro
é punido com 10 anos de prisão, chegando a
20 se a vítima for menor de idade.
“O artigo 475 é constrangedor para a
imagem internacional de modernidade e
democracia no Marrocos”, disse à BBC
Fouzia Assouli, presidente da Liga
Democrática do Marrocos para os Direitos
da Mulher.”
No Marrocos, a lei protege a moralidade
pública, mas não o indivíduo”, acrescentou
Assouli.
Ela afirma ainda que legislação
proibindo todas as formas de violência
contra as mulheres, incluindo estupro
dentro do casamento, está para ser
implementada desde 2006.
Ativistas marroquinos intensificaram a
pressão para derrubar a lei que permite que
estupradores casem com suas vítimas
depois que que a menina cometeu suicídio.
Uma petição online e uma manifestação
prevista para este sábado (17) tratam da lei
como “constrangedora” para o país.
Os ativistas querem a suspensão do
Artigo 475 da lei local que permite que
estupradores escapem da prisão se eles
aceitarem “restaurar as virtudes” da vítima

– ou seja, se se casarem com ela.
Deserdada - A jornalista da BBC em
Rabat, Nora Fakim, diz que em partes
conservadoras do Marrocos é inaceitável
para uma mulher perder a virgindade antes
do casamento — e a desonra é dela e de sua
família, mesmo que ela seja vitima de
estupro. Amina veio da pequena cidade de
Larache, perto de Tânger, ao norte do país.
A idade legal do casamento em
Marrocos é de 18 anos, salvo se houver
“circunstâncias especiais” — que é a razão
pela qual Amina era casada, apesar de ser
menor de idade.
A imprensa local diz que a menina
queixou-se a sua família sobre maus tratos,
mas acabou deserdada, o que teria
provocado o suicídio.
Testemunhas afirmam que o marido
ficou tão indignado quando Amina tomou o
veneno que a arrastou pelos cabelos pela
rua — e ela morreu pouco depois.
Ativistas estão pedindo que o juiz que
permitiu o casamento e o estuprador sejam
presos.
Extraído do site OVERBO.com.br

CRISTO DISFARÇADO
Os monges não eram amigos nem felizes.

E todos começaram a interrogar-se:
“Quem será Cristo disfarçado? Será o
porteiro? O cozinheiro?”

O abade, muito preocupado com esta
situação, interrogava-se acerca desta falta
de vida santa.

Como não sabiam qual deles era o Cristo
disfarçado, começaram a tratar-se uns aos
outros com o todo o respeito e amizade.

Não sabia que fazer para mudar a
situação.

E foi assim que o ambiente do mosteiro
mudou completamente.

Um dia, decidiu ir pedir conselho a um
santo homem, que lhe disse:

Se cada um de nós tratasse os outros
como trataria Cristo, as relações humanas
seriam certamente muito diferentes e todos
seríamos mais felizes.

Num mosteiro reinava o egoísmo.

- Diga aos seus frades que um deles é
Cristo disfarçado e ninguém sabe quem é.
Ao regressar ao mosteiro, o abade
contou isto aos monges.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Pensando, com a ajuda do Espírito,
igual a Jesus, para superar as
fragilidades!

outros na Bíblia, não estavam cheios de si,
mas do Espírito Santo e de confiança em
Deus.

Leitura para essa semana: Página 97 à
100 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.

Precisamos sair do nosso mundinho e
deixarmos o reino de Deus ser estabelecido
em nós. À partir daí, tudo que o reino de
Deus tem para manifestar, como a glória de
Deus, seu amor, seu poder e sua unção, o
Senhor irá manifestar-se através de nós.
Poderemos deixar, por onde passarmos, um
rastro de milagres e obras gloriosas que
exaltarão o nome de nosso Pai.

Para meditar:
João 1:1―14
Jesus tinha uma ousadia tremenda, pois
Ele tinha consciência de quem Ele é: o Filho
de Deus, apesar de sua humanidade. No
entanto, nós só temos consciência de nossa
humanidade e não de nossa filiação.
Devemos assumir nossa filiação e
descobrirmos de quem somos em Deus (e
não em nós mesmos).
Veja o que Paulo disse em Filipenses
4.13: “posso todas as coisas naquele que
me fortalece”. Davi disse em Salmos 18.29
“Porque contigo entrei pelo meio de um
esquadrão e com o meu Deus saltei uma
muralha”. Esses homens, como muitos

1. Onde você estava quando tudo foi
criado? (João 1:1―4)
2. Será que você pode trazer luz para
quem está em trevas? (João 8:12).
3. Deus pode testemunhar do que você
prega e vive? (João 8:18).
4. Você pode dizer para o mundo que
você pertence a Deus, que você é do céu e
que você tem algo mais para oferecer?
(João 8:23).
5. Deus tem falado com você? E o que
você tem feito? (João 8:26).
6. Você tem agradado a Deus para que
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Ele esteja sempre com você? (João 8:29).
7. O que você tem recebido de Deus
pode saciar a fome dos perdidos? (João
6:35).
8. Você tem água da vida (Espírito Santo
com a Palavra de Deus) para oferecer ao
sedento que está morrendo de sede de
Deus? (João 4:13,14).
9. Você quer ser filho de Deus para ser

abençoado e só tem sede de que Deus se
manifeste ao mundo através de você? (João
1:3―12).
10. Você gostaria de gerar filhos de Deus
que vivam pra Deus ou para si?
11. Sabia que a pessoa que você gerar vai
refletir o que recebeu de você? Você já
deixou a soberba e o orgulho de lado e já foi
pra cruz? (Mateus 16:24).

ATENÇÃO

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Jeremias 16, 17, 18
3ª feira - Jeremias 19, 20, 21
4ª feira - Jeremias 22, 23, 24
5ª feira - Jeremias 25, 26, 27
6ª feira - Jeremias 28, 29, 30
Sábado - Jeremias 31, 32, 33
Domingo - Jeremias 34, 35, 36
Período atual:
Trigésima nona semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Igreja atrai novos convertidos com teatro interativo
O papel da igreja sempre foi espalhar as
Boas Novas da evangelização, utilizando a
tradicional técnica da pregação ao ar livre e
a literatura bíblica. Fugindo aos moldes
tradicionais utilizados pelos evangelistas
mais conservadores, a Segunda Igreja
Batista em Duque de Caxias tem aplicado
um método inovador para atrair novas
adéptos. A estratégia é o Teatro Interativo. A
nova proposta de evangelização tem sido
bem recebida pelo público, que lota todas
as apresentações da peça "A Casa do
Julgamento".
O espetáculo ocorre no interior da
própria igreja, e o público muda de sala, de
acordo com cada cenário e atos da peça. A
novidade é que os espectadores participam
ativamente da dramatização. Em algumas
cenas, o público se emociona. Segundo o
administrador Gilberto do Nascimento,
morador do Méier, o que toca é a
interatividade.
"É uma peça interativa, que muito me
tocou, pois hoje se fala muito em Deus e o
inferno, no sentido que nenhum e nem
outro existem. E que tanto faz eu viver a vida
de qualquer maneira. A peça trás para nós
uma realidade que está descrita na Bíblia. É
a uma mensagem de Jesus Cristo para a
solução do problema de desunião,
desavença, e desagregação familiar",
afirma.

Recém-chegado de Boston, nos Estados
Unidos, o construtor Anderson Pereira do
Nascimento diz que a mensagem é sobre os
caminhos que a humanidade deve escolher,
“É um espetáculo que eu recomendo a
qualquer um, e que mostra os dois
caminhos que o homem pode escolher
entre o Céu e o Inferno. A peça falou muito
ao meu coração”, diz.
Para o Pastor Presidente da segunda
Igreja Batista, em Duque de Caxias, Eduardo
Santos os resultados são os melhores. "Nós
sempre tivemos um grupo de teatro, mas no
caso da peça A Casa do Julgamento, nós
compramos os direitos autorais de um
grupo dos Estados Unidos. A peça é
apresentada em todo Brasil como forma de
evangelização em massa de forma bem
agradável. Os resultados tem sido
benéficos, cerca de 3 mil pessoas já
assistiram a peça. Nós louvamos a Deus pela
a resposta que as pessoas tem dado a
mensagem do Evangelho”, acredita.
Segundo o pastor, a peça estará em
cartaz até o dia vinte e três deste mês, para
que outras pessoas tenham a oportunidade
de assistir ao espetáculo. As apresentações
ocorrem todas as sextas- feiras e sábados, a
partir das dezenove horas e se estende até
as vinte e duas.
Extraído do site Notícias Crstãs, com
informações do Jornal O Dia

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
Carlos Alberto (05/04)
Evelyn Ribeiro (06/04)
Sueli Rosa (08/04)

Lorrana Coelho (16/04)
Natália Ribeiro (24/04)
Elizete da Silva (26/04)

DEUS CAPACITA
“Deus sempre capacitará aqueles que
escolhe”. Conta certa história que estavam
duas crianças estavam patinando num lago
congelado.
Era uma tarde nublada e fria e as
crianças brincavam despreocupadas.
De repente, o gelo se quebrou e uma
delas caiu, ficando presa na fenda que se
formou.
A outra, vendo seu amiguinho preso e se
congelando, tirou um dos patins e começou
a golpear o gelo com todas as suas forças,
conseguindo por fim quebrá-lo e libertar o
amigo. Quando os bombeiros chegaram e

viram o que havia acontecido, perguntaram
ao menino:
- Como você conseguiu fazer isso?
É impossível que tenha conseguido
quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com
mãos tão frágeis!
Nesse instante, um ancião que passava
pelo local, comentou:
- Eu sei como ele conseguiu.
Todos perguntaram:
- Pode nos dizer como?
- É simples – respondeu o velho.
- Não havia ninguém ao seu redor, para
lhe dizer que não seria capaz.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Pensando, com a ajuda do Espírito,
igual a Jesus, para superar as
fragilidades!
Leitura para essa semana: Página 100 à
101 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Para meditar:
Ezequiel 28:1―10 / Filipenses 2:3―12
Depois de analisar esses textos, cheguei à
seguinte conclusão: Como somos frágeis! Da
mesma forma que preciso ser valorizado,
respeitado, amado e reconhecido pelos meus
valores, eu sinto a necessidade de que vejam
meus grandes feitos, minha inteligência, meu
esforço, meu trabalho braçal, minha
dedicação. Concluo que, apesar disso tudo,
pode até ser um direito meu de ser observado
e me perguntar de onde vem minha
existência, minha força, inteligência e tudo
que sou e minha capacitação?
A resposta é que tudo vem de Deus. Então
por que devo começar a achar que mereço
alguma glória e reconhecimento? Fui criado
por Ele com um propósito e o que faço é só
cumprir esse propósito (Efésios 4:1―6). Se
alguém tem o direito de me exaltar é o Pai (se

Ele assim o quiser), mas eu não posso parar de
servir, pois não tenho esse direito. Tudo que
sou e todos os meus dons e talentos vem Dele
e a glória é Dele! Saibam amados, se em nós
houver uma necessidade e não um desejo de
ser elogiado o próprio Deus irá se incumbir de
fazer através de alguém. Então aquiete seu
coração e deixe Deus te exaltar.
1. Você gosta de ser usado ou exaltado?
2. Você busca o reconhecimento dos
homens? (1 Samuel 2:7)
3. Você gosta de ser bajulado pelos seus
talentos? (João 7:18)
4. Você acha justo receber honra,
reconhecimento e elogios por seus talentos,
sabendo que eles não são seus e vem de
Deus? (Efésio 4:7,8)
5. Se alguém te exaltar você sabe o que
fazer? (Apocalipse 21:24―27)
6. Você crê que orgulho, vaidade, soberba
e a busca de ser reconhecido pelos homens é
o que impede Deus de nos usar mais?
(Romanos 12:16 / Tiago 4:6)
7. Você crê que, por mais que essas coisas
humanas façam parte da nossa natureza
caída, podem ser vencidas com ajuda do
Espírito Santo confrontado-as no dia-a-dia?
(Tiago 4:10 / 1 Pedro 5:6)
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Davi (03/04) / Suely (06/04)

Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse:
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. pede-me e te darei as nações
como herança e os confins da terra como tua propriedade (Salmo 2:7,8).
Uma homenagem de Ricardo, Ronan, Raíssa, Ricardinho e Rebeca.

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Jeremias 37, 38, 39
3ª feira - Jeremias 40, 41, 42
4ª feira - Jeremias 43, 44, 45
5ª feira - Jeremias 46, 47, 48
6ª feira - Jeremias 49, 50, 51, 52
Sábado - Lamentações 01, 02, 03
Domingo - Jeremias 04, 05
Período atual:
Quadragésima semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Imagens falsas de execução de
Yousef Nadarkhani circulam no
Facebook
Rumores de que o pastor Yousef
Nadarkhani teria sido executado no último
fim de semana, tomaram o Facebook, mas
foram negadas pelo Centro Americano de
Direito e Justiça (ACLJ), a organização
ocidental que mais tem se envolvido na
defesa de Nadarkhani.
Segundo informações do The Christian
Post, o braço da ACLJ no Irã confirmou que o
pastor está vivo e que informações sobre
sua morte são falsas. Agências de notícias
internacionais relataram que o
Departamento de Estado Norte Americano
divulgou nota confirmando contato com o
pastor.
Diversas imagens que retratam
enforcamento, método usado para pena de
morte no Irã, foram divulgadas e se
tornaram fontes de rumores sobre a
execução do pastor Nadarkhani.
Recentemente, uma pressão da
bancada evangélica fez com que dois
ministérios do governo federal se

DEUS CAPACITA
Na manhã de 14 de dezembro de 1856, C.
H. Spurgeon, pastor britânico que ficou
conhecido com O Príncipe dos Pregadores,
contou a seguinte historia em um sermão
sobre a fé.
Um americano dono de escravos, na
ocasião de comprar mais um, disse ao

reunissem para coletar informações a
respeito das condições legais do pastor.
A ministra Gleisi Hoffman, chefe da Casa
Civil, e o ministro Antônio Patriota, do
Itamaraty se reuniram com a bancada
evangélica no Congresso para transmitir
informações coletadas pela diplomacia
brasileira junto ao governo iraniano, que
mantém boas relações diplomáticas com o
governo brasileiro. Nessas reuniões,
segundo informações divulgadas pelos
parlamentares, o governo iraniano teria
assegurado que Nadarkhani está vivo.
A última manifestação do governo
brasileiro sobre o caso foi feita pelo assessor
especial da presidente Dilma Rousseff,
Marco Aurélio Garcia, que afirmou que o
governo brasileiro tem que ser cuidadoso
no trato desse caso, pois o país “não é o
Tribunal do mundo” e que é preciso
respeitar o governo do Irã: “O Brasil tem
utilizado a negociação como um caminho
muito proveitoso queremos continuar
fazendo isso de uma forma respeitosa”,
afirmou.
Fonte:
programadoxologia.blogspot.com

mercador com quem estava barganhando:
― Quais são os defeitos dele?
O vendedor respondeu:
― Que eu saiba, tem só um defeito: ele
costuma orar.
― Bem ― disse o comprador ― eu não
gosto disso, mas conheço algo que vai curá-lo
rapidamente.
No dia seguinte, o escravo foi
surpreendido enquanto orava com fervor em

meio à plantação, intercedendo por seu
patrão e sua família. O patrão ficou parado
ouvindo e não disse nada no momento.
Na manhã seguinte, chamou-o e disse:
― Não desejo brigar com você, mas não
quero que ore na minha propriedade. Pare
com isso!
― Patrão ―respondeu o escravo ― não
consigo parar de orar. Tenho que orar sempre.
― Bem, vou lhe dar vinte e cinco
chicotadas por dia até que você pare.
― Patrão, mesmo que me dê oitenta,
tenho que orar.
O patrão amarrou-o no pelourinho, deulhe vinte e cinco chicotadas e perguntou se iria
orar de novo.
― Sim, patrão, tenho que orar sempre.
Não consigo parar.
O patrão não conseguia compreender
como ele podia continuar orando quando não
parecia lhe fazer nenhum bem, só
perseguição. Contou à sua esposa e ela lhe
disse:
― Por que não pode deixar o homem
orar? Ele faz bem o seu trabalho; você e eu
não ligamos para o oração, mas não há mal
algum em deixá-lo orar se ele cumprir suas
tarefas.
― Mas eu não gosto disso ― disse o
patrão ― Ele sempre me deixa muito
assustado. Você deveria ver como ele olha pra
mim.
― Ele estava com raiva?
― Não. Eu não devia me preocupar com
isso, mas depois que eu o tinha surrado, olhou
para mim com lágrimas no olhos, como se
tivesse mais pena de mim do que de si
mesmo.
Naquela noite o patrão não conseguia
dormir. Ele rolava na cama de um lado para o
outro; seus pecados lhe foram trazidos à

memória e ele se conscientizou de que tinha
perseguido um homem de Deus. Sentando-se
na cama, ele disse à sua esposa:
― Mulher, você poderia orar por mim?
― Eu nunca orei em toda minha vida. Eu
não sei de ninguém aqui na propriedade que
saiba orar, a não ser Cuffey, o novo escravo ―
disse sua esposa.
Fizeram soar a campainha, e Cuffey foi
trazido. Tomando a mão de seu servo, o
patrão disse:
― Cuffey, você pode orar por seu patrão?
― Patrão, estou orando desde que me
chicoteou e pretendo orar sempre pelo
senhor.
Cuffey caiu de joelhos e derramou sua
alma em lágrimas e ambos, marido e esposa,
foram convertidos. Aquele homem não
poderia ter feito isso sem fé. Sem fé ele teria
parado de orar na mesma hora dizendo:
― Patrão, vou parar de orar, não quero
mais ser chicoteado.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Pensando, com a ajuda do Espírito,
igual a Jesus, para superar as
fragilidades!
Leitura para essa semana: Página 102 à
105 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Para meditar:
Ezequiel Mateus 5: 1―16; Mateus 6: 1―7;
Mateus 7: 1―6.
Se pudermos gravar em nossas mentes e
cravar em nossos corações esses textos e
colocar em prática a proposta de Jesus! Nós
entenderíamos que a proposta é somente
crer que Ele nos escolheu para servir sempre
em amor uns aos outros e ao mundo,
manifestando ao que está em trevas a luz do
Espírito Santo. O amor do Pai Celeste e o
caráter de Cristo é a manifestação em nós
para o mundo e para os que estão entrevas
neste mundo corrompido pelo mal,
prostituição e impurezas. Eles só terão
refrigério se tiverem alguém para confiar e
inspirar a buscar o mesmo que estão vendo
ser manifesto.

Mas que tipo de crentes o mundo tem
visto? Crentes que não amam a Deus, que só
buscam por interesse, que vão para igreja em
busca de bem material e pedem até que Deus
pese a mão sobre os que O aborrecem. De
que maneira o mundo pode ver Cristo em nós
se não somos diferentes deles?
Quero desafiar aos amados a fazerem
como Jesus: abrir mão de tudo em sua vida
para glorificar ao Pai e só buscar aquilo que
glorifique a Deus e não que traz beneficio
próprio. Quer deixar sua felicidade por conta
de Deus e confiar plenamente que Ele pode
fazer o melhor a teu favor, ainda que esse
melhor não pareça o melhor agora no
momento?
1. Você quer fazer da sua existência uma
simples passagem neste mundo como
qualquer um ou você vai marcar este mundo e
todos saberão quem você é? (Mateus 5:
13―16).
2. Você está disposto a fugir dos padrões
de ensino deste mundo e se opor ao sistema
egoísta e manifestar o Reino de Deus que
anda na contra mão do sistema? (Romanos
12:1―3).
3. Você está disposto a deixar Deus
transformar você na pessoa que Ele planejou?
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(Tito 3:5).
4. Você quer ser curado do seu egoísmo,
da sua maldade, e assumir o caráter de Cristo
que é totalmente sacrificial? (1 Pedro 2:1)
5. Você reconhece que precisa mudar?
(Efésio 4:22―32, resposta para todas as
perguntas abaixo)
6. Você reconhece que tem vendido uma
imagem do que você não é ainda em Cristo?

7. Preste bem atenção enquanto você
estiver no comando de sua vida. Pois, assim,
sua carne terá poder sobre você e o diabo
também vai ter poder sobre você. O que
fazer?
8. Você deve deixar o Espírito Santo
assumir o controle de tudo, matando suas
vontades. Você está disposto a aceitar o
desafio?

ATENÇÃO
LÍDERES:
A consagração
para os
obreiros
que trabalharão
no Encontro
já está
acontecendo
todos os dias
à noite com o
Pr. Eduardo.
Informe-se a
respeito dos
horários!

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Ezequiel 01, 02, 03
3ª feira - Ezequiel 04, 05, 06
4ª feira - Ezequiel 07, 08, 09
5ª feira - Ezequiel 10, 11, 12
6ª feira - Ezequiel 13, 14, 15
Sábado - Ezequiel 16, 17, 18
Domingo - Ezequiel 19, 20, 21
Período atual:
Quadragésima primeira semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Líder cristão é decapitado por
radicais islâmicos no norte de
Mali
Um líder cristão foi decapitado por
muçulmanos radicais que impuseram a Lei
Sharia em uma parte da região Norte de
Mali, localizada na África Ocidental. Diante
das ameaças, os cristãos estão fugindo da
cidade de Timbuku, em Gao as igrejas foram
completamente destruídas.
O país sofreu um golpe militar e desde
então os cristãos já estão sendo forçados a
deixar suas vidas e tentar fugir para o sul ou
para outros países da África. Algumas
sanções foram aplicadas de fora do país,
como o corte do fornecimento de
eletricidade o que faz com que os relatórios
com pedidos de ajuda demorem a chegar
até as autoridades internacionais.
Mali é o sétimo maior país da
continente africano e fica na borda do
Saara. Para cumprir sua missão o britânico
Timothee Yattara resolveu se mudar para

O PROFESSOR
Em um pequeno vilarejo vivia um velho
professor, que de tão sábio, era sempre
consultado pelas pessoas da região.
Uma manhã, um rapaz que fora seu aluno,
vai até a casa desse sábio homem para
conversar, desabafar e aconselhar-se.
― Venho aqui, professor, porque me sinto
tão pouca coisa, que não tenho forças para
fazer nada. Dizem-me que não sirvo para
nada, que não faço nada bem, que sou lerdo e
muito idiota. Como posso melhorar? O que

aquela região tão remota e por pouco
sobreviveu aos ataques. Juntamente com
sua família ele fugiu para a cidade de
Bamako que fica no sudeste de Mali, mas
por ter fugido às pressas o missionário não
levou dinheiro nem para alugar uma casa.
Em seu relato ele diz que os islâmicos
possuem uma lista contendo os dados de
todos os cristãos da cidade de Timbuku com
a intenção de executar todos eles por meio
da decapitação. “A maioria dos cristãos já
fugiram para a segurança deles tendo a lei
Sharia imposta em todo o Norte”, disse ele.
O problema se agrava cada dia mais,
pois Mali está sendo aterrorizada pela Al
Qaeda e os rebeldes associados a esse
grupo terrorista tem reclamado a parte
norte do país como sendo sua terra natal.
Muitos rebeldes da Líbia também estão se
mudando para o Norte de Malo fazendo
com que a segurança da população fique
ainda pior.
Traduzido e adaptado por
Gospel Prime de Persecution

posso fazer para que me valorizem mais?
O professor sem olhá-lo, disse:
― Sinto muito meu jovem, mas não posso
ajudar-te. Devo primeiro resolver meu próprio
problema. Talvez depois.
E fazendo uma pausa falou:
― Se você ajudasse-me, eu poderia
resolver este problema com mais rapidez e
depois, talvez, possa ajudar-te.
― C... Claro, professor, gaguejou o jovem,
mas sentiu-se outra vez desvalorizado, porém,
mesmo assim, não deixou de ajudar seu
antigo professor.
O professor tirou um anel que usava no

dedo pequeno, deu ao rapaz, e disse:
― Monte no cavalo e vá até o mercado.
Devo vender esse anel porque tenho que
pagar uma dívida. É preciso que obtenhas
pelo anel o máximo valor possível, mas não
aceite menos que uma moeda de ouro. Vá e
volte com a moeda o mais rápido possível.
O jovem pegou o anel e partiu.
Mal chegou ao mercado, começou a
oferecer o anel aos mercadores.
Eles olhavam com algum interesse, até
quando o jovem dizia o quanto pretendia pelo
anel.
Quando o jovem mencionava uma moeda
de ouro, alguns riam, outros saiam sem ao
menos olhar para ele, mas só um velhinho foi
amável a ponto de explicar que uma moeda
de ouro era muito valiosa para comprar um
anel.
Tentando ajudar o jovem, chegaram a
oferecer uma moeda de prata e uma xícara de
cobre, mas o jovem seguia as instruções de
não aceitar menos que uma moeda de ouro e
recusava as ofertas.
Depois de oferecer a joia a todos que
passaram pelo mercado, abatido pelo
fracasso, montou no cavalo e voltou.
O jovem desejou ter uma moeda de ouro
para que ele mesmo pudesse comprar o anel,
livrando assim seu professor das
preocupações. Dessa forma ele poderia
receber a ajuda e conselhos que tanto
precisava.
Entrou na casa e disse:
― Professor, sinto muito, mas é impossível
conseguir o que me pediu. Talvez pudesse
conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas não
acho que se possa enganar ninguém sobre o
valor do anel.
― Importante o que disse, meu jovem...
Contestou sorridente. Devemos saber

primeiro o valor do anel. Volte a montar no
cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor para
saber o valor exato do anel? Diga que quer
vender o anel e pergunte quanto ele te dará
por ele. Mas não importa o quanto ele te
ofereça, não o venda... Volte aqui com meu
anel.
O jovem foi até o joalheiro e deu-lhe o anel
para examinar.
O joalheiro examinou o anel com uma
lupa, pesou o mesmo, e disse:
― Diga ao seu professor, que se ele quiser
vender agora, não posso dar mais que 58
moedas de ouro pelo anel.
― 58 MOEDAS DE OURO! - exclamou o
jovem.
― Sim, replicou o joalheiro. Eu sei que
com tempo eu poderia oferecer cerca de 70
moedas, mas se a venda é urgente...
O jovem correu emocionado à casa do
professor para contar o que ocorreu.
― Sente-se, disse o professor.
Depois de ouvir tudo o que o jovem
contou-lhe, falou:
― Você é como este anel, uma joia valiosa
e única para Deus, e que só pode ser avaliada
por Ele. Pensava que qualquer um podia
descobrir o seu verdadeiro valor?
E, dizendo isto, voltou a colocar o anel no
dedo.
― Todos somos como esta joia: valiosos e
únicos, aos olhos de Deus e andamos por
todos os mercados da vida pretendendo que
pessoas inexperientes nos valorizem.
Deus sabe o seu verdadeiro valor, reflita
nessa palavra: “Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.” ― João 3:16
Colaboração: Venâncio Silva
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Pensando, com a ajuda do Espírito,
igual a Jesus, para superar as
fragilidades!
Leitura para essa semana: Página 105 à
107 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Para meditar: João 14:27 - «Deixo-vos a
paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como
o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize»
Gerenciando um ambiente de paz para ter
qualidade de vida: “Tenho-vos dito isso, para
que em mim tenhais paz; no mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o
mundo.” ― Jo.16.33
É necessário aprender a gerenciar o
ambiente em que vivemos, ainda que ali
exista um líder, um chefe, um patrão ou
qualquer pessoa acima de você. Isso não pode
impedir que eu, como cristão, com muita
sabedoria de Deus, honre a liderança presente
(cristã ou não). Com a sabedoria do Espírito
Santo e muita gentileza devemos assumir
nossas posições em Deus para nos opor ao
espírito do mundo que traz medos,

desconfianças, fofocas, mentiras, divisões, rixa
e mágoas. Assim, o Espírito Santo irá se
manifestar primeiro em nosso caráter, para
que todos possam Jesus de verdade em nós;
sem uma propaganda falsa e hipócrita, com
palavras e pregações infrutuosas, sem caráter
suficiente para afirmar com atos o que diz.
Servos que estão no mesmo espírito do
mundo até pregam, mas fazem fofoca e
colocam uma pessoa contra a outra. Para
gerenciar um ambiente, primeiro é necessário
aprender a gerenciar a si, vivendo fora do
espírito do mundo. Como diz a Palavra: maior
é o que está em nós do que o que está no
mundo. Assim, onde estivermos, o Espírito de
Deus será estabelecido e a paz de Deus vai
reinar. Seremos vistos sem forçar a ninguém a
ver que somos gerentes da paz, em qualquer
lugar, principalmente em nossos lares.
Uma coisa com que precisamos ter
cuidado: a discriminação, pois tem gente
simples que acha que o rico nunca vai alcançar
a salvação e uma mudança radical em Jesus.
Da mesma forma, tem pessoas com uma
condição melhor que olham as pessoas mais
simples como incapazes de entender as
coisas.
1. Quando você chega num lugar fazem
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festa com sua presença ou nada acontece?
(Mateus 5:13―16; Romanos 13:12; Efésios
5:8 ― foram pesquisados e encontrados mais
de 50 versículos que falam deste assunto.)
2. Você conseguiria promover paz, mesmo
quando o ambiente é de conflitos? (Marcos
9:50, Lucas 10:5―6).
3. Você é manso e tem domínio próprio?
(Gálatas 5:16―18; 22:23,24).
4. Você se preocupa em dar testemunho
de vida e pregar em qualquer ambiente, não
importando a classe social de quem está
presente? (Tiago 2:1―4).

5. Você, sem perceber, tem o hábito de
ficar se comparando com outras pessoas
próximas a você? Se sente superior ou inferior
àquela pessoa? (Gálatas 3:28; João 3:16).
6. Você tem medo de se relacionar
socialmente com algum tipo de pessoa ou se
sente livre para se relacionar com qualquer
pessoa?
7. Você gostaria de ser livre para aceitar
cada pessoa como ela é e viver sem medos,
preconceitos, limitações e ser guiado pelo
Espírito e viver melhor pelo bom senso? (1
João 2:5; 4:18).

LÍDERES:
A consagração
para os
obreiros
que trabalharão
no Encontro
já está
acontecendo
todos os dias
à noite com o
Pr. Eduardo.
Informe-se a
respeito dos
horários!

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Ezequiel 22, 23, 24
3ª feira - Ezequiel 25, 26, 27
4ª feira - Ezequiel 28, 29, 30
5ª feira - Ezequiel 31, 32, 33
6ª feira - Ezequiel 34, 35, 36
Sábado - Ezequiel 37, 38, 39
Domingo - Ezequiel 40, 41, 42
Período atual:
Quadragésima segunda semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Cristãos protestam na
Indonésia contra a falta de
liberdade de culto
O último domingo (15) foi um dia de
protesto na Indonésia, grupos católicos e
protestantes se uniram para pedir a
aplicação das leis sobre a liberdade de culto
no país.
De forma pacífica cerca de 200 cristãos
foram às ruas protestar contra a
expropriação dos lugares de cultos
denunciando abusos e violações cometidos
por grupos radicais islâmicos que
m a n i p u l a m a s l e i s e m favo r d o s
muçulmanos.
Além de fiéis da Igreja Yasmin e da Igreja
Filadélfia HKBP ativistas dos direitos
h u m a n o s e O N G s l o ca i s ta m b é m
participaram do evento que aconteceu em
frente ao Palácio Presidencial em Jakarta,

O TAXISTA
Há vinte anos, eu ganhava a vida como
motorista de taxi. Encontrei pessoas cujas
vidas surpreenderam-me, enobreceram-me,
fizeram-me rir e chorar. Nenhuma tocou-me
mais do que a de uma velhinha que eu peguei
tarde da noite.
Era agosto. Eu havia recebido uma
chamada de um pequeno prédio de tijolinhos
de quatro andares, em uma rua tranquila de
um subúrbio da cidade. Quando eu cheguei às
02:30 horas da madrugada, o prédio estava
escuro, com exceção de uma única lâmpada
acesa numa janela do térreo. Assim fui ate a
porta e bati. "Um minuto", respondeu uma

sede do governo.
Durante três anos os fiéis da Igreja
Yasmin foram proibidos de cultuar a Deus
no templo da igreja, pois as autoridades e o
prefeito, Diani Budiarto, alegaram que o
templo estava com irregularidades. O
mesmo aconteceu com os membros da
Filadélfia que tentaram por muito tempo
recuperar o templo.
O presidente da Indonésia, Yudhoyono,
informou alguns meses atrás que não
poderia interferir nos assuntos internos de
Bogor, cidade localizada em Javar Ocidental,
diante disso muitos ativistas passaram a
dizer que o chefe do Estado tem medo de ir
contra assuntos que interessam à maioria
islâmica daquele país, pois isso pode
resultar em perda de apoio político.
Com informações Portas Abertas
Gospel Prime

voz débil e idosa. Uma octogenária pequenina
apareceu. Ao seu lado havia uma pequena
valise de nylon.
Toda sua mobília estava coberta por
lençóis. Não havia relógios, roupas ou
utensílios sobre os moveis. Eu peguei a mala e
caminhei vagarosamente para o meio-fio, ela
ficou agradecendo minha ajuda.
Quando embarcamos, ela deu-me o
endereço e pediu:
― O Sr. poderia ir pelo centro da cidade?
― Não e o trajeto mais curto ― alertei-a
prontamente.
― Eu não me importo. Não estou com
pressa, pois meu destino e um asilo de velhos.
Eu olhei pelo retrovisor. Os olhos da velhinha

estavam marejados, brilhando.
― Eu não tenho mais família ― continuou
― O medico diz que tenho pouco tempo.
Eu disfarçadamente desliguei o taxímetro
e perguntei:
― Qual o caminho que a Sra. deseja que
eu tome?
Nas duas horas seguintes circulamos pela
cidade.
Ela mostrou-me o edifício que havia, em
certa ocasião, trabalhado como ascensorista.
Nos passamos pelas cercanias em que ela
e o esposo tinham vivido como recém
casados em outros tempos, hoje um deposito
de moveis, que havia sido um grande salão de
dança que ela freqüentara quando mocinha.
De vez em quando, pedia-me para dirigir
vagarosamente em frente a um edifício ou
esquina. Ficava então com os olhos fixos na
escuridão, sem dizer nada. Quando o primeiro
raio de sol surgiu no horizonte, ela disse de
repente:
― Eu estou cansada. Vamos agora!
Viajamos, então, em silencio, para o
endereço que ela havia me dado. Chegamos a
uma casa de repouso.
Dois atendentes caminharam ate o táxi,
assim que ele parou. Eu abri a mala do carro e

levei a pequena valise para a porta. A senhora
já estava sentada em uma cadeira de rodas.
― Quanto lhe devo? ― ela perguntou,
pegando a bolsa.
― Nada ― respondi.
― Você tem que ganhar a vida, meu
jovem.
― Ha outros passageiros ― respondi.
Quase sem pensar, eu curvei-me e dei-lhe
um abraço. Ela me envolveu comovidamente.
― Você deu a esta velhinha bons
momentos de alegria.
― Obrigado.
Apertei sua mão e caminhei no lusco-fusco
da alvorada. Atrás de mim uma porta foi
fechada. Ao relembrar, não creio que eu
jamais tenha feito algo mais importante na
minha vida. Nós estamos condicionados a
pensar que nossas vidas giram em torno de
grandes momentos. Todavia, os grandes
momentos freqüentemente nos pegam
desprevenidos e ficam maravilhosamente
guardados em recantos que os outros podem
considerar sem importância.
"AS PESSOAS PODEM NÃO SE LEMBRAR
EXATAMENTE O QUE VOCÊ FEZ, OU O QUE
VOCÊ DISSE, MAS ELAS SEMPRE SE
LEMBRARÃO DE COMO VOCÊ AS FEZ SENTIR".
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a gostar de crescer e
descobrindo novos horizontes para
viver de forma inteligente.
Leitura para essa semana: Página 108 à
110 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Para meditar: 2 Pedro 3:18, Oseias 6 (todo
capítulo).

Existem pessoas que tiveram uma
formação familiar abençoada, pais normais,
cada um com seus problemas, mas que os
alimentavam e que, de alguma maneira, os
protegiam. Tinham à sua volta tudo que uma
pessoa precisa. De repente, essas pessoas
aparecem cheias de traumas e crises
existenciais, pois o pai, que passava a maior
parte do tempo trabalhando, não tinha muito
tempo. Essas pessoas esquecem de cada
prato de comida colocado à mesa, de cada
roupa ou presente dado com sacrifício pelos
seus pais que não tiveram uma boa instrução,
mas deram tudo que podiam. As pessoas
tendem a ficar trazendo à lembrança

momentos ruim, os que seus pais não
estavam ou não sabiam o que fazer num
momento de crise. Temos uma disposição
muito grande para valorizar o momento ruim
e esquecemos de tantos momentos que
tornamos normais, mas eram bons
momentos de abraço, de um olhar carinhoso,
de carinho sem jeito de um pai desprovido de
cultura ou formação, de uma mãe que nunca
teve uma atenção ou carinho.
Sei que tem gente também que teve, de
fato, uma formação extremamente
traumática! Mas uma coisa é certa: chegamos
até aqui vivos e muitos de nós estão
paralisados, não conseguem crescer, ir em
frente, aprender e mudar sua própria história.
Precisamos entender que ficar estagnado é a
pior coisa nesta vida. Sempre é hora de
começar e recomeçar, não importa a idade,
condição social, emocional, você pode tomar
uma decisão em Deus: “vou mudar tudo e vou
deixar Deus construir e escrever em minha
vida uma nova história”.
Chegou a hora de crescer, aprender e ir
adiante, pois em Deus tudo é possível.
1. Você está feliz em ser quem você é?
(Filipenses 4:13)
2. Você tem sonhos? (Salmos 37:5)

Rua Duarte da Costa 374 - Guarani, Cabo Frio/RJ - CNPJ 01.075.135/0001-89 - Tel.: (22) 2648-4909
www.amaivos.org - amaivos_CFRJ@msn.com - facebook.com/ComunidadeAmaivos - twitter.com/AmaivosCaboFrio

3. Você sabe fazer planos e executá-los?
(Oseías 6: 4 e 5)
4. Você sabe começar e terminar um
projeto? (Oseías 6:6)
5. Quando você faz um plano, você coloca
seu coração e acredita que você é capaz de
terminar? (Salmos 34:8)
6. Você não sonha e não gosta de fazer
projetos, mas gosta de ajudar outras pessoas
e gosta de participar dos sonhos e projetos
dos outros? (Salmos 34:22)
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7. Você tem ambições saudáveis? (salmos
Salmos 34:18)
8. Existe algo em que você se realize?
(Salmos 28:7)
9. Você tem coragem de mudar e ir
adiante? (Hebreus 12:12)
10. Você tem medo das provas ou vê cada
prova como um plano de Deus para te fazer
crescer? (Salmos 18:1―6)
11. Você é uma pessoa complicada?
(Salmos 42:5)

25 à 27
io
de ma

LÍDERES:
A consagração
para os
obreiros
que trabalharão
no Encontro
já está
acontecendo
todos os dias
à noite com o
Pr. Eduardo.
Informe-se a
respeito dos
horários!

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Ezequiel 43, 44, 45
3ª feira - Ezequiel 46, 47, 48
4ª feira - Daniel 01, 02, 03
5ª feira - Daniel 04, 05, 06
6ª feira - Daniel 07, 08, 09
Sábado - Daniel 10, 11, 12
Domingo - Oséias 01, 02, 03
Período atual:
Quadragésima terceira semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Piloto da NASCAR enfrenta
preconceito religioso e perde
patrocínio

O piloto da NASCAR Black Koch tem
enfrentado o que muitos caracterizam
como perseguição religiosa. Ele participa do
comercial da campanha “The Rise Up and
Register” que tem como objetivo fazer com
que 1 milhão de pessoas votem esse ano
nos Estados Unidos.
A propaganda dessa mobilização seria
divulgada na ESPN, mas como o site oficial
tem links para o site do Koch, que é cristão e
defende o voto em candidatos que sejam
contra o aborto, a empresa decidiu não
aprovar o comercial.
A explicação do canal de esportes é que
os critérios da empresa barra qualquer tipo
de mensagens tendenciosas ou de
instituições religiosas. Como o site da
campanha fazia referencia ao site do
corredor que é um cristão fervoroso que
utiliza suas horas vagas para ministrar em
igrejas, a ESPN decidiu não divulgar a
campanha.
Em entrevista ao programa Fox &
Friends no final de março Koch chegou a
comentar o caso. “Não pensei que a minha
fé em Cristo teria impacto para um

patrocinador transmitir um comercial ou
não”, afirmou.
O piloto de apenas 26 anos também
disse que não pretende negar suas crenças.
“A única coisa que não vou fazer é renegar
minha fé, só porque um dos meus
patrocinadores em particular não gosta da
maneira como eu expresso minha crença,
que é o que eu faço quando tenho um
tempo livre”.
No final de semana passado Blake Koch
estava pronto para correr em Dallas, mas foi
obrigado a parar seu carro por não ter um
patrocinador oficial. Diante desse dilema o
site ChristianCinema.com resolveu
patrociná-lo para que ele não deixe de
participar das outras corridas.
Foi graças a esse apoio que Kock
conseguiu correr na “O’Reilly Auto Parts
300″ no Texas pela Motor Speedway. “Isso
me mostra que muito tem Deus em suas
mãos e por isso Ele me enviou o
ChristianCinema.com justamente no
momento adequado”, disse o jovem piloto.
“Estou muito entusiasmado para
alentar as famílias em sua fé e isso é muito
importante para mim. Deus é sempre fiel!”,
declarou ele que agora precisa de um novo
patrocinador principal.
Para conseguir novas marcas para
apostar nesse piloto da NASCAR o
C h r i st i a n C i n e m a . co m i n i c i o u u m a
campanha nas redes sociais com a hashtag
#KeepBlakeRacing para criar consciência
entre as empresas. “Essa é uma grande
oportunidade para manter sua carreira e ao
mesmo tempo divulgar os filmes cristãos
que refletem os valores da família”, disse o
diretor do site sobre o apoio.
Fonte: Gospel Prime

O LADRÃO
Certa ocasião, um homem cavalgava por
um urzal quando ouviu o som de cascos de
cavalo atrás de si. Num momento, um
salteador o alcançou e, apontando-lhe a
pistola, exigiu:
― O dinheiro ou a vida!
Sem hesitar, o homem puxou sua carteira
e entregou-a ao homem.
― O senhor tem um belo cavalo ―
observou o ladrão.

Ainda assim, o homem nem piscou.
― Amigo ― disse ele sorrindo ― eu sei
muito bem que poderia matar-me. Eu não
arriscaria a vida para salvar minha carteira ou
meu cavalo, mas alegremente a entregaria se
pudesse salvar a sua da condenação eterna!
Sem uma palavra, o assaltante colocou
novamente a pistola no coldre, saltou do
cavalo e o devolveu, juntamente com a
carteira. Depois, montando em seu próprio
cavalo, foi embora dizendo:
― Se a sua preocupação por minha alma é
tanta, não vou levar nada.

A seguir ordenou:
― Desça! Vou levá-lo.
Calmamente, sem uma palavra de
protesto, desmontou e o ladrão trocou de
cavalo. Enquanto o salteador se virava para ir
embora, ele se colocou na sua frente e,
segurando as rédeas, começou a falar.
― Como é que pode ― observou ele com
terna sinceridade ― um homem criado à
imagem de Deus, ser feliz vivendo uma vida
de crime e violência? Arrependa-se, meu
amigo, antes que seja tarde demais!
O assaltante tirou a pistola e, apontando-a
para a cabeça do homem, rosnou:
― Como se atreve a me pregar um
sermão, seu... Mais uma palavra, e vou abatêlo aí mesmo.

Embora sem ter certeza, podemos esperar
que a mudança de ideia do assaltante tenha
produzido também uma mudança de
coração. Mas uma certeza podemos ter: se
demonstrássemos tanto interesse por uma
alma como aquele homem fez, veríamos
muito mais milagres da graça hoje em dia.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a gostar de crescer e
descobrindo novos horizontes para
viver de forma inteligente.
Leitura para essa semana: Página 110 à
114 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Para meditar: Mateus 4:1―11.
Devemos ser espirituais? Como cristãos
devemos pregar “não sou eu mais que vivo,
mas Cristo vive em mim”? Por que preciso
deixar tudo direitinho para pensar em ser
espiritual, por exemplo, as contas pagas,
estante abastecida, tudo em ordem com as
minhas necessidades, sem problema em casa,
com filhos e com o cônjuge? Se não for assim,
não dá para orar direito e fazer a obra de Deus
com qualidade?
Existem pessoas que dizem ser espirituais,
mas, na realidade, é a imagem que elas
querem vender para outros. Espiritualidade é
viver em plena dependência de Deus. Quando
uma pessoa coloca sua dependência em
qualquer outra coisa, isso é falta de
espiritualidade.

Nossa existência neste corpo mortal
depende do alimento, da proteção e de uma
segurança radical. Se tudo não estiver de
acordo à espiritualidade é inviável, pois nossa
carne tem tanto poder sobre nós que não
paramos para calcular que cada célula grita
por comida, água e proteção. Como resistir a
algo que estamos programados para sentir?
Afinal, é nossa sobrevivência, mas se eu
decidir negar o meu corpo voluntariamente
ao direito da comida pelo jejum com um
propósito espiritual, eu estarei transcendendo
e passo a alimentar meu espírito humano com
leitura bíblica, adoração a Deus e momentos
de oração e meditação em coisas onde minha
carne não é prioridade e nem minhas
vontades. Agora apresento à minha carne
subjugada a Deus como templo do Espírito
Santo e, apesar de minhas células gritarem
por alimento, é o Espírito de Deus que está no
controle, pois em minha alma, isso é, meu
psique, decide não fazer a vontade da carne,
mas a de Deus. Será que sou capaz de fazer
como Jesus? Ele já havia jejuado os quarenta
dias, era só entregar. Satanás tenta Jesus no
ventre, no orgulho e no que é de direito, mas
Jesus decidiu que era Deus que estaria no
controle, para que tudo terminasse. Jesus
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aguardou a providência que veio de Deus, os
Anjos o serviram.
1. Quem está vencendo no seu campo de
batalha: o Espírito ou sua carne? (Mateus 4:1)
2. Quando você jejua sua mente está
voltada para o momento da entrega ou você
gasta todo tempo do jejum meditando no que
o Senhor quer de você?
3. No caso de Jesus, satanás se apresenta
para tentá-lo quando Ele teve fome e quando
supostamente já havia terminado o jejum. Ele
ataca primeiro na necessidade física (fome e
necessidades fisiológicas no geral), depois na
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emocional e depois no orgulho e o tempo
todo ele exalta Jesus como filho de Deus.
Jesus não cede a nada, deixa que Deus seja
exaltado e se submete a esperar o momento
de Deus agir. Você espera o momento de Deus
ou parte para resolver do seu jeito? Você não
acredita que Deus está vendo sua luta? Você
na verdade não acredita que Ele agirá a seu
favor com providência? (Mateus 4:2―4)
4. A que tipo de tentação você é mais
frágil: na que mexe com seu estômago, com
seu emocional ou seu orgulho? (Mateus
4:4―10)

25 à 27
de maio

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Oséias 04, 05, 06
3ª feira - Oséias 07, 08, 09
4ª feira - Oséias 10, 11, 12
5ª feira - Oséias 13, 14
6ª feira - Joel 01, 02, 03
Sábado - Amós 01, 02, 03
Domingo - Amós 04, 05, 06
Período atual:
Quadragésima terceira semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

LÍDERES:
A consagração
para os
obreiros
que trabalharão
no Encontro
já está
acontecendo
todos os dias
à noite com o
Pr. Eduardo.
Informe-se a
respeito dos
horários!

ADVOGADO DE YOUSEF NADARKHANI É
CONDENADO A NOVE ANOS PRISÃO
ACLJ teme que, sem defesa, o pastor iraniano seja executado nos próximos dias

O advogado do pastor iraniano Yousef
Nadarkhani, Mohammad Ali Dadkhah, foi
condenado a nove anos de prisão por
defender casos ligados aos direitos
humanos que não estão sendo respeitados
no Irã.
Ele pode ser preso a qualquer momento
sob alegação de ir contra o regime do
governo e deverá ficar dez anos sem
advogar. “Eu estava em um tribunal em
Teerã, defendendo um de meus clientes,
Davoud Arianji, um ativista político que foi
preso no corredor da morte, quando o juiz
me informou sobre a minha sentença”, disse
Dadkhah.
O advogado Mohammad Ali Dadkhah
defende prisioneiros políticos e religiosos
sem cobrar por seus serviços e por esse
motivo o Irã o considera um inimigo do
Estado alegando que ele tem
“cumplicidade” com seus clientes.
Na Páscoa ele representou legalmente
12 cristãos que foram julgados por sua fé,
esse julgamento aconteceu no mesmo
tribunal iraniano onde Yousef foi
condenado a execução. De acordo com o

ACLJ (Centro Americano para Leis e Justiça)
o juiz que proferiu essa sentença foi
Abolghasem Salavat, conhecido como “juiz
da Morte” por ser duro em suas decisões
sempre relacionadas aos acusados de
crimes políticos e religiosos.
A organização também afirma que a
sentença pode prejudicar ainda mais a
situação do pastor que está preso desde
2009 por largar o islamismo e se tornar
cristão. Com a prisão de Dadkhah,
Nadarkhani fica sem representante legal já
que não há nenhum outro advogado
iraniano que aceite defendê-lo.
“Embora possamos afirmar que o
pastor Yousef estava vivo até ontem, 2 de
maio, a prisão de seu advogado o coloca em
grave perigo de execução, sem mais
nenhum recurso”, disse Jordan Sekulow no
site da ACLJ se comprometendo a continuar
seus trabalhos para que o pastor seja
libertado.
(Fonte: Gospel Prime)
Yousef Nadarkhani é
um iraniano de 35 anos
que está preso desde
2009 por ter se
convertido ao
cristianismo e levado
muitos muçulmanos a
fazerem o mesmo. Ele
chegou a ser condenado
a pena de morte e aguarda o julgamento
final das autoridades do Irã.

DOIS CAVALOS
No caminho da minha casa há um pasto.
Dois cavalos vivem lá.
De longe, parecem cavalos normais, mas,
quando se olha bem, percebe-se que um
deles é cego.
Contudo, o dono não se desfez dele e
arranjou-lhe um amigo; um cavalo mais
jovem.

não se desfaz de nós só porque não somos
perfeitos, ou porque temos problemas ou
desafios.
Ele cuida de nós e faz com que outras
pessoas venham em nosso auxílio quando
precisamos.
Às vezes somos o cavalo cego, guiado pelo
som do sino daqueles que Deus coloca em
nossas vidas.
Outras vezes, somos o cavalo que guia,
ajudando outros a encontrar o seu caminho.

Mas, se observares, ouvirás um sino.
Procurando de onde vem o som, verás que
há um pequeno sino no pescoço do cavalo
novo.
Assim, o cavalo cego sabe onde está o seu
companheiro e vai para junto dele.
Ambos passam os dias a comer e no final
do dia, o cavalo cego segue o companheiro
até ao estábulo.
Tu percebes que o cavalo com o sino está
sempre a ver se o outro o acompanha e, às
vezes para, dando tempo para que o outro
possa alcançá-lo.
E o cavalo cego guia-se pelo som do sino,
confiante que o outro o está levando para o
caminho certo.
Como o dono desses dois cavalos, DEUS

E assim são os bons amigos. Não precisas
de os ver, mas eles estão lá. Ouçam o meu
sino… Eu também ouvirei os seus.
Vivam de maneira simples, ame
generosamente, cuidem com devoção, falem
com bondade… E confiem, deixando o resto
por conta de Deus.
(Josué Guimarães )
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a gostar de crescer e
descobrindo novos horizontes para
viver de forma inteligente.
Leitura para essa semana: Página 114 à 117
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da Inteligência
de Cristo”.
Para meditar: Filipenses 4:4―9; 4:10―13;
Tiago 4.
Deus, nosso Pai, nos deu a arte de pensar e
criar ideias exclusivamente nossas. Assim
compartilhamos e cresceremos juntos, cada
um acrescentando ao outros novos
pensamentos. O sistema em que vivemos nos
prepara profissionalmente, nos capacita para
ganhar dinheiro; temos nas escolas e nas
faculdades matérias para formar inúmeras
profissões, mas não importa o nível de
informação e intelectualidade, quanto surge
uma crise dentro de nós ou surge um
problema, isso nos faz perder a capacidade de
pensar. Não existe nenhuma cadeira na
faculdade ou uma matéria que nos ensine a
pensar e administrar nossas emoções sobre os
problemas da vida. Pensamos em cálculos, em

raiz quadrada, mas somos analfabetos para
pensar sobre o gerenciamento da nossa própria
emoção (irmão Augusto Cury fala sobre isso no
livro 2 da coleção Análise da Inteligência de
Cristo e outros livros da sequência também).
Jesus veio nos ensinar e nos dar o poder de
reconstruir a nós mesmos, não importando o
problema. Tudo pode parecer o fim, mas com a
mente de Cristo tudo poderá ser reconstruído.
Jesus nos deu o Espírito Santo, o maior
poder que o céu poderia nos oferecer. Diante
de Deus os anjos se calam, o inferno treme. Ele
está em nós (!) para nos guiar, orientar em
tudo, nos ensinar a pensar e a gerenciar nossas
crises, medos, perdas, traições, a nos
administrar, nos transformar em um novo ser
que, ouso dizer, vai parecer sem passado, com
um novo futuro brilhante, afinal, a arte de
pensar vem Dele.
Creio que, com ajuda Dele cada problema
será uma aventura onde, passo a passo,
veremos soluções incríveis.
1. Você já pensou em algo que ninguém
nunca pensou? (2 Coríntios 3:5,6)
2. Sua mente fica presa às situações de
conflito ou você conseguiu gerenciar com
criatividade as soluções e saídas com oração?
(Efésios 1:17,18; Colossenses 1:28)
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3. Você acha que sabe tudo da vida ou é um
eterno aprendiz? (Romanos 12:3; 1 Pedro 2:2)
4. Você conseguiria ver um problema com o
fascínio de saber que Espírito Santo vai te
ensinar a pensar numa saída fantástica e teria a
certeza que sua capacidade viria somente de
Deus? (Filipenses 4:8,9)
5. Você se sente livre para pensar ou acha
que o mundo e o sistema tem feito de você um
prisioneiro? (Tiago 4:1―10)
6. Você gostaria de ter sua mente plena no
Espírito para pensar livremente? (Colossenses
3:2)

Aniversariantes do
mês de MAIO
Peter Garcia 19/05
Ana Roseli Fernandes 24/05
Caroline Almeida 25/05
Fernanda Souto 28/05
Pr. Paulo Pereira 31/05
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AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Amós 07, 08, 09
3ª feira - Obadias 01
4ª feira - Jonas 01, 02
5ª feira - Jonas 03, 04
6ª feira - Miquéias 01, 02, 03
Sábado - Miquéias 04, 05
Domingo - Miquéias 06, 07
Período atual:
Quadragésima quarta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

LÍDERES:
A consagração
para os
obreiros
que trabalharão
no Encontro
já está
acontecendo
todos os dias
à noite com o
Pr. Eduardo.
Informe-se a
respeito dos
horários!

CRIADOR DA BÍBLIA AO ESTILO DE HQS
DE SUPER-HERÓIS PARTICIPA DE FEIRA LITERÁRIA
Ele ilustrou as histórias bíblicas usando as técnicas das histórias em quadrinhos e já vendeu mais de 350 mil cópias

750 páginas, mais de 200 histórias
contadas em estilo HQ (história em
quadrinhos), textos em ritmo acelerado,
co re s fo r te s re u n i n d o e m o rd e m
cronológica a narrações do velho e novo
testamento e com ilustrações
contemporâneas. Tudo isso é para falar de
um projeto desenvolvido pelo ilustrador
brasileiro Sérgio Cariello de 47 anos.
Sérgio é conhecido mundialmente
(ainda que de forma um pouco restrita), por
ter trabalhado em grandes estúdios como
Marvel e DC Comics (Homem-Aranha, XMen, Batman, Super-Homem e outros). Ele
lançou em setembro de 2010 a "The Action
Bible" nos EUA.
The Action Bible trata-se da brilhante
ideia de fazer uma versão da Bíblia em
quadrinhos, que no Brasil recebeu o nome
de Bíblia em Ação.
O lançamento aqui no Brasil foi pela
Geográfica Editora, que garante que as
narrativas descrevem com precisão os
textos originais das sagradas escrituras. Eles
garantem que: "O livro pretende alcançar
leitores de todas as idades, analisando a
Bíblia de uma maneira inédita, com os
verdadeiros heróis em ação, vivendo de
maneira ousada, protagonizando histórias
dramáticas. Escrevendo com sangue, suor e
lágrimas a incrível história da salvação do
mundo", por isso, os personagens bíblicos
foram desenhados com contornos de superheróis, não se esquecendo de Moisés, Jacó,
Abraão, José, Davi, Sansão e Jesus que é o
personagem principal.
Dessa forma, será muito mais

interessante para os preguiçosos de plantão
conhecerem mais da palavra de Deus, e
também crianças, que gostam de ler
revistas em quadrinhos poderão vir a ter
maior interesse pela Bíblia, por ter
ilustrações que chamam atenção.

“A ‘Bíblia em Ação’ entretém, mostra a
ação como uma HQ normal faria”, diz ele
que criou a volumosa HQ que tem 752
páginas. Jesus aparece como um verdadeiro
herói como explica Cariello. “Ilustrei Jesus
de forma mais rude, mais apto para as
tarefas do dia a dia, como ser carpinteiro.
Ele tem as mãos grossas, músculos, parece
mais um herói do que uma figura angelical,
delicada”.
Outro personagem que ganhou formas
de um personagem de quadrinhos foi
Sansão um personagem heroico com
poderes “sobrenaturais” para enfrentar
seus adversários. “O Sansão, por exemplo,
está mais para o Wolverine, porque pecou,
errou. Mas foi usado por Deus de uma
maneira bem significante”, disse o
desenhista.
Fontes: Gospel Prime / Missão Gospel

PARA UM AMIGO SE SENTIR MELHOR
Algumas histórias são boas de contar e
outras ainda melhores pela emoção que faz
até quem é repórter há 20 anos sentir o olho
lacrimejar. Na noite de quinta-feira, alunos do
curso de Engenharia Ambiental da UFMS
produziram uma dessas notícias. No Teatro
Glauce Rocha, os rapazes da turma
emocionaram os convidados ao aparecerem
carecas na cerimônia
de colação de grau,
uma homenagem ao
colega também sem
cabelos, mas por
consequência da
quimioterapia.
Há menos de um mês,
Jaito Mazutti Michel, 24
anos, descobriu um
tumor no joelho,
maligno. As aulas na faculdade já haviam
terminado e só quando os colegas se
reuniram para o ensaio da formatura
confirmaram a doença. A ideia de se
solidarizar com a careca de Jaito veio de
supetão. Assim que ele virou as costas, os 23
homens da turma resolveram fazer a
homenagem. Depois do ensaio, seguiram
para o Salão do Gaúcho, perto da
universidade, e um a um o grupo foi raspando
o cabelo.
Tudo foi gravado e transformado em um
clipe ao som de Jack Jhonson. Na noite da
colação, veio a surpresa. Jaito entrou por uma
porta lateral, por conta da dificuldade de
locomoção, já que está usando muletas. Na
entrada principal, os meninos sorriam a cada
passada de mão na careca. Sentado ainda

entre as cadeiras da plateia, com cara de
quem não sabe de nada, Jaito só descobriu a
malandragem dos colegas quando a mestre
de cerimônias anunciou o clipe. A introdução
do amigo no vídeo, explicando o motivo da ida
em massa ao salão naquele mesmo dia,
arrancou a primeira lágrima do homenageado
que, ao ver as imagens reproduzirem o
desapego às
madeixas de alguns
mais cabeludos que
os outros, caiu no
choro, levando junto
a família inteira e
quem estava por
perto.
A plateia ficou
muda, sem saber que
a tal doença falada
no clipe era algo tão perigoso como o câncer.
Ao fim do clipe, depois de limpar o rosto
molhado e reposicionar os óculos no rosto,
Jaito foi chamado para subir ao palco e sentar
em uma das cadeiras destinadas aos
formandos e, provavelmente, poucos foram
tão aplaudidos quanto ele no dia da
formatura. A cerimônia seguiu com a entrada
dos colegas sem cabelo ao chamado do
cerimonial, todos com sorriso aberto para
Jaito, que retribuiu no mesmo tom e com
serenidade.
No discurso, a voz faltou várias vezes, mas
Izabella conseguiu dizer que “quando nossos
filhos, no futuro, assistirem ao clipe e
perguntarem porque todos estavam carecas,
vamos dizer que PARA UM AMIGO SE SENTIR
MELHOR, FAZEMOS QUALQUER COISA."
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a gostar de crescer e
descobrindo novos horizontes para viver
de forma inteligente.
Leitura para essa semana: Página 117 e 118 do
livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto Cury,
volume 1 da série “Análise da Inteligência de
Cristo”.
Para meditar: 2 Timóteo 3.
“Porque o dia do SENHOR dos Exércitos será
contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que
se exalta, para que seja abatido” ― Isaías 2, 12
Pense: se todo soberbo e orgulhoso será
abatido, não importa se é ímpio ou cristão. O que
faremos, se todos nós temos uma tendência e
uma forte queda para essas coisas? Estamos
estudando a Palavra para cuidarmos de pessoas
que Deus confiara a nós. Se estivermos envolvidos
por esse espírito de orgulho, se nos sentirmos
autossuficientes e se contaminarmos essas
pessoas.
Nossa autossuficiência pode, de forma sutil,
nos fazer achar que não precisamos mais do
Espírito Santo. Sem percebermos, nos afastamos
Dele e fazemos como os Fariseus que eram
conhecedores profundos da Lei, mas não
conseguiam viver o que a lei ensinava. Estava

escrito “não matarás”, mas eles armaram e
articularam para matar Jesus (e o mataram). Será
que é possível um cristão conhecer a Palavra e
viver e praticar o que é contrário ao que Ela diz?
É possível um marido cristão querer mal a sua
esposa ou ela a ele, um filho ou filha cristã desejar
o mal de seus pais, maltratá-los e desejar a
separação para obter benefícios próprios? É
possível um cristão planejar atos corruptos e, quem
sabe, um funcionário cristão querer a destruição de
seu patrão e da firma de onde ele tira o sustento
para sua família?
1. Quando uma pessoa deseja o mal de
alguém em pensamento, ela está pecando. Você já
ficou feliz ao saber que algo ruim aconteceu com
alguém com quem tenha tido problemas ? (2
Timóteo 3:1―5).
2. Leia com calma os versículos acima. Você se
identifica com alguma dessas características?
3. Você é do tipo que aprende, mas não
consegue viver a Palavra? (2 Timóteo 3:6―9).
4. Você já pensou em reconstruir novos
princípios dentro da Palavra de Deus para
estabelecer uma forma de agir, pensar e conduzir
sua vida segundo a vontade Dele e, assim,
começar a se perguntar antes de agir ou pensar o
que Jesus faria em seu lugar? (2 Timóteo
3:10―17).
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LÍDERES:
A consagração
para os
obreiros
que trabalharão
no Encontro
já está
acontecendo
todos os dias
à noite com o
Pr. Eduardo.
Informe-se a
respeito dos
horários!

ÚLTIMA SEMANA PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Naum 01, 02, 03
3ª feira - Habacuque 01, 02, 03
4ª feira - Sofonias 01, 02, 03
5ª feira - Ageu 01, 02
6ª feira - Zacarias 01, 02, 03
Sábado - Zacarias 04, 05, 06
Domingo - Zacarias 07, 08, 09
Período atual:
Quadragésima quinta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Chris Duran fala sobre sua
conversão em programa da Band
Há quase dez anos no Brasil o francês conta como se
tornou pastor e porque abandonou a carreira secular
O cantor evangélico Chris Duran esteve
participando do programa Muito + da TV
Band na última terça-feira (15) falando
sobre sua conversão e de
como se tornou um pastor
evangélico.
Morando no Brasil há mais
de oito anos, o cantor francês,
que fez muito sucesso no
mundo como cantor
romântico na década de 90,
encontrou a Jesus no auge de
sua carreira durante um momento de
oração em um quarto de hotel em Miami.
Chris comenta com a repórter que a
decisão de deixar a carreira secular partiu
dele mesmo, que entendeu que precisava
falar de assuntos que fizessem sentido na
vida das pessoas. “Então, escolhi ser o

carteiro, aquele que traz uma mensagem da
parte de Deus para as pessoas: Olha só,
Jesus te ama. Ele tem algo lindo para a sua
vida”, disse.
Ao lado de sua esposa,
Poliane, e da filha do casal,
Esther, o cantor tem viajado
por várias partes do Brasil
declarando a palavra de
Deus não só com canções,
mas também ministrando,
pois agora ele é um pastor.
Como parte de seu ministério ele já
lançou cinco livros e está lançando mais um
CD “Meu Encontro”, para este ano Chris
Duran deve lançar um DVD gravado com
uma grande produção reunido grandes
sucessos do cantor evangélico.
Fonte: Gospel Prime

Movimento ateu cresce na internet e ganha mais adeptos
Em quatro anos de existência a página da Atea já recebeu mais de 5 mil associados

Blogs, Comunidades em Redes Sociais e
sites falando sobre o “Orgulho de Ser Ateu”
estão conseguindo fazer com que o
movimento ganhe mais adeptos. De acordo
com uma reportagem do Gazeta On-line, já
são 125 mil pessoas cadastradas na Atea
(Associação Brasileira de Ateus e
Agnósticos). Criada há quatro anos a página
conseguiu atrair mais de 5 mil associados. A
Atea representa um número crescente de

brasileiros que optam em seguir como livres
pensadores sem acreditar em nenhuma
religião. Israel aparece na lista dos países
com maior número de ateus e agnósticos do
mundo, tendo entre 15% e 37% de sua
população, mesmo sendo um Estado
judaico. Em 1995 um estudo chegou a
apontar que 50% da população de Israel se
classificava como “não religiosa” e apenas
20% como ortodoxos. Fonte: Gospel Prime

A VISITA DE JESUS
Um anjo apareceu a uma família muito rica e
falou para a dona da casa:
Estou te trazendo uma boa notícia. Esta noite o
Senhor Jesus virá visitar a tua casa.
Aquela senhora ficou entusiasmada. Jamais
acreditara ser possível que esse milagre acontecesse
em sua casa. Tratou de preparar uma excelente
ceia para receber a Jesus.
Encomendou frangos, assados, conservas,
saladas e vinhos importados.
De repente, tocou a campainha. Era uma
mulher com roupas miseráveis, com aspecto de
quem já sofrera muito.
Senhora, disse a pobre mulher, será que não
teria algum serviço para mim? Tenho fome e tenho
necessidade de trabalhar.
Ora, retrucou a dona da casa. Isso são horas de
vir me incomodar? Volte outro dia. Agora estou
muito atarefada com uma ceia para uma visita
muito importante. A pobre mulher se foi.
Pouco mais tarde, um homem, sujo de graxa,
veio bater-lhe à porta.
Senhora, falou ele, o meu caminhão quebrou
bem aqui na esquina. Não teria a senhora, por
acaso, um telefone para que eu pudesse me
comunicar com um mecânico?
A senhora, como estava ocupadíssima em lavar
os cristais e os pratos de porcelana, ficou muito
irritada:
Você pensa que minha casa é o que? Vá
procurar um telefone público. Onde já se viu
incomodar as pessoas dessa maneira? Por favor,
cuide para não sujar a entrada da minha casa com
esses pés imundos.
E a dona da casa continuou a preparar a ceia:
Abriu latas de caviar, colocou a champanhe na
geladeira, escolheu na adega os melhores vinhos e

preparou os coquetéis. Nesse meio tempo, alguém
lá fora bate palmas.
Será que agora está chegando Jesus? pensou
emocionada. E com o coração batendo acelerado,
foi abrir a porta. Mas se decepcionou. Era um
menino de rua, todo sujo e mal vestido.
Senhora, estou com fome. Dê-me um pouco
de comida.
Como é que eu vou te dar comida, se nós
ainda não jantamos? Volte amanhã, porque esta
noite estou muito atarefada.
Finalmente a ceia ficou pronta. Toda a família
esperava, emocionada, o ilustre visitante.
Entretanto, as horas iam passando e Jesus não
aparecia.
Cansados de tanto esperar, começaram a
tomar aqueles coquetéis especiais que, pouco a
pouco, já começaram a fazer efeito naqueles
estômagos vazios, até que o sono fez com que se
esquecessem dos frangos, assados e de todos os
pratos saborosos.
Na manhã seguinte, ao acordar, a senhora se
viu, com grande espanto, na presença do anjo.
Será que um anjo é capaz de mentir, gritou ela.
Eu preparei tudo esmeradamente, aguardei a noite
inteira e Jesus não apareceu. Porque você fez isso
comigo? Porque essa brincadeira?
Não fui eu que menti. Foi você que não teve
olhos pra enxergar, explicou o anjo.
Jesus esteve aqui em sua casa por três vezes:
Na pessoa da mulher pobre, na pessoa do
caminhoneiro e na pessoa do menino faminto, mas
a senhora não foi capaz de reconhecê-lo e acolhê-lo
em sua casa.
Em Mateus 25.40, Jesus diz: “Todas as vezes
que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas
mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar.”
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a crescer e descobrindo
novos horizontes para viver de forma
inteligente.
Leitura para essa semana: Página 119 e 122
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da Inteligência de
Cristo”.
Para meditar: Marcos 7:20―23 / Lucas
12:22―34.
Se estamos em busca de prazer, felicidade e
paz e temos consciência de que não vamos
encontrar essas coisas no dinheiro e nos bens
que tenho ou que posso adquirir, o que fazer na
nossa busca? Imagina: você está vivo e pode até
não estar tudo da maneira que você gostaria,
mas será que o que está roubando sua
tranquilidade tem tanto valor quanto sua vida e a
vida das pessoas que você ama?
A ansiedade que você atravessa para obter
algo está te roubando dias de felicidade. Por
conta da ansiedade, pela espera e durante essa
espera, você tem andado irritado, grosseiro e
sem capacidade de raciocinar e produzir bons
pensamentos como adorar, orar, ajudar pessoas
ou ter paz durante a espera.

O medo da frustração, da decepção e de ser
enganados nos tira a capacidade de pensar e o
direito e de ter paz para conduzir toda a trajetória
de nossa existência.
Existem pessoas que vivem sempre o
fantasma de estarem sendo explorados ou que
alguém está querendo tirar algo dela. Essas
pessoas nunca conseguem viver relacionamentos
pacíficos e vivem debaixo de stress. Existem
pessoas que são tão apegadas a algumas coisas
materiais que jogam fora um relacionamento de
amor ou amizade por uma TV ou qualquer outro
objeto.
1. Os problemas causam em você grandes
mudanças de comportamento? (Lucas
12:22―24)
2. Quando você está diante de um problema
que não tem solução você deixa o desespero
tomar conta ou para pensar que você e seus
amados estão vivos e que tudo tem uma
solução? (Lucas 12:25―27)
3. Você é capaz de ver Deus resolver
problemas seus que você não consegue resolver?
(Lucas 12:28―31)
4. Você é tão apegado às coisas materiais que
seria incapaz de abrir mão? (Lucas 12:32―34)
5. Você tem fé? (Hebreus 11:1)
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MISSIONÁRIO DENIS E AS NOTÍCIAS DA ÍNDIA
Embarcamos no dia 05 de Maio numa longa
viagem de 32 horas de trem com
aproximadamente 2 mil quilômetros de distância,
com destino a Cidade de Bodhgaya na Índia. O
propósito de nossa viagem foi realizarmos ali uma
Escola Bíblica de Férias (EBF) para as crianças e o
início do Programa do Centro de Treinamento
Ministerial com a primeira turma composta por
10 jovens indianos.
Na EBF contamos
com a presença de
aproximadamente 90
crianças durante os
dois dias de
Programação, pela
manhã e a tarde. O
Tema da EBF foi “Deus,
o nosso Criador”. Com
muita alegria e
descontração
apresentamos as crianças os 7 dias da criação
narrado em Gênesis e o Deus criador de todas as
coisas, inclusive do Ser-Humano.
Cada uma das crianças recebeu um livrinho
de colorir onde cada página tinha o desenho do
que Deus realizou em cada um dos 7 dias com o
seu respectivo versículo bíblico. A estratégia era
incentivar as crianças não só a colorir o livro, mas
também a memorizar os versículos e de igual

modo compartilharem com os amigos e
familiares o que aprenderam.
É claro que as brincadeiras não podiam ser
deixadas de lado. As crianças se divertiram muito
na competição meninos X meninas. A cada
brincadeira nova que apresentávamos a elas,
podíamos ver a felicidade em seus rostinhos,
onde muitas vezes a
diversão é deixada de
lado e responsabilidade
de adultos é atribuída as
crianças ainda muito
pequenas.
Diante da realidade
dessa pequena e
carente vila onde foi
realizada a EBF,
fizemos também uma
conscientização sobre a
importância da higiene pessoal. Cada criança
recebeu um pequeno kit, que continha sabonete,
pasta de dente, xampu, talco etc. como incentivo
a cuidarem melhor dos seus próprios corpos.
Conseguimos também uma oferta para
servirmos o almoço para todas as crianças.
Podíamos ver em cada rosto a alegria e gratidão,
não só pelo almoço em si, mais por esse tempo
de aprendizado e muita diversão separado e
preparado especialmente pra cada uma delas.

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Zacarias 10, 11, 12
3ª feira - Malaquias 01, 02, 03, 04
4ª feira - Mateus 01, 02, 03
5ª feira - Mateus 04, 05, 06
6ª feira - Mateus 07, 08, 09
Sábado - Mateus 10, 11, 12
Domingo - Mateus 13, 14, 15
Período atual:
Quadragésima sexta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Muçulmanos interrompem
culto cristão na Indonésia

Muçulmanos interromperam um culto
cristão que estava sendo realizado para
lembrar da ascensão de Jesus na cidade de
Bandung, na Indonésia.
O evento reuniu pouco mais de 20
membros da Igreja Protestante Batak (Huria
Kristen Batak Prostestan, em inglês,
conhecida pela sigla HKBP) até que o grupo
de islâmicos chegou usando um grande
sistema de som para interromper e
aterrorizar os fiéis cristãos.
Em nota enviada para a imprensa, o
Re v e re n d o Pa l t i Pa n j a i t a n e s u a
congregação estavam prestes a iniciar a
cerimônia quando foram cercados por um
grupo de pessoas que impediram o acesso
de outras pessoas ao local. “Nós [da
congregação] só estávamos separados por
uma barricada de policiais que tentavam
nos proteger, mas o grupo de intolerantes

estavam tentando fortemente romper com
a proteção policial”, disse o pastor. Em sua
declaração o líder religioso afirmou que
seus fiéis não estavam carregando
b a n d e i ra s , n e m s í m b o l o s q u e o s
identificassem.
Os religiosos puderam realizar apenas
cinco minutos da reunião, sem poder dar
sequência as outras liturgias. “Tratamos de
negociar com todas as partes, incluindo o
grupo de representantes da administração
local”, disse o pastor. A HKBP enfrenta uma
disputa legal há anos tentando construir
uma sede, mas não conseguindo convencer
os moradores das proximidades. Palti
afirmou que os documentos legais
necessários até foram emitidos, mas o
governo de Bekasi acabou anulando esses
documentos, impedindo que as obras
seguissem adiante. Fonte: Gospel Prime

DEUS SABE O QUE FAZ
Conta-se que um homem chamado
OKIBA teve que abandonar sua terra por
motivos particulares, e, assim, peregrinou
em regiões inóspitas e desérticas. Levava
consigo um candeeiro para estudar a
Escritura, e um galo que lhe servia de
despertador. Para não andar sempre a pé, ia
montado num burrinho.
Certa noite, chegando a uma pequena
vila, procurou lugar para repousar, mas
ninguém deu abrigo ao estranho. Desolado,
OKIBA foi dormir em baixo de uma frondosa
árvore. Acendeu o candeeiro, fez suas
preces e iniciou a ler a Escritura, mas um
vento forte apagou o candeeiro.
Pacientemente disse: «DEUS SABE O
QUE FAZ!». E assim, procurou dormir.
Durante a noite, um lobo devorou o galo e
um leão o jumentinho. «Deus sabe o que
faz», pensou OKIBA.
Ao amanhecer, foi à aldeia para ver se
arranjava alguma coisa para comer. Mas,
que horror! Ali não havia ninguém, tudo
saqueado, com corpos mutilados,
estendidos em todas as partes.
Uma tribo inimiga assaltara durante a
noite e exterminara a população da
pequena vila! Então pensou OKIBA: Se
tivesse dormido na Vila teria morrido com
os outros; se o candeeiro tivesse ficado
aceso durante a noite, ter-me-iam achado;

se o galo tivesse cantado de madrugada ou
o burro zurrado, como costumam fazer às
madrugadas, os salteadores teriam me
localizado e a esta hora estaria morto..
Portanto, «Deus sabe o que faz!»
Na doença, Na dificuldade, na alegria,
nos contratempos do dia-a-dia, lembre-se:
Deus sabe o que faz.
Lembre-se que "em todas as coisas,
Deus trabalha para o bem daqueles que o
amam". Rm. 8:28
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Uma fonte de vida para viver
“Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à
cidade, e disse àqueles homens: Vinde e vede um
homem que me disse tudo quanto tenho feito;
porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da
cidade e foram ter com ele.” ― Jo. 4:28―30
Jesus andou cem quilômetros para encontrar a
mulher Samaritana. Ela, a mulher, andou um
quilômetro e meio. Ele trazia para ela uma fonte
de águas vivas. Ela trazia um cântaro do qual
deixou depois de usar para beber da fonte, pois
Jesus estabeleceu a própria fonte nela.
Os sete erros da mulher samaritana:
1. AQUELA MULHER PENSAVA QUE JESUS NÃO
FALARIA COM ELA
“Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como,
sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que
sou mulher samaritana (porque os judeus não se
comunicam com os samaritanos)?” ― Jo. 4:9
Ela ficou presa ao preconceito e não deu água a
Jesus, pois se distraiu com a atitude Dele. Jesus
não perdeu tempo com a atitude preconceituosa
e deu a ela da água da vida. Pela lei, era proibido
um mestre falar com uma mulher samaritana e
muito menos com uma “mulher da vida”, mas
Jesus não quebra a lei, pois Ele se apresenta

como o Messias que veio restaurar os perdidos.
Jesus é o Deus vivo que fala com todos!
2. A SAMARITANA JULGOU QUE O POÇO DE
JACÓ ERA A ÚNICA FONTE DE ÁGUA VIVA
“Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que
a tirar, e o poço é fundo; onde, pois, tens a água
viva?” ― Jo. 4:11
Hoje, milhares de pessoas pensam a mesma
coisa. Muitos imaginam que não existe outro
poço além das fontes deste mundo, onde
pretendem satisfazer a sede de sua alma. Muitos
buscam a água da vida: 1. Nos Prazeres, nas
diversões que o mundo oferece. 2) Nas Riquezas,
nos bens materiais, na segurança econômica. 3)
Na Fama ou prestígio, popularidade e aplauso.
Mas todas estas fontes são cisternas rotas. A
única fonte é Jesus (v. 10). Só Jesus Cristo pode
saciar a sua sede espiritual. Só Jesus Cristo pode
lhe dar perdão e paz, salvação e vida eterna.
Todas as outras fontes são falsas (v. 13). “Quem
beber desta água, tornará a ter sede”, disse Jesus.
Por quê? Porque as fontes do mundo não
satisfazem.
3. A SAMARITANA PENSAVA QUE JESUS ERA
INFERIOR A JACÓ
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“És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que
nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os
seus filhos, e o seu gado?” ― Jo. 4:12
Muitos hoje cometem esse terrível engano:
pensam que Jesus é menor. Alguns dizem: Ele é
um simples anjo, uma simples criatura, o
primeiro Ser que Deus criou. Outros dizem que
Ele foi apenas um filósofo, um mestre humano
como Sócrates, Aristóteles, Platão. Outros ainda
afirmam que Ele é um espírito evoluído que
reencarnou muitas vezes. Eles têm uma noção
muito acanhada de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o
Filho de Deus, o Messias Enviado, o Salvador do
mundo, Ele é o grande Criador do universo, o
Todo-poderoso Deus. Ele é a Imagem do Deus
infinito. Ele é Emanuel, Deus conosco! Ele não só
é maior do que Jacó; Ele é o próprio Criador de
Jacó! E João relata que Ele mesmo disse.
4. A SAMARITANA INTERPRETOU AS
PALAVRAS DE JESUS LITERALMENTE
“Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa
água, para que não mais tenha sede e não venha
aqui tirá-la.” ― Jo. 4:15
Como você entende a Palavra de Deus?
Literalmente? Simbolicamente? Há muitas coisas
literais, mas há também muitas coisas figuradas.
Devemos estudar as palavras de Jesus Cristo com
oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo.
5. A MULHER SAMARITANA JULGOU QUE

A SUA VIDA PARTICULAR ESTAVA OCULTA DE
JESUS
“...porque tiveste cinco maridos e o que
agora tens não é teu marido; isso disseste com
verdade.” ― Jo.4.18
Quando Cristo percebeu que ela não
entendera as Suas palavras, pediu que ela
chamasse o seu marido. Isso ela entendeu
prontamente; e respondeu que não tinha
marido. Cristo fez esse pedido a fim de despertála para as coisas espirituais. Ela precisava sentir a
necessidade da água da vida. Ela precisava sentirse pecadora. Então Ele revelou toda a sua vida,
em poucas palavras. Quando ela disse: “Não
tenho marido!”, Cristo lhe respondeu: – “De fato,
porque cinco maridos já tiveste!” Ela ficou muito
surpresa. Cometeu outro erro: Não sabia que
Jesus sabia. Ninguém pode esconder a sua vida
de Jesus.
6. A MULHER SAMARITANA PENSAVA QUE
O MAIS IMPORTANTE ERA O LUGAR DE
ADORAÇÃO
“Nossos pais adoraram neste monte, e vós
dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve
adorar.” ― Jo. 4:20
Qual foi a resposta de Jesus? (v 21):
“Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando
nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis
o Pai.” Em Cristo, todas as restrições de etnia,
raças e geografia se desfazem. Em Cristo, se

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Mateus 16, 17, 18
3ª feira - Mateus 19, 20, 21
4ª feira - Mateus 22, 23, 24
5ª feira - Mateus 25, 26
6ª feira - Mateus 27, 28
Sábado - Marcos 01, 02, 03
Domingo - Marcos 04, 05, 06
Período atual:
Quadragésima sétima semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

estabelece uma adoração universal para todos os
povos: “Porque, onde estiverem dois ou três
reunidos em Meu nome” disse Jesus, “ali estarei
no meio deles.” (Mt. 18:20). O mais importante
não é o lugar. O mais importante não é “onde”
mas “como”; é a maneira pela qual nós
adoramos, que importa. Em Sua resposta, Ele
continua falando àquela mulher: “Os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em
verdade” (João 4:23). Jerusalém está distante de
nós. Mas hoje podemos adorar: “em espírito”, ou
seja, através do Espírito Santo que está em todos
os lugares e que fala ao nosso espírito que somos
realmente filhos de Deus; e “em verdade”, ou
seja, através da Palavra da verdade, que nos
indica o verdadeiro Deus, em Cristo Jesus.
7. A SAMARITANA PENSAVA QUE O
MESSIAS AINDA NÃO HAVIA CHEGADO
“A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias

FELIZ ANVERSÁRIO
Luciano Júlio 01/06
Pra. Zana Alves 02/06
Shirlei 04/06
Ilda Araújo 12/06
Weslley Nascimento 16/06
Suyane Ricardo 17/06
Gisimar Vidal 20/06
Sueli Mendonça 22/06
Nete Carvalho 25/06
Beth Aparecida 28/06
João Pedro Alves 29/06
Pedro Duarte 30/06

(que se chama o Cristo) vem; quando ele vier, nos
anunciará tudo.” ― Jo. 4:25
Ela não sabia que o Messias estava ali à sua
frente. A própria Fonte da água viva, que mitiga a
alma para nunca mais termos sede. A Luz do
mundo a brilhar os seus raios luminosos nas
trevas da ignorância, do pecado e da morte. O
Profeta por excelência que falava pessoalmente
com ela era em realidade o próprio Messias que
ela tanto aguardava.
“Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi
à cidade, e disse àqueles homens: Vinde e vede
um homem que me disse tudo quanto tenho
feito; porventura, não é este o Cristo?” ― Jo.
4:28,29
A mulher deixou o cântaro, pois ela se
tornou a fonte de água e não deixou nenhum
fardo do passado impedi-la de anunciar a Jesus a
todos na cidade. Eles sabiam quem ela era, mas
todos deram a crédito.

Pr. Paulo convoca líderes:
Pastores, Presbíteros
e Diáconos
para reunião no próximo
domingo (dia 10/06/12),
às 17h.

ATENÇÃO MEMBROS
ASSEMBLÉIA ANUAL
PARA EFETIVAÇÃO DE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
NO DIA 07 DE JULHO

FILHA DE ATEUS
Havia um casal de ateus que tinha uma
filha. Os pais jamais lhe falaram de Deus.
Uma noite, quando a menina tinha cinco
anos, seus pais brigaram e o pai atirou em
sua mãe. Em seguida se suicidou.Tudo isto
diante da menininha.
Ela foi enviada a um lar adotivo. Sua
nova mãe levou-a a uma igreja. Nesse dia, a
mãe explicou à professora das crianças que
a menina jamais havia escutado falar de
Jesus e que, por favor, ela tivesse paciência.
A professora apanhou uma figura de
Jesus e perguntou a todos: "Alguém sabe
quem é essa pessoa?".
A menininha respondeu: "Eu sei, eu sei,
esse é o homem que estava segurando
minha mão na noite em que meus pais
morreram..."

" Eu acredito no sol, mesmo quando não ilumina.
Eu acredito no amor, mesmo quando não o sinto.
Eu acredito em Deus,
mesmo quando permanece calado".
(Frase escrita na parede de um sótão utilizado
por Judeus, que se escondiam de nazistas).
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a crescer e descobrindo
novos horizontes para viver de forma
inteligente.
Leitura para essa semana: Página 122 e 124
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da Inteligência de
Cristo”.
Para meditar: Romanos 6:3―23.
“...nem tampouco apresenteis os vossos
membros ao pecado por instrumentos de
iniquidade; mas apresentai-vos a Deus, como
vivos dentre mortos, e os vossos membros a
Deus, como instrumentos de justiça.” ― Rm. 6:13
O PECADO SEMPRE GERA MORTE!
O apóstolo Paulo afirma que se qualquer
parte do corpo estiver envolvida com o pecado
só vai gerar morte, mas ao apresentar qualquer
parte do corpo a Deus, a vida é gerada. Se uma
pessoa que usa suas mãos para matar alguém
com uma faca e as apresenta ao Senhor, Ele
ministra cura. Isso poderá ocorrer com qualquer
parte de meu corpo.

Estamos trabalhando num programa de
qualidade de vida, a qualidade começa em
oferecermos a Deus nossa mente para que, com
a direção de Deus, possamos administrar nosso
modo de viver de forma que cada pensamento e
ação produzam vida.
Com a minha mente saudável em Deus
poderei oferecer minhas mãos, olhos e cada
parte de meu corpo para gerar vida de Deus. Isso
é possível para todos que estão dispostos a
crescer e aprender com a palavra de Deus e se
colocar à disposição do Espírito Santo. À partir
daí, toda minha existência estará a serviço de
Deus e cada atitude e palavra que eu disser
estará gerando vida como foi quando Deus criou
todas as coisas.
Tudo que o Senhor criava gerava vida
abundante, a cada palavra que saía da boca de
Deus gerava vida e hoje, como filho de Deus,
curados pelo seu poder, seremos iguais ao Pai,
pois nada que viermos a fazer vai gerar mais
morte, somente vida.:
1. Você continua produzindo morte em sua
vida? (Romanos 6:1―3)
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2. Você acha que já está na hora de assumir
uma nova vida em Cristo? (Romanos 6:4―7)
3. Você gostaria que cada palavra ou atitude
gerasse vida para abençoar a todos por onde
você passar? (Romanos 6:8―14)
4. Você fica triste quando peca e feliz quando
faz a vontade de Deus ou não percebe nada?
(Romanos 6:15―19)
5. Você vive como alguém que está
aguardando a volta do Senhor ou não pensa
nisso? (Romanos 6:20―23)

ATENÇÃO
MEMBROS
ASSEMBLÉIA ANUAL
PARA EFETIVAÇÃO DE
DIRETORIA
ADMINISTRATIVA
NO DIA 07 DE JULHO

10% DE GRATIDÃO
Estive a refletir na forma como as orações são
apresentadas pela maioria das pessoas do povo
de Deus. Nas grandes crises invocamos a Deus
para solucionarmos os problemas que nos
afligem. Está registrado nas Escrituras, o seguinte:
“E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao
encontro dez homens leprosos, os quais pararam
de longe; e levantaram a voz dizendo: Jesus,
Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os,
disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E
aconteceu que, indo eles ficaram limpos. E um
deles, vendo que estava são, voltou glorificando a
Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o
rosto em terra, dando-lhe graças e este era
samaritano. E respondendo Jesus, Jesus disse:
Não foram dez os limpos? E onde estão os nove?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus
senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, e
vai a tua fé te salvou, Lc 17:12-19”.
Dez por cento de gratidão, considerou Jesus
uma ingratidão. Eram dez os leprosos e só um
voltou para agradecer o que Jesus lhe tinha feito.
Os nove restantes fazem parte daquele grupo
que quer ser servido, mas nunca ousam
agradecer aquilo que lhe é feito por mera graça.
Quando eu era criança os meus pais me
ensinaram que eu deveria sempre pedir por favor
alguma coisa que eu precisasse e depois
agradecer (e isto com os empregados e

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Marcos 07, 08, 09
3ª feira - Marcos 10, 11, 12
4ª feira - Marcos 13, 14
5ª feira - Marcos 15, 16
6ª feira - Lucas 01, 02, 03
Sábado - Lucas 04, 05, 06
Domingo - Lucas 07, 08, 09
Período atual:
Quadragésima oitava semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

empregadas domésticas). A repetição deste ato
tornou-se um hábito na minha vida. Quando
estava no Exército, aos meus subordinados
sempre pedia por favor alguma coisa que
pretendia que fosse feita ainda que não seja uma
norma militar o uso de pedir por favor e
agradecer a um subordinado.
Creio que a vida seria muito mais bela se estas
expressões de pedir por favor e agradecer fossem
uma norma de conduta. Quantas vezes eu não
cedi o meu lugar no ônibus a uma senhora e ela
simplesmente sentava-se e não agradecia a
minha gentileza.
Estou a dizer-vos estas coisas porque
acabamos na vida por endurecer o coração por
causa do egoísmo com que lidamos com o nosso
próximo.
Outrossim, tem a ver com a correspondência
que recebemos. As regras da boa educação
convencionam que uma carta, por exemplo,
deverá ser respondida até ao prazo máximo de
cinco dias. Contudo muitos nem sequer

respondem e não consideram que foi por amor
que se lhes escreveu. A solidão em que muitas
pessoas vivem é o resultado de não haver um
telefonema, uma carta ou um e-mail de uma voz
amiga. A pessoa sente-se separada hostilizada e
em exclusão.
O texto acima referido do evangelista Lucas,
Jesus disse que era um samaritano aquele que
voltou para agradecer a graça recebida. Também
tenho a mesma experiência de que são pessoas
que não são cristãs de quem recebo atenções,
salvo os 10% que sempre são os mesmos e
curiosamente aqueles a quem eu sou devedor
do amor e só com bem haja lhes posso
agradecer porque não tenho possibilidades por
obrigação de lhes mostrar gratidão, teologia de
Leonardo Coimbra, Portugal.
O testemunho de um cristão é muito mais
valioso pela amabilidade com que trata o seu
próximo e até o seu inimigo.
Casal com uma missão,
Amilcar e Isabel Rodrigues

Pesquisa revela que líderes cristãos são
mais influentes no Twitter que
celebridades seculares

retransmitidas que outras. Ao se deparar com
nomes como Joyce Meyer, Joel Osteen, TD Jakes,
e não com conhecidos nomes do meio artístico e
esportivo, o Twitter enviou a executiva sênior,
Claire Diaz-Ortiz, para investigar o envolvimento
dos líderes cristãos com a rede social, e para
recrutar mais pastores e seus ministérios para
participar. Como exemplo o relatório mostrou um
tweet do bispo TD Jakes que dizia: “Suas palavras
vão contar aos outros o que você pensa. Suas
ações irão dizer-lhes o que você acredita,” a
mensagem foi retransmitida 2.490 vezes. Em
comparação, um tweet da cantora pop Katy Perry
chegou a ser encaminhado 2.491 vezes. Porém,
apesar da quase igualdade entre a repercussão,
na qual a cantora fica com uma pequena
vantagem, ela tem 20 milhões de seguidores no
Twitter, enquanto Jakes tem apenas 450.000.

Uma pesquisa divulgada recentemente no
jornal norte-americano The New York times
aponta que mensagens publicadas por líderes
cristãos no Twitter têm uma repercussão muito
maior do que mensagens deixadas por grandes
celebridades do mundo artístico, como Justin
Bieber e Lady Gaga. Apesar de ter números de
seguidores menores que a maioria das
celebridades, os líderes cristãos conseguem um
engajamento muito maior de seus seguidores em
relação às mensagens que transmitem através do
site. A descoberta aconteceu quando o Twitter
começou a investigar o porquê de algumas
mensagens publicadas na rede social serem mais

A FAMÍLIA É O NOSSO MAIOR BEM!
Eu estava correndo e de repente um
estranho trombou em mim:
― Oh, me desculpe, por favor! ― foi a
minha reação. E ele disse:
― Ah, desculpe-me também, eu
simplesmente nem te vi!
Nós fomos muito educados um com o
outro, aquele estranho e eu. Então, nos
despedimos e cada um foi para o seu lado.
Mais tarde naquele dia, eu estava fazendo o
jantar e meu filho parou do meu lado tão
em silêncio que eu nem percebi. Quando eu
me virei, tomei o maior susto e lhe dei uma
bronca.
― Saia do meu caminho, filho!
E eu disse aquilo com certa braveza. E
ele foi embora, certamente com seu
pequeno coração partido. Eu nem
imaginava como havia sido rude com ele.
Quando eu fui me deitar, eu podia ouvir
a voz calma e doce de Deus me dizendo:
― Quando falava com um estranho,
quanta cortesia você usou! Mas com seu
filho, a criança que você ama, você nem
sequer se preocupou com isso! Olhe no
chão da cozinha, você verá algumas flores
perto da porta. São flores que ele trouxe
para você. Ele mesmo as pegou; a cor-derosa, a amarela e a azul. Ele ficou quietinho
para não estragar a surpresa e você nem viu
as lágrimas nos olhos dele.
Nesse momento, eu me senti muito
pequena. E agora, o meu coração era quem
derramava lágrimas. Então eu fui até a
cama dele e ajoelhei ao seu lado.
― Acorde filhinho, acorde. Estas são as

flores que você pegou para mim?
Ele sorriu,
― Eu as encontrei embaixo da árvore.
Eu as peguei porque as achei tão bonitas
como você! Eu sabia que você iria gostar,
especialmente da azul.
― Filho, eu sinto muito pela maneira
como agi hoje. Eu não devia ter gritado com
você daquela maneira.
― Ah mamãe, não tem problema, eu te
amo mesmo assim!
― Eu também te amo. E eu adorei as
flores, especialmente a azul.
Você já parou pra pensar que, se
morrermos amanhã, a empresa para qual
trabalhamos poderá facilmente nos
substituir em uma questão de dias. Mas as
pessoas que nos amam, a família que
deixamos para trás, os nossos filhos,
sentirão essa perda para o resto de suas
vidas. E nós raramente paramos para
pensar nisso. Às vezes colocamos nosso
e s fo r ç o e m c o i s a s m u i t o m e n o s
importantes que nossa família, que as
pessoas que nos amam, e não nos damos
conta do que realmente estamos
perdendo.
Perdemos o tempo de sermos
carinhosos, de dizer um "Eu te amo", de
dizer um "Obrigado", de dar um sorriso, ou
de dizer o quanto cada pessoa é importante
para nós. Ao invés disso, muitas vezes
agimos rudemente, e não percebemos o
quanto isso machuca os nossos entes
queridos.
A família é o nosso maior bem!
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a crescer e descobrindo
novos horizontes para viver de forma
inteligente.
Leitura para essa semana: Página 124 e 126
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da Inteligência de
Cristo”.
Para meditar: Para meditar: 1 Pedro 5:5―12
e Tiago 4:1―12
Quem cuida apenas da aparência física (que
um dia se desfaz) e se esquece de buscar a
sabedoria de Deus, vai ter momentos terríveis de
solidão, pois abandonou a si mesmo e nunca
encontrara a felicidade. Ela não está na riqueza da
beleza física, mas na riqueza do conhecimento
que vem de Deus.
Não é nossa aparência física que nos ajuda a
resolver as crises e provações, mas a sabedoria
que vem de Deus, com a nossa busca constante
do conhecimento do Senhor e de seus princípios.
Quando estivermos em crise, deveremos sim
olhar em volta e perceber que não somos os
únicos privilegiados de estar passando por lutas.
O mundo continua a girar e os problemas não
param, mas precisamos pedir ajuda a Deus e dos
amigos que conquistamos com ajuda e sabedoria

de Dele e que sustentamos com fidelidade e
amor. Cada um deles é um presente de Deus.
Uma pessoa egoísta, que cuida somente de
sua aparência e só do lhe interessa, nunca poderá
desfrutar do presente de ter amigos.
Saber gerenciar as próprias crises é um
grande sinal de quem não é prisioneiro do medo,
pois o medo nos encarcera e nos faz vítimas de
nossa própria história e não protagonistas dela.
Tenha uma relação profunda com Deus, seu
Pai, e aproveite cada crise para crescer e
experimentar a fidelidade Dele e seu amor por
você.
1) Como está sua vida com Deus? Você pode
classificar como excelente, boa, regular ou
horrível? (Tiago 4:7―10)
2) Você tem perdido o seu tempo com
briguinhas sem sentido e sem fundamentos?
(Tiago 4:1―6 - adultério é mudar o que é certo
para algo errado; saber os princípios de Deus e
não viver é um tipo de adultério).
3) Você tem tido problemas por falar demais
(Tiago 4:11,12)? Conquiste pessoas com amor,
fidelidade e honestidade.
4) Você sabia que o caminho do sucesso pra
quem está em Deus é a humildade? O próprio
Deus se incumbe de nos exaltar (1 Pedro 5:5―9).
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ATENÇÃO MEMBROS - ERRATA
A ASSEMBLÉIA ANUAL PARA EFETIVAÇÃO DE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA ANUNCIADA PARA
O DIA 07 DE JULHO SERÁ, NA VERDADE,
NO DIA 08 DE JULHO

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Lucas 10, 11, 12
3ª feira - Lucas 13, 14, 15
4ª feira - Lucas 16, 17, 18
5ª feira - Lucas 19, 20, 21
6ª feira - Lucas 22, 23, 24
Sábado - João 01, 02, 03
Domingo - João 04, 05, 06
Período atual:
Quadragésima nona semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

DIREÇÃO DE PENITENCIÁRIA
TERIA IMPEDIDO BATISMO DE
BRUNO
Na última quinta-feira (31) os pastores da
Igreja Evangélica Restaurando Vidas foram
impedidos de entrar na penitenciária
Nelson Hungria (MG), onde batizariam o exgoleiro Bruno Fernandes de Souza. Segundo
relatos do pastor Anderson, presidente da
igreja, a própria direção da unidade
impediu o batismo do goleiro — apesar de
já terem batizado outros presos. “Não
sabemos o que houve. Agora, precisamos
de uma autorização da unidade para
realizar o batismo. Se não conseguirmos lá
dentro, vamos esperar que ele saia. Para
nós, será indiferente. O importante é saber
que ele colheu frutos para chegar a isso”
disse o pastor. Os pastores ressaltam que o
interesse pelo Evangelho partiu da vontade

NEOQEAV

Meus avós já estavam casados há mais
de cinquenta anos e continuavam jogando
um jogo que haviam iniciado quando
começaram a namorar. A regra do jogo era
que um tinha que escrever a palavra
"NEOQEAV" num lugar inesperado para o
outro encontrar e assim quem a
encontrasse deveria escrevê-la em outro
lugar e assim sucessivamente.
Eles se revezavam deixando "NEOQEAV"
escrita por toda a casa, e assim que um a
encontrava era sua vez de escondê-la em
outro local para o outro achar.
Eles escreviam "NEOQEAV" com os
dedos no açúcar dentro do açucareiro ou no
pote de farinha para que o próximo que

do próprio jogador. No início houve muita
resistência e desconfiança da parte do
Bruno. Foram dois meses até que ele
finalmente resolvesse se aproximar do
grupo e, depois, mais cinco meses para que
estivesse pronto para ser batizado. “No
começo, ele chegava muito devagar e
preocupado. Até mesmo porque a mídia
estava batendo muito nele. Antes, não
assistia a todas as nossas reuniões. Hoje, ele
participa de todos os encontros” conta a
pastora. As reuniões acontecem há quatro
anos na Nelson Hungria, duas vezes por
semana. Para os pastores, não houve
qualquer tipo de restrição ou regalia por
Bruno ser famoso. “Nosso trabalho é feito
com respeito e com a Palavra de Deus.
Somos apenas intermediário Dele para
levar uma palavra de conforto a esses
presos” explica Aline. (Com informações
Extra)
fosse cozinhar a achasse. Escreviam na
janela embaçada pelo sereno que dava para
o pátio onde minha avó nos dava pudim que
ela fazia com tanto carinho.
"NEOQEAV" era escrita no vapor deixado
no espelho depois de um banho quente,
onde a palavra iria reaparecer depois do
próximo banho.
Uma vez, minha avó até desenrolou um
rolo inteiro de papel higiênico para deixar
"NEOQEAV" na última folha e enrolou tudo
de novo.
Não havia limites para onde "NEOQEAV"
pudesse surgir.
Pedacinhos de papel com "NEOQEAV"
rabiscado apareciam grudados no volante
do carro que eles dividiam.
Os bilhetes eram enfiados dentro dos
s a p a t o s e d e i xa d o s d e b a i xo d o s

travesseiros.
"NEOQEAV" era escrita com os dedos na
poeira sobre as prateleiras e nas cinzas da
lareira. Esta misteriosa palavra tanto fazia
parte da casa de meus avós quanto da
mobília. Levou bastante tempo para eu
passar a entender e gostar completamente
deste jogo que eles jogavam. Meu ceticismo
nunca me deixou acreditar em um único e
verdadeiro amor, que possa ser realmente
puro e duradouro. Porém, eu nunca duvidei
do amor entre meus avós. Este amor era
profundo. Era mais do que um jogo de
diversão, era um modo de vida.
Seu relacionamento era baseado em
devoção e uma afeição apaixonada, igual às
quais nem todo mundo tem a sorte de
experimentar. O vovô e a vovó ficavam de
mãos dadas sempre que podiam.
Roubavam beijos um do outro sempre que
se batiam um contra outro naquela cozinha
tão pequena. Eles conseguiam terminar a
frase incompleta do outro e todo dia
resolviam juntos as palavras cruzadas do
jornal. Minha avó cochichava para mim
dizendo o quanto meu avô era bonito, como
ele havia se tornado um velho bonito e
charmoso. Ela se gabava de dizer que sabia
como pegar os namorados mais bonitos.
Antes de cada refeição eles se
reverenciavam e davam graças a Deus e
bênçãos aos presentes por sermos uma
família maravilhosa, para continuarmos
sempre unidos e com boa sorte.
Mas uma nuvem escura surgiu na vida de
meus avós: minha avó tinha câncer de
mama. A doença tinha primeiro aparecido
dez anos antes. Como sempre, vovô estava

com ela a cada momento. Ele a confortava
no quarto amarelo deles, que ele havia
pintado dessa cor para que ela ficasse
sempre rodeada da luz do sol, mesmo
quando ela não tivesse forças para sair.
O câncer agora estava de novo atacando
seu corpo. Com a ajuda de uma bengala e a
mão firme do meu avô, eles iam à igreja
toda manhã. E minha avó foi ficando cada
vez mais fraca, até que, finalmente, ela não
mais podia sair de casa. Por algum tempo,
meu avô resolveu ir à igreja sozinho,
rezando a Deus para zelar por sua esposa.
Então, o que todos nós temíamos
aconteceu.
Vovó partiu.
"NEOQEAV" foi gravada em amarelo nas
fitas cor-de-rosa dos buquês de flores do
funeral da vovó. Quando os amigos
começaram a ir embora, minhas tias, tios,
primos e outras pessoas da família se
juntaram e ficaram ao redor da vovó pela
última vez. Vovô ficou bem junto do caixão
da vovó e, num suspiro bem profundo,
começou a cantar para ela. Através de suas
lágrimas e pesar, a música surgiu como uma
canção de ninar que vinha bem de dentro
de seu ser. Me sentindo muito triste, nunca
vou me esquecer daquele momento.
Porque eu sabia que mesmo sem ainda
poder entender completamente a
profundeza daquele amor, eu tinha tido o
privilégio de testemunhar a beleza sem
igual que aquilo representava.
Aposto que a esta altura você deve estar
se perguntando:
"Mas o que NEOQEAV significa?"
Nunca Esqueça O Quanto Eu Amo Você
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a crescer e descobrindo
novos horizontes para viver de forma
inteligente.
Leitura para essa semana: Página 126 e 129
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da Inteligência
de Cristo”.
Para meditar: Provérbios 3
Tudo que somos é resultado da história que
começa no ventre de nossa mãe. Não adianta
você fazer todo esforço do mundo para se
tornar uma pessoa diferente do que você já é
sem ajuda do Espírito Santo e da Palavra de
Deus.
Será impossível você sozinho entrar em si e
curar as feridas, os traumas, as frustrações, as
decepções, e as marcas deixadas pela vida. Só
Deus pode fazer isso.
Quantas crianças completamente indefesas
sofreram abuso sexual e não tiveram a chance
de ter alguém para pedir ajuda? E quantas

vezes foi acusada pelo que não fez, pois não
tinha o direito de defesa?
Quantos pré-adolescentes cometeram
atitudes terríveis movidos pela emoção que
trouxeram consequências traumáticas e não
tiveram ninguém para compreender e ensinar
o certo, só achando discriminação e
acusações?
Quantos jovens movidos pela imaturidade
tomaram atitudes, cuja consequência tiveram
que carregar o resto da vida, sempre tendo
alguém para lembrar o que ocorreu?
Com isso, hoje temos adultos que
cometem os mesmos erros com as crianças,
pré-adolescentes e jovens, pois o diabo cria,
sem que ninguém perceba, um ciclo. Os que
foram infectados por traumas, mais tarde, de
alguma maneira, irão revidar em alguém. Não
têm a inteligência de lembrar o quanto
sofreram, pois o lugar da inteligência foi
ocupado com a dor e a amargura.
1) Será que podemos ser curados?
(Provérbios 3:6)
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2) Será possível ocupar, com a Palavra de
Deus, os lugares traumáticos da nossa alma?
(Provérbios 3:1―5)
3) Você já tentou sozinho se livrar das coisas
ruins que te incomodam e não conseguiu? Você
conseguiria falar algo que já te feriu
profundamente? (Provérbios 3:7,8)
4) Quando você sofre consequências de seus
erros você culpa a Deus? (Provérbios 3:11,12)

5) Você conseguiu aprender com seus erros?
(Provérbios 3:13―18)
6) Você consegue ver sua vida como algo
importante para Deus e que ELE está
trabalhando para restaurar? (Provérbios
3:19―23)
7) Você crê que poderá viver em paz?
(Provérbios 3:24―26)

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - João 07, 08, 09
3ª feira - João 10, 11, 12
4ª feira - João 13, 14, 15
5ª feira - João 16, 17, 18
6ª feira - João 19, 20, 21
Sábado - Atos 01, 02, 03
Domingo - Atos 04, 05, 06
Período atual:
Quinquagésima semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

JUMJUM

Pedidos de oração

UM POVO AINDA NÃO ALCANÇADO

* Ore para que o Senhor envie missionários
para trabalhar entre os Jumjum;
* Peça ao Espírito Santo que desperte a
atenção de agências de missões e igrejas
para desenvolverem projetos para alcançar
os Jumjum;
* Ore para Deus revelar-se a este povo pela
Palavra, sonhos e visões;
* Peça a Deus que levante equipes de
intercessão em favor dos jumjum;
* Peça o Senhor que seja formada uma
igreja em meio aos jumjum que seja
triunfante para a glória do Seu nome;
* Ore para que a Bíblia seja traduzida no
idioma nilótico;
* Ore para que o filme Jesus seja legendado
na língua de origem desse povo.

Há uma província localizada no leste do
Sudão que não tem materiais evangelísticos
em sua língua, o jumjum. De 67.000
habitantes, apenas 0,80% são evangélicos e
esses enfrentam grandes dificuldades por
não ter Bíblias, livros e filmes em sua
linguagem.
A crença predominante é o animismo,
eles idolatram elementos da natureza como
o sol, a lua e as estrelas. O líder religioso é
considerado um pai, pois conduz os
indivíduos nos rituais de adoração a deuses.
Os jumjum vivem da renda de grãos
como milho, gergelim e feijão. Além disso,
também caçam, pescam e fazem pastoreio
de gado, cabras e ovelhas. Cada família tem
ao menos três barracas que funcionam
como moradia, celeiro e curral.
Essa província é apenas uma das nações
que não foram alcançadas pela pregação do
evangelho. Por isso a criação de materiais
nessa língua é importante, tanto para
evangelizar a população como para
fortalecer a fé daqueles que já conhecem a
Cristo.

ATENÇÃO MEMBROS
A ASSEMBLÉIA ANUAL PARA EFETIVAÇÃO DE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA ACONTECERÁ
NO DIA 08 DE JULHO, NA ESCOLA BÍBLICA
DOMINICAL

O VERDADEIRO AMOR
Um famoso professor se encontrou com um
grupo de jovens que falava contra o casamento.
Argumentavam que o que mantém um casal é
o romantismo e que é preferível acabar com a
relação quando este se apaga, em vez de se
submeter à triste monotonia do matrimônio.
O mestre disse que respeitava sua opinião,
mas lhes contou a seguinte história:
“Meus pais viveram 55 anos casados. Numa
manhã, minha mãe descia as escadas para
preparar o café e sofreu um enfarto.
Meu pai correu até ela, levantou-a como
pôde e quase se arrastando a levou até à
caminhonete.
Dirigiu a toda velocidade até o hospital, mas
quando chegou, infelizmente ela já estava
morta.Durante o velório, meu pai não falou.
Ficava o tempo todo olhando para o nada.
Quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos,
em vão, quebrar a nostalgia recordando
momentos engraçados.
Na hora do sepultamento, papai, já mais
calmo, passou a mão sobre o caixão e falou com
sentida emoção:
― Meus filhos, foram cinquenta e cinco
bons anos… Ninguém pode falar do amor
verdadeiro se não tem ideia do que é
compartilhar a vida com alguém por tanto
tempo.
Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e
continuou:
― Ela e eu estivemos juntos em muitas
crises. Mudei de emprego, renovamos toda a
mobília quando vendemos a casa e mudamos
de cidade. Compartilhamos a alegria de ver
nossos filhos concluírem a faculdade, choramos

um ao lado do outro quando entes queridos
partiam. Oramos juntos na sala de espera de
alguns hospitais, nos apoiamos na hora da dor,
e perdoamos nossos erro Filhos, agora ela se foi
e estou contente. E vocês sabem por quê?
Porque ela se foi antes de mim e não teve que
viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só
depois da minha partida. Sou eu que vou passar
por essa situação, e agradeço a Deus por isso.
Eu a amo tanto que não gostaria que sofresse
assim.”
Quando meu pai terminou de falar, meus
irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos
de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos
consolava, dizendo:
― Está tudo bem, meus filhos, podemos ir
para casa.”
E, por fim, o professor concluiu: “Naquele dia
entendi o que é o verdadeiro amor. Está muito
além do romantismo, e não tem muito a ver
com o erotismo, mas se vincula ao trabalho e ao
cuidado a que se professam duas pessoas
realmente comprometidas.”
Quando o mestre terminou de falar, os
jovens universitários não puderam argumentar.
Pois esse tipo de amor era algo que não
conheciam. O verdadeiro amor se revela nos
pequenos gestos, no dia-a-dia e por todos os
dias. O verdadeiro amor não é egoísta, não é
presunçoso, nem alimenta o desejo de posse
sobre a pessoa amada. Quem caminha sozinho
pode até chegar mais rápido, mas aquele que
vai acompanhado com certeza chegará mais
longe e terá a indescritível alegria de
compartilhar, alegria esta que a solidão nega a
todos que a possuem.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a pensar para agir
melhor.
Leitura para essa semana: Página 130 e 133
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da Inteligência
de Cristo”.
Para meditar: 2 Coríntios 3: “...não que
sejamos capazes, por nós, de pensar alguma
coisa, como de nós mesmos; mas a nossa
capacidade vem de Deus, o qual nos fez
também capazes de ser ministros dum Novo
Testamento, não da letra, mas do Espírito;
porque a letra mata, e o Espírito vivifica.” ―
2Co. 3:5,6
Gostaria muito que cada discípulo se
tornasse um explorador e aventureiro para
explorar todo conhecimento que vem de Deus,
mas, para isso, será necessário fome e sede de
Deus.
Imagine que o próprio Espírito Santo te
levará a perguntas e questionamentos que Ele
sabe a resposta. Não sabemos como descobrir,
então, de repente, somos tomados de uma
fome e sede de buscar e desvendar os
mistérios de Deus em Sua Palavra. O próprio

Espírito Santo fará brotar em nossas mentes
perguntas que virão a desvendar os mistérios
de Deus. Ele nos conduzirá a saciar essa fome
de Deus com revelações incríveis e
maravilhosas, mas que só trarão mais fome e
sede de Deus e de Sua Palavra. Quando isso
acontecer, não perderá tempo com coisas
improdutivas e que não nos levam a lugar
nenhum. Ou pior, nos levam a sofrer, a
ficarmos abatidos e perdidos, em laços do
diabo, que só destroem nossa fé e nossa vida
com Deus. Isso rouba nossa espiritualidade e
nos destrói como adoradores, que é a maior
fonte de prazer na vida dos filhos de Deus.
1. Sua mente e suas necessidades estão, na
maior parte do tempo, voltadas para o que é
de Deus? (2 Co. 3:1―3)
2. Como cristão, você tem consciência de
seu ministério, chamado e
comprometimento? (2 Co. 3:4―6)
3. No passado, o que Deus queria que o
homem obedecesse estava escrito em pedras.
Hoje, Deus escreve Seu desejo e Sua vontade
em nossos corações. Você tem sido uma fonte
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de vida, pelo Espírito Santo, para o mundo? (2
Co. 3:7―12)

que, através de você, o Senhor manifestasse
Sua Glória aos homens? (2 Co. 3:17,18).

4. Você tem um coração religioso? O que
está escrito basta para você, ou você deixou
Jesus arrancar o véu da religiosidade para gerar
em você fome e sede da Palavra revelada? (2
Co. 3:13―16)

6. Você tem consciência de que é
importante que o Espírito Santo promova em
sua vida também mais cura e libertação dos
medos, mágoas, rancores e ódio que te
aprisionam?

5. Você gostaria de receber de Deus
revelações maravilhosas de Sua Palavra para

7. Você estará disposto a amar mais as
pessoas para que Deus te use livremente?

SEMANA QU

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Atos 07, 08, 09
3ª feira - Atos 10, 11, 12
4ª feira - Atos 13, 14, 15
5ª feira - Atos 16, 17, 18
6ª feira - Atos 19, 20, 21
Sábado - Atos 22, 23, 24
Domingo - Atos 25, 26, 27, 28
Período atual:
Quinquagésima primeira semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

E VEM!

ATENÇÃO MEMBROS
A ASSEMBLÉIA ANUAL PARA EFETIVAÇÃO DE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA ACONTECERÁ
NO DIA 08 DE JULHO, NA ESCOLA BÍBLICA
DOMINICAL
LÉO MOURA SE BATIZA EM
IGREJA BATISTA
O jogador Léo Moura se
batizou no último dia 23
em uma reunião de
batismo realizada pela
Igreja Batista Central da
Barra da Tijuca em um
sítio em Pedra Guaratiba.
Leonardo da Silva, como
foi apresentado, estava acompanhado por
outras 66 pessoas que tomaram a mesma
decisão, aceitando a Cristo como único
Senhor e Salvador e de descer às águas.
“Não posso reclamar da minha vida antes
da Igreja, mas espero que daqui por diante
seja melhor, junto à minha família”, disse o
camisa 2 do Gávea que tem 33 anos.
Durante a reunião ele testemunhou aos
presentes sobre sua transformação dizendo
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que não teve uma vida ruim, mas que hoje é
muito mais feliz. Ele também conta que
duas senhoras chegaram para ele somente
para dizer que Deus tinha uma obra a
realizar através dele “Uma vez, em Brasília,
numa tarde de autógrafos num shopping,
havia uma fila com mais de mil pessoas.
Duas senhoras se aproximaram, e uma
falou: 'Não vim pegar autógrafo ou tirar
foto. Vim lhe dizer que Deus tem uma
grande obra para a sua vida'. Hoje, tenho
certeza que essa obra vai se realizar. Não
quero mais largar essa vida”, relembra.
Muito emocionado, o jogador não deixou
de mostrar que estava nervoso e ao mesmo
tempo bastante feliz com a decisão que
tomou. Em seu Twitter Léo Moura postou
uma foto dele na piscina acompanhado
pelos pastores, um deles é o pastor
Emerson Pinheiro.
Fonte: Gospel Prime

Orlando Neto 04/07
Michelle Nunes 09/07
Marta Machado 12/07
Natália Moreira 14/07

Lucas Moreira 19/07
Nilo Coelho 20/07
Marly Lacerda 23/07
Januária Garcia 25/07
Hugo Carvalho 25/07

A FACE DE DEUS
Havia um pequeno menino que queria se
encontrar com Deus. Ele sabia que tinha um
longo caminho pela frente.
Um dia encheu sua mochila com pasteis e
guaraná e saiu para brincar no Parque. Quando
ele andou umas três quadras, encontrou um
velhinho sentando em um banco da praça
olhando os pássaros.
O menino sentou-se junto a ele, abriu sua
mochila e ia tomar um gole de guaraná, quando
olhou o velhinho e viu que ele estava com
fome, então lhe ofereceu um pastel. O velhinho
muito agradecido aceitou e sorriu ao menino.
Seu sorriso era tão incrível que o menino
quis ver de novo; então ele ofereceu-lhe seu
guaraná. Mais uma vez o velhinho sorriu ao
menino.
O menino estava tão feliz! Ficaram sentados
ali sorrindo, comendo pasteis e bebendo
guaraná pelo resto da tarde sem falarem um ao
outro.

Quando começou a escurecer o menino
estava cansado e resolveu voltar para casa, mas
antes de sair ele se voltou e deu um grande
abraço ao velhinho. Aí o velhinho deu-lhe o
maior sorriso que o menino já havia recebido.
Quando o menino entrou em casa, sua mãe
surpresa perguntou ao ver a felicidade
estampada em sua face.
"O que você fez hoje que te deixou tão feliz
assim?"
Ele respondeu: "Passei a tarde com Deus" e
acrescentou , "Você sabe, Ele tem o mais lindo
sorriso que eu jamais vi!"
Enquanto isso, o velhinho chegou a casa
com o mais radiante sorriso na face, e seu filho
perguntou: "Por onde você esteve que está tão
feliz?"
E o velhinho respondeu: "Comi pastéis e
tomei guaraná no parque com Deus."
Antes que seu filho pudesse dizer algo,
falou:
"Você sabe que Ele é bem mais jovem do
que eu pensava?"
A face de Deus está em todas as pessoas e
coisas que são vistas por nós com os olhos do
amor e do coração.

Boletim Informativo no 406 - 08 de julho de 2012

PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a pensar para agir
melhor.
Leitura para essa semana: Página 133 e
137 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Para meditar: Hebreus 12. “Pelo que,
tendo recebido um Reino que não pode ser
abalado, retenhamos a graça, pela qual
sirvamos a Deus agradavelmente com
reverência e piedade; porque o nosso Deus
é um fogo consumidor.” ― 2Co. 3:5,6
O propósito de Jesus é transformar
nossa vida que está cheia de egoísmos e
completamente voltada para uma busca
frenética de prazer e felicidade. Nesse
frenesi, cheios de ansiedades, achamos
frustrações, decepções, perdas, mágoas e
muitas dores.
O Senhor quer nos dar um coração
tranquilo, paciente e confiante em suas
promessas, pois desde o momento que

aceitamos a Jesus, tudo que influencia
neste mundo deixou de fazer parte de
nossas vidas.
Agora, em Cristo, nossa perspectiva de
vida mudou: nossas intenções, nossos
valores e todos os nossos propósitos estão
com uma nova motivação, que é agradar a
Deus e obedecê-lo acima de qualquer
prazer ou desejo. Mas não podemos
esquecer que temos que conviver com
uma natureza caída, com nossos desejos
carnais que não estão nem aí para palavra
de Deus e para satisfazê-lo. Para piorar,
tudo neste mundo favorece a carne, pois o
mundo ao qual fazemos parte agora é
invisível, só pela fé desfrutamos da
compensação prazerosa que ele oferece.
Agora somos obrigados a viver num
mundo que está, o tempo todo,
desafiando nossa natureza caída a
assumir o controle. Nossa mente carnal
diz todo tempo que o reino dos céus e a fé
são uma ilusão, pois não há nada para
tocar ou desfrutar através da carne por
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causa desta fé que está voltada só para o
reino de Deus.
Amados, existem muitas coisas criadas
por Deus neste mundo, como a natureza e
muitas outras coisas. O mundo que
devemos rejeitar não é a criação, mas o
sistema mundano que diz que as pessoas
devem viver na prostituição, no uso das
drogas, na falsa liberdade sem disciplina
etc. Estamos lutando contra um sistema
estabelecido pelo diabo que usa muitos
meios, toda uma estrutura mundana, com
uma única intenção: desobedecer a
vontade de Deus.
1. Você entende que está no mundo,
mas que as propostas que ele te oferece já
não fazem mais parte de sua vida? (João
17:14―16)
2. Você entende que, como cristão,
você agora tem um ministério e um
chamado para fazer a obra de Deus, que
uma das maiores ferramentas de trabalho
é seu testemunho, que você não pode
estar envolvido com o pecado e que você
já tem um exemplo a ser seguido que é
Jesus? (Hebreus 12:1―3)

3. Você entende que, enquanto você
não for liberto completamente, Deus, seu
Pai, estará tratando com você em cada
detalhe de sua vida, te corrigindo,
exortando e até açoitando, se for
necessário, só para te conduzir pelo
caminho da disciplina? (Hebreus
12:4―8). Você é filho ou bastardo?
4. Deus criou a família como padrão
ideal para formação do caráter de uma
pessoa, mas muitas famílias não são bem
estruturadas: a figura do pai e da mãe não
cumprem seus papéis, e outros são piores:
alguns não têm essa estrutura familiar
construída. Mas você, com tudo que possa
ter acontecido em sua vida, tem
dificuldades de entender as correções que
vem de Deus? (Hebreus 12:9―13)
5 . E m to d o l u ga r p re c i s a m o s
desenvolver relacionamentos com
diversos tipos de pessoas que apresentam
comportamentos diferentes do nosso. Em
nosso próprio lar acontece isso, pois
estamos sempre passando por mudanças,
sempre aprendendo. Com tudo isso você
se esforça para entender as pessoas à sua
volta? (Hebreus 12:14,15)

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Romanos 01, 02, 03
3ª feira - Romanos 04, 05, 06
4ª feira - Romanos 07, 08, 09
5ª feira - Romanos 10, 11, 12
6ª feira - Romanos 13, 14, 15, 16
Sábado - 1 Coríntios 01, 02, 03
Domingo - 1 Coríntios 04, 05, 06
Período atual:
Quinquagésima segunda semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

GOVERNO CHINÊS QUER
FECHAR TODAS AS IGREJAS
O governo da China está lançando uma
campanha de três fases para erradicar todas
as igrejas evangélicas do país. (...) A estratégia
do governo foi claramente delineada em um
documento divulgado em setembro passado,
durante uma aula de treinamento gerido pela
Administração Estatal para Assuntos Religiosos
da China. De janeiro a junho deste ano, o
documento revela que as autoridades locais
estão conduzindo uma investigação completa,
para listar as igrejas de todo o país que
funcionam nas casas chinesas, e fazer dossiês
completos sobre cada uma delas. Na fase dois,
nos dois anos seguintes, as autoridades irão
encorajar as “igrejas não registradas” para se

filiar ao Movimento Patriótico da Tríplice
Autonomia, que monitora tudo o que
acontece nos templos. A fase três, a ser
concluída em até 10 anos, as igrejas que se
recusam a seguir as regras seriam fechadas e
os líderes condenados. (...) Em uma pesquisa
recente, conduzida em várias províncias
chinesas, mais de 95% dos líderes de igrejas
caseiras disseram que já sentiram o impacto
dessas investigações, enquanto 85% disseram
que investigadores já haviam feito um dossiê
sobre seu grupo. (...) Segundo o documento
divulgado em setembro passado, o governo
planeja usar “medidas humanas da lei de
execução” para alcançar a erradicação total de
igrejas nos lares. Ou seja, pastores que se
negarem a cumprir a lei serão mortos por
desobedeceram a lei. Fonte: Gospel Prime

AMOR DE PAI
Certo dia um homem saía para trabalhar,
pensando que aquele seria um dia comum
como todos os outros. Mas não era.
Seu pequeno filho, ao vê-lo saindo, gritava
lhe o nome, pedindo ao pai que o levasse
junto ao trabalho.
O pai não resistiu ao olhar e ao pedido de
seu filho. Aquele olhar meigo e amoroso de
seu filho.
Então, pegando seu filho no colo, lhe
beijou a face e o levou para o trabalho.
Os dois estavam muito felizes.
O homem trabalhava em uma ponte
levadiça, e sua função era erguê-la para a
passagem dos navios por ali, ou abaixá-la para
a passagem dos trens, pois a ponte era de
trilhos.
Por volta das 9:00 da manhã, o homem
ouviu um apito de trem, e percebeu que era
de passageiros, esse tipo de trem, na maioria
das vezes transportavam aproximadamente
umas 200 pessoas, então ele pensou logo em
baixar a ponte,mas algo lhe tirou o fôlego.
Ele viu que seu filhinho estava brincando

no meio das engrenagens da ponte, então
começou a suar frio e entrar em desespero,
pois não havia tempo para tirá-lo de lá.
Ele tinha que fazer uma escolha muito
difícil, salvar a vida de seu único filho, e assim
condenar aquelas 200 pessoas à morte, sem
ao menos saberem o porquê, ou salvar a vida
daquelas pessoas sacrificando assim seu único
filho, ele tinha que escolher rápido, pois o
trem se aproximava cada vez mais, então, com
lágrimas nos olhos o homem disse: meu filho,
me perdoe, e então ele baixou a ponte, e seu
filho morreu.
Sei que esta história é muito triste, mas
não se preocupe, ela é apenas ilustrativa.
Nesta história, o homem representa Deus e
seu filho representa Jesus, e aquelas 200
pessoas representam você, sua família, seus
amigos. E você sabe que o que Deus escolheu.
“Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.” ― João 3:16

Boletim Informativo no 407 - 15 de julho de 2012

PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Atitudes falam mais que palavras.
Leitura para essa semana: Página 140 e 143
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da Inteligência
de Cristo”.
Para meditar: Mateus 5:1―16: E Jesus,
vendo a multidão, subiu a um monte, e,
assentando-se, aproximaram-se dele os seus
discípulos; E, abrindo a sua boca, os ensinava,
dizendo: Bem-aventurados os pobres de
espírito, porque deles é o reino dos céus; Bemaventurados os que choram, porque eles serão
consolados; Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça, porque eles
serão fartos; Bem-aventurados os
misericordiosos, porque eles alcançarão
misericórdia; Bem-aventurados os limpos de
coração, porque eles verão a Deus; Bemaventurados os pacificadores, porque eles serão
chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os
que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus; Bemaventurados sois vós, quando vos injuriarem e
perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal

contra vós por minha causa. Exultai e alegraivos, porque é grande o vosso galardão nos
céus; porque assim perseguiram os profetas que
foram antes de vós. Vós sois o sal da terra; e se
o sal for insípido, com que se há de salgar? Para
nada mais presta senão para se lançar fora, e
ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do
mundo; não se pode esconder uma cidade
edificada sobre um monte; Nem se acende a
candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no
velador, e dá luz a todos que estão na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos
homens, para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.
Nas bem aventuranças, em cada
situação, Jesus está se referindo às
atitudes mais do que às palavras.
Preste bem atenção: uma pessoa de
espírito quebrantado é percebida pelo seu
comportamento de tranquilidade. Os que
choram, com seu pranto, comunicam que
se importam. Veja Jesus diante do túmulo
de Lázaro: embora sabendo que iria
ressuscitá-lo, compartilhou a dor de suas
irmãs. A mansidão é assim, em cada caso, a
atitude fala mais alto que palavras.
Se cada cristão falasse menos, tivesse
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atitudes de carinho, se até mesmo desse
atenção às pessoas em sua volta,
expressassem um olhar de aceitação, o
resultado seria maravilhoso! Existem
pessoas que, ao pararam para ouvir quem
precisa falar, expressam hostilidade. Dessa
forma, o outro não consegue se abrir, e aí
tudo fica pior.
Quantos pais que não sabem elogiar
seus filhos? Quantos filhos não sabem
reconhecer, com atitudes de carinho, todo
o trabalho de seus pais? Seria tão bom
chegar em casa e dar um abraço longo nas
pessoas que te esperam, dividir um
sorriso. Quantas vezes chegamos em casa
com expressões ameaçadoras e palavras
curtas, pedindo contas das coisas e não
damos conta do quanto é importante
encontrarmos bem as pessoas que
amamos!
Imagine que cada sorriso, cada abraço
l o n g o, c a d a c a r i n h o e m n o s s o s
relacionamentos poderão falar mais
coisas do que um boa noite ou bom dia.
Quem sabe, se você para de cobrar das
pessoas e começar a oferecer a elas sua
atenção de forma amorosa e amiga,
poderá mudar completamente o
ambiente que você vivendo?
Como seria bom que as pessoas nos

vissem como um porto seguro e não como
uma tempestade que se aproxima!
1. Você se importa com o sofrimento
das pessoas à sua volta ou fica só
envolvido com tudo que se refere a você?
(Mateus 5:1―3)
2. Que tal sair um pouco do seu
mundinho e de tudo que só interessa a
você e passar a olhar as necessidades dos
que estão a sua volta? (Mateus 5:4―7)
3. As pessoas que convivem com você
te veem como um porto seguro ou com
uma tempestade a caminho? (Mateus
5:8,9)
4. Você sofre por praticar a justiça que
glorifica a Deus ou porque que você quer
que o mundo gravite em volta de você?
(Mateus 5:10―12)
5. Você é o tipo de pessoa que promove
sabor ao ambiente ao chegar ou sua
presença produz um ambiente
estressante? Saiba que, em Deus, com
sabedoria, reconhecendo quem você tem
sido, poderá mudar todo quadro à sua
volta (Mateus 5:13)
6. Você tem iluminado sua casa antes
de tentar iluminar o mundo? Tudo começa
dentro de casa, pois nosso lar é o melhor
lugar para exercitar o amor e a vida em
Cristo. (Mateus 5:14―16)

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - 1 Coríntios 04, 05, 06
3ª feira - 1 Coríntios 07, 08, 09
4ª feira - 1 Coríntios 10, 11, 12
5ª feira - 1 Coríntios 13, 14, 15, 16
6ª feira - 2 Coríntios 01, 02, 03
Sábado - 2 Coríntios 04, 05, 06
Domingo - 2 Coríntios 07, 08, 09
Período atual:
Quinquagésima terceira semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

YOUSEF NADARKHANI IRÁ A
NOVO JULGAMENTO NO IRÃ
O pastor iraniano Yousef Nadarkhani está no
corredor da morte e agora terá de passar
por um novo julgamento em 8 de setembro,
que pode ser definitivo. De acordo com o
Ministério Verdade Presente, que tem
acompanhado de perto o caso, Nadarkhani
será julgado por crimes contra a segurança
nacional. ”Implicitamente vemos que isso
significa que as acusações de apostasia
foram abandonadas desde que as novas
acusações foram emitidas, mas não temos
confirmação disso”, disse um representante
do ministério. O pastor de 35 anos, natural
de Rasht, no Irã, ficou conhecido pelos
cristãos em todo o mundo após ser preso
em 13 de outubro de 2009, depois de
protestar contra a decisão do governo em
forçar todas as crianças, incluindo os filhos

de cristãos, a lerem o Alcorão. Condenado à
morte, ele continua firme em sua fé cristã.
Em sua carta mais recente (divulgada em
maio) Nadarkhani declarou aos que estavam
preocupados com ele: “Eu preciso lembrar
aos meus amados, apesar de meu
julgamento estar feito há tanto tempo, que
na carne eu desejo que esses dias terminem
logo, mas eu entrego-me à vontade de
Deus”. Nadarkhani era líder de uma rede de
igrejas domésticas que reunia cerca de 400
pessoas. As acusações contra ele foram
posteriormente alteradas para a apostasia e
tentativa de evangelizar os muçulmanos. Em
2010, ele foi condenado à morte, numa
sentença confirmada pela Suprema Corte
do Irã no ano passado. De acordo com a
sharia (lei islâmica), um apóstata tem até
três dias para se retratar. O pastor cristão se
recusou repetidas vezes a negar sua fé.
Fonte: Gospel Prime

MESTRE
Aprendi com o Mestre dos Mestres que a
arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi
um pouco mais a pensar antes de reagir, a
expor - e não impor - minhas ideias e a
entender que cada pessoa é um ser único no
palco da existência.
Aprendi com o Mestre da Sensibilidade a
navegar nas águas da emoção, a não ter medo
da dor, a procurar um profundo significado
para a vida e a perceber que nas coisas mais
simples e anônimas se escondem os segredos
da felicidade.
Aprendi com o Mestre da Vida que viver é
uma experiência única, belíssima, mas
brevíssima. E, por saber que a vida passa tão
rápido, sinto necessidade de compreender
minhas limitações e aproveitar cada lágrima,
sorriso, sucesso e fracasso como uma
oportunidade preciosa de crescer.
Aprendi com o Mestre do Amor que a vida
sem amor é um livro sem letras, uma
primavera sem flores, uma pintura sem cores.
Aprendi que o amor acalma a emoção,
tranquiliza o pensamento, incendeia a
motivação, rompe obstáculos intransponíveis
e faz da vida uma agradável aventura, sem
tédio, angústia ou solidão.
Por tudo isso Jesus Cristo se tornou, para
mim, um Mestre Inesquecível. (Augusto Cury)

Boletim Informativo no 408 - 22 de julho de 2012

PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a pensar bem antes
agir para fazer o que certo aos olhos
de Deus.
Leitura para essa semana: Página 137 e
140 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Para meditar: Filipenses 2
Quanto tempo leva para construir um
relacionamento? Às vezes uma vida inteira.
Uma pessoa madura não sai por ai dizendo
“esse é meu melhor amigo” pra alguém que
conheceu apenas há alguns dias. E quanto
às pessoas que estão debaixo do mesmo
teto? Que tem uma história juntos, que já
conhecem a fundo quem é a pessoa que
convive diariamente e já recebeu desta
pessoa atos de amor e carinho? A pessoa de
fora, que nunca fez nada por ela, é seu
“melhor amigo”?
Quando construímos um
relacionamento, isso envolve muitos
sacrifícios e perdas que são motivados pelo
amor que temos pelo outro. Só quem ama
pode pagar um preço para conservar um

relacionamento.
Agora pense nisso: você paga um preço
altíssimo para construir um relacionamento
que leva, às vezes, anos de sua vida e é
destruído por causa de um mal entendido,
uma palavra dita em hora errada ou uma
atitude sem pensar direito. Aí, tudo que
levou tanto tempo para ser construído se
destrói em segundos. Por quê? Porque falta
ao que foi ferido o poder da manifestação e
prática do amor que tudo sofre, tudo espera
e tudo suporta. Não se pensa no amor que
foi construído, mas na dor e na ferida. Elas
ocupam o espaço de tudo e não se
consegue rever tudo de forma saudável e
entender que tudo não passa de um
momento ruim da pessoa que dizia que
amava. Agora odeia.
Se uma pessoa que você não conhece te
ferir com palavras é uma boa oportunidade
de dar um bom testemunho de amor com
compaixão.
1. Você é prisioneiro de reações
impensadas e agressivas e às vezes usa o
nome de Deus em vão para manipular
dizendo que foi Deus que falou contigo, tudo
isso por ter medo ou não ter coragem para
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resolver os assuntos com maturidade?
(Filipenses 2:1,2)
2. Pra você está tudo bem até toquem no
que é seu (dinheiro, saúde, moral, familiares
etc.)? (Filipenses 2:3―5)
3. Você é capaz de se humilhar, mesmo
estando com a razão? (Filipenses 2:6―8)

4. Você tem coragem de esperar de Deus
o reconhecimento para atos de sacrifícios
tão difíceis? (Filipenses 2:9―14)
5. Você acha que seu testemunho vai
valer apena? (Filipenses 2:15―18)
6. [Responda só pra você e Deus] Você
está sendo verdadeiro?

40 dias de Jejum e Oração
pelos Muçulmanos

precisam de Cristo, a paz que liberta. Este
ano os muçulmanos celebram o Ramadã
entre os dias 20 de julho e 18 de agosto.
Cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o
mundo ficarão sem comer e beber do
nascer ao pôr do Sol. Elas creem que foi
neste período que Maomé recebeu a
primeira revelação divina.
Conheça um pouco mais sobre os
muçulmanos e a prática do Ramadã - Os
muçulmanos são os seguidores do
islamismo, religião fundada pelo profeta
Maomé no século VII na Península Arábica.
Seus adeptos acreditam que Alá é o criador
do Universo e o único deus. Para eles,
Maomé é o profeta mais importante do
islamismo e quem recebeu os ensinamentos
para a fé em Alá. O Ramadã é o quarto dos
cinco pilares da religião islâmica. Os outros
são: professar e aceitar o credo (chadada),
orar cinco vezes ao longo do dia (salat),
pagar dádivas rituais (zakat) e fazer a

Marcia Pinheiro - 09 de julho de 2012
Colaboração – Missionário Denis Felipe
Participe deste movimento de 10/07 a
18/08 - De 10 de julho a 18 de agosto,
Missões Mundiais promove a Campanha de
40 dias de Jejum e Oração pelos
Muçulmanos. Participe deste movimento
pelo encontro dos islâmicos com o
verdadeiro Deus. Nossa campanha começa
10 dias antes do Ramadã, o mês sagrado
para os muçulmanos. Orar e jejuar durante
o mês do Ramadã não significa que nos
conformamos com as práticas islâmicas.
Nossa campanha apenas enfatiza o amor de
Deus pelos muçulmanos. Encorajamos
todos os crentes em Jesus a cultivarem um
espírito de humildade, respeito, amor e
serviço para com os islâmicos. Afinal, eles

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - 2 Coríntios 10, 11
3ª feira - 2 Coríntios 12, 13
4ª feira - Gálatas 01, 02, 03
5ª feira - Gálatas 04, 05, 06
6ª feira - Efésios 01, 02, 03
Sábado - Efésios 04, 05, 06
Domingo - Filipenses 01, 02, 03, 04
Período atual:
Quinquagésima quarta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

peregrinação à cidade de Meca (hajj). O
jejum é interpretado como parte de um
esforço de autopurificação. Isto significa
abster-se de comida e bebida, inclusive
água, durante as horas claras do dia. Como
cristãos, precisamos fazer os muçulmanos
entenderem que só o sangue de Jesus
purifica de todos os pecados. “Mas, se
andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos
purifica de todo o pecado” (1 João 1.7).
Participe desta campanha - Sugerimos
que todos os cristãos se antecipem ao
Ramadã e demonstrem seu amor pelos
muçulmanos por meio deste grande mover
pela salvação e libertação dos povos
islâmicos. Durante estes 10 dias de
preparação, faça orações individuais ou em
grupo. Em nossa página no Facebook
(JMM), diariamente, você poderá conferir
posts com sugestões de motivos de oração.
Aproveite para conhecer um pouco mais
sobre as necessidades dos povos
muçulmanos. No primeiro dia do Ramadã,
no dia 20 de julho, publicaremos o livro
digital da Campanha de Jejum e Oração
pelos Muçulmanos. Nele você ficará por
dentro da cultura e costumes dos
seguidores do islamismo e conhecerá 30
povos muçulmanos que precisam de suas
intercessões. A publicação terá ainda
histórias incríveis de missionários que
viveram a experiência de passar o Ramadã
entre os muçulmanos. Você verá as
dificuldades para se alcançar um
muçulmano para Cristo e sentirá o chamado
para não apenas orar, mas também jejuar.
Reserve algum período da campanha para
abster-se de alimentos e buscar a Deus. “E

eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o
buscar com oração e súplicas, com jejum.”
(Daniel 9.3).
Noite do Poder - De acordo com o
Alcorão, Maomé recebeu sua primeira
revelação do livro durante a 27ª noite do
Ramadã, chamada de Laylat al-Qadr (Noite
do Poder), a mais importante para os
muçulmanos. Os muçulmanos acreditam
que durante a Noite do Poder, grupos de
anjos realizam tarefas especiais na Terra. Por
isso, o povo islâmico fica mais aberto para
ouvir Alá à espera de visões e uma
o r i e nta çã o s o b re n at u ra l . M u i to s
muçulmanos acreditam que a oração feita
durante a Noite do Poder irá compensar a
omissão das orações diárias. No calendário
islâmico, cada dia começa com o pôr do Sol,
portanto, em 2012 a Noite do Poder poderá
ser em 15 de agosto. Muçulmanos em todo
o mundo passarão esta noite buscando um
favor de Alá. Dedique seu tempo de oração
pedindo ao Deus vivo e verdadeiro que se
revele nesta noite. Motivos não faltam para
anunciar a Verdade aos muçulmanos.
Mobilize seus familiares, amigos e igrejas
nesta campanha pela salvação dos
muçulmanos. Junte-se a nós neste grande
movimento de jejum e oração.

MELHOR AMIGO
Oi. Sou Jesus.
Eu estou ao seu lado e sou aquele que
nunca desacredita dos seus sonhos.
Sou eu que às vezes altero seu
itinerário, e até atraso seus horários para
evitar acidentes ou encontros
desagradáveis.
Sim, sou eu que falo ao seu ouvido
aquelas "inspirações" que você acredita
que acabou de ter como "grande ideia".
Sou eu quem te causa aqueles arrepios
quando você se aproxima de lugares ou
situações que vão te fazer mal.
E sou eu quem chora por você quando
você com a sua teimosia insiste em fazer
tudo ao contrário só para desafiar o
mundo.
Quantas noites passei na cabeceira de
sua cama velando por sua saúde,
cuidando de sua febre e renovando suas
energias.
Quantos dias eu te segurei para que
você não entrasse naquele ônibus, carro e
até avião?
Quantas ruas escuras eu te guiei em
segurança?
O que realmente importa, e o que me
deixa triste e preocupado, é:
Quando você assume a postura de
vítima do mundo,
Quando você não acredita na sua

capacidade de resolver os problemas,
Quando você aceita as situações como
insolúveis,
Quando você para de "lutar" e
simplesmente reclama de tudo e de
todos,
Quando você desiste de ser feliz e
culpa outra pessoa pela sua infelicidade,
Quando você deixa de sorrir e assume
que não há motivos para rir,
Quando o mundo está repleto de
coisas maravilhosas,
Quando se esquece até de mim, Eu sou
Jesus, aquele que Deus deu para morrer
em seu lugar na cruz do calvário, em
sacrifício, para que os pecados do mundo
fossem perdoados.
Já que me deixaram falar diretamente
com você, gostaria de te lembrar, que
estou ao seu lado sempre, mesmo quando
você acredita estar totalmente só e
abandonado, até neste momento eu
estou segurando a sua mão, eu estou
consolando seu coração, eu estou te
olhando, e por te amar demais, fico triste
com a sua tristeza, mas, como eu sei que
você nasceu para adorar meu pai que está
n o s c é u s , e u a g ra d e ço a E l e a
oportunidade bendita de te conhecer e
cuidar de você, porque você é realmente
muito especial para mim.
Sou Jesus e acredito em você!
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Superando a solidão e aprendendo a
fazer amigos.
Leitura para essa semana: Página 144 e
148 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Para meditar: Tito 3
A necessidade de relacionamento que o
ser humano tem pode ser comparada com
as necessidades físicas. Assim como é
necessário comer para manter o corpo vivo,
também é preciso um relacionamento com
pessoas e consigo mesmo para manter a
alma consciente de que está viva. Quando
falamos de nós mesmos, extravasamos
emoções e, dependendo do que se fala,
alimentamos a autoestima e nos colocamos
como o assunto do relacionamento. Se
mentiras não forem ditas ou deixarmos a
soberba tomar conta, será extremamente
saudável falar de nós mesmos e de nossas
histórias, pois é importante sermos
valorizados, isso não é pecado. Quantas
pessoas Jesus valorizou publicamente,

como a mulher que derramou o bálsamo
sobre Ele, o centurião que teve uma fé que o
surpreendeu e Pedro, que teve a revelação
de que Jesus era e o próprio Jesus. Ele falou
de si para mulher samaritana, se revelando
como o messias e que todo povo de Samaria
veio vê-lo; como disse nosso querido irmão
Augusto Cury, se conversarmos conosco
mesmos, não estaremos nos abandonando.
Agora pense bem: se não gostarmos de
conversarmos conosco mesmos, não
teremos assuntos ricos e gostosos, não
questionaremos a nós mesmos, não
começaremos a produzir novas ideias para
podermos compartilhar mais tarde com
outras pessoas em relacionamentos
saudáveis com pensamentos úteis que irão
ajudar outras pessoas, ou, quem sabe, que
fará bem a nós mesmo.
Vamos aprender com Jesus, que não
fazia de sua oração um momento religioso
e penoso, mas fazia delas momentos de
relacionamento com o Pai, onde ele sabia
exatamente quem Ele era e quais eram
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suas necessidades e propósitos. Veja a
oração do Pai nosso (Mateus 6:9―13).
1. Você se ama o bastante para nunca
se abandonar? (Tito 3:4―8)
2. Você perde tempo discutindo
assuntos que não levam a lugar nenhum?
(Tito 3:9―11)
3. Você já deu um conselho que teve
um bom resultado? E você tem amigos de
confiança para compartilhar com você

assuntos que é do interesse do outro (Tito
3:12―15)
4. Você conversa sobre as qualidades
de outra pessoa ou você só consegue fazer
críticas? (Tiago 4:11)
5. Você gosta de falar de si ou dos
outros?
6. Você construiu coisas boas para ter o
que falar de si? Algum ato de solidariedade
ou até um ato heróico?

Crescimento do número de
evangélicos tornou-se um
fenômeno cultural

uma nova mensagem que acabou atraindo
quem estava acostumado com as igrejas
históricas, pentecostais e com a Igreja
Católica.
As contribuições que essas conquistas
trouxeram para a cultura brasileira, segundo
a socióloga, podem ser percebidas no
mercado gospel e nas expressões usadas
pelos fiéis. (...)
Ao citar essas conquistas do segmento
na sociedade brasileira, a professora da UFF
quer dizer que o fato da expansão ter
diminuído na última década não significa que
o fenômeno do crescimento esteja perto do
fim, muito pelo contrário, ela acredita que
pelo fato da sociedade está em movimento o
campo religioso pode resultar em um
crescimento surpreendente.

Em entrevista para a revista Carta
Capital, a socióloga Christina Vital, professora
da Universidade Federal Fluminense (UFF) e
pesquisadora do Instituto de Estudos da
Religião (Iser) comentou o crescimento do
número de evangélicos no Brasil nas últimas
décadas analisando o fenômeno cultural que
surgiu diante desse aumento de novos fiéis.
Vital comenta o boom dos anos 1990
quando o aumento chegou em seu auge,
dizendo que o espaço público conquistado
através da mídia e da nova perspectiva cristã
trazida pelo neopentecostalismo ofereceram

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Colosenses 01, 02, 03, 04
3ª feira - 1 Tessalonicenses 01, 02
4ª feira - 1 Tessalonicenses 03, 04, 05
5ª feira - 2 Tessalonicenses 01, 02, 03
6ª feira - 1 Timóteo 01, 02, 03
Sábado - 1 Timóteo 04, 05, 06
Domingo - 2 Timóteo 01, 02, 03, 04
Período atual:
Quinquagésima quinta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Tradução da música evangelística “In the
words of satan”, da banda The Arrows
“Senhoras e senhores, deixe-me apresentálos:o primeiro, o único, o pai de todas... as
mentiras.”
Eu estive aqui desde o início, sei exatamente
como você funciona. Conheço todos os seus
desejos, sei de tudo que te faz perder as
estribeiras. Estou mentindo desde o início,
fazendo você cumprir um papel na minha
infinita rebelião contra Deus Pai.Odeio tudo que
Ele é. E vou fazer você odiá-lo também. Fazer
você odiar com suas atitudes é fácil pra mim,
porque você gosta, o pecado agrada o teu ego.
Você ama, oh, baby, faça esse seu cabelo voar!
Todo o tempo estou te enrolando, te
fazendo meu pequeno boneco de corda, você é
o meu robô favorito, benvindo ao show. Eu
estou te vigiando, todo o inferno comigo
também, me ajudando a fazer com que as
minhas mentiras pareçam verdades. Ah, e
existe uma mentira diferente que funciona pra
cada um, pra todo mundo, uma mentira que
abre seu coração pras minhas mentiras e pra
que eu roube um pouco mais desse seu livre
arbítrio.
Estou te enrolando, colocando numa
coleira. Me passa o controle, isso é o que eu
estou te dizendo, te vendendo: tudo, qualquer
coisa que apele pro seu jeito humano de ser e
usando isso contra você, de forma que isso
mantenha seus olhos no passado, vendo a vida
passar: passar pelos momentos, passar pelo
prazer pelo pecado ou pelo cigarro que você
está fumando.
Sufocado na sua fúria, vou fazer você ficar
bêbado com todo esse orgulho, tão enfiado no
meu sistema que nem vai conseguir enxergar a
luz do dia. E dai que você está se afogando
enquanto estou te iludindo?Mas eu vou dizer

que bilhões de anos atrás um “acidente”
aconteceu e que você é só o resultado desse
acidente cósmico desconhecido, sem um real
propósito, criado pra nenhuma real intenção. A
razão pra sua vida é só uma coincidência. Assim,
tudo que resta é o que você poderá lucrar,
qualquer significado que atribui ao seu dia é
você que decide. Hum, mas eu vou te ajudar a
reconhecer as coisas importantes da vida. Com
vocês: Dinheiro! Que é a raiz de todos os males
(eles que dizem, né), eu atribuo sua autoestima
ao salário que recebe. Seja escravo de suas
posses, suas joias, seus carros e coisas.
Anúncios mentirosos na TV e ainda assim você
vai querer!
Vou vender pouco a pouco os pedacinhos
da sua alma, enquanto você sobe a escada do
controle econômico (Ah, a ganância do homem,
torna tão fácil perverter os planos do Pai!). Ou
então vou até te dizer que tem um paraíso, mas
tem vários caminhos que levam pra lá, te
confundindo tanto que você vai continuar
grudado no teu pecado, te dizendo que há
vários caminhos que levam ao mesmo Deus,
mantendo você distraído com seus métodos até
que seu coração endureça.
Vou fazer com que você pense que tem
espiritualidade, mas que isso é uma alquimia
emocional. Ah, a vaidade da autoidolatria, eu
nunca deixarei você ver até onde isso leva!
Hedonismo! Whoo! E é resposta desta
geração! Vamos lá, beba isto, cheire isto, fume
isto, engole isto. Mastigue minha ilusão de
liberdade até você vomitar.
Porque eu não te contarei do Deus que está
no céu, que te ama, que anseia por você. Não,
não, não. Eu não vou te contar a respeito da
liberdade do perdão e da verdade. Não, eu não
vou te contar. Por que eu te contaria sobre a
Verdade?
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Desfrutando do presente de ser
humano
Leitura para essa semana: Página 148 e
149 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Devo amar quem eu sou e a minha
própria origem. Jesus escolheu homens
simples para se relacionar com Ele e foi a
minha natureza que o próprio Deus
escolheu ter para se relacionar comigo. Ele
não se importou de abrir mão da sua própria
natureza divina para ter que viver em uma
estrutura humana, correndo todos os riscos
e aventuras que essa natureza pode
oferecer. Ele assumiu com paixão essa
natureza e, com ela, todos os riscos que ela
nos dá.
Ele sofreu mais do que teve prazer, mas
valorizou todos os relacionamentos muito
mais que qualquer tipo de dor, pois nem na
cruz Ele perdeu a oportunidade de valorizar
os relacionamentos. No auge da dor
consolou um ladrão à beira da morte e deu

ao moribundo esperança de uma
eternidade. Deu à sua mãe (que estava
perdendo um filho) um substituto e deu ao
discípulo que estava ficando sem direção
uma nova e grande meta: cuidar de alguém
muito especial.
Que homem é esse que, diante da
morte, está cuidando de outras pessoas?
Alguém apaixonado pela raça humana e
que, apesar de estar à beira da morte,
aproveita cada segundo para se relacionar.
“Já vos não chamarei servos, porque o
servo não sabe o que faz o seu senhor, mas
tenho-vos chamado amigos, porque tudo
quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito
conhecer. Não me escolhestes vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para
que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça, a fim de que tudo quanto em
meu nome pedirdes ao Pai ele vos conceda.”
― Jo. 15:15―16
Jesus nos deixa uma direção. Cada amigo
que Ele conquistou deverá seguir seus
passos e frutificar em seus relacionamentos.
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Jesus está falando de conquistas e não de
dinheiro ou bens; fala de pessoas que
conquistamos ao longo da vida, as quais não
podemos perder. Por isso Ele diz “para que
vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça”.
Quando vivemos com o mesmo foco que
Jesus tinha, descobrimos que cada amizade
e cada pessoa conquistada como amigo é
uma fonte de prazer. Com isso, Jesus deixou
claro para seus discípulos o valor que cada
um tinha para Ele e que, só sendo da raça
humana, poderíamos ser diferentes de
todas as outras espécies do planeta.
Com isso precisamos aprender a
desfrutar desta grande aventura: fazer parte
da raça humana, espécie pela qual o próprio
Deus deu o seu Filho para resgatar, afinal, o
que temos de tão fascinante? Creio que seja
a alma humana, suas emoções, o poder de
criar, de sentir, amar, odiar e poder perdoar.
Acho magnífico esse universo que existe
dentro de cada pessoa. Eu gostaria de poder
libertar as pessoas que vivem perdendo o
seu tempo em maquinar o mal, vivem
odiando e cheias de raiz de amargura.
Gostaria de vê-las, por um instante,
desfrutando do amor, do prazer do perdão,
da fascinante arte de criar e pensar coisas
boas, e sonhar; vê-las contemplando um

pôr-do-sol, um dia de chuva, as flores, as
crianças brincando e tudo que é puro e lindo
em nossa volta.
1. Você teria a ousadia de, no meio de
um momento estressante, cheio de
problemas e irritação, sair e ir dar uma volta
na praia e descansar em Deus? (Êxodo 14:14
e Salmos 46:10)
2. Você tem coragem de não dar mais
valor para as coisas que te separam de Deus
e que roubam sua paz? (João 10:10 e Lucas
12:29―34)
3. Você perde tempo com questões sem
propósitos, sentido e que não te levam a
lugar algum? (Efésios 5:8―11)
4. Você gostaria de investir numa relação
com Deus mais profunda, de confiança e
entregar sua humanidade a uma aventura
espiritual num mundo diferente do que seus
olhos possam ver? (Romanos 8:6, Filipenses
4:7 e Colossenses 3:13)
5. Quem está no controle: sua
humanidade, os problemas da vida ou Deus,
que te criou e sabe até onde você pode ir?
(Salmos 37:5―11)

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Tito 01, 02, 03
3ª feira - Filemon
4ª feira - Hebreus 01, 02, 03
5ª feira - Hebreus 04, 05, 06
6ª feira - Hebreus 07, 08, 09
Sábado - Hebreus 10, 11
Domingo - Hebreus 12, 13
Período atual:
Quinquagésima sexta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

CONFIANDO NO SENHOR

Numa classe de crianças foi contada a
impressionante história de Jesus e de Pedro,
resolvendo um problema sobre pagamento
de impostos, através de uma moeda
encontrada na boca de um peixe.
O pequeno Raul ficou cheio de
esperanças, lembrando-se da multiplicidade
de problemas financeiros que envolviam
sua pobre mãe viúva.
Quanto mais o menino pensava na
maneira como se desenrolou a história que
ouvira, mais ele ia se convencendo de que
Jesus poderia hoje fazer coisa semelhante
por eles.
E tanto insistiu nesse pensamento que,
esvaziando o seu cofrezinho, juntou as
poucas moedas que havia economizado e
foi correndo à peixaria mais próxima. Ali, ele
se dirigiu ao rapaz que atendia aos
fregueses, pedindo-lhe:
― Quero comprar um peixe dos maiores
que houver.
O moço, gentilmente, explicou que os
peixes maiores eram bem mais caros.
Vendo, então, que o dinheiro que levava não
seria suficiente, Raul pensou um pouco e
por fim acrescentou:
― Moço, na verdade eu preciso apenas
de uma cabeça de peixe.
― Ah, isso se arranja facilmente ― disse
o peixeiro ― e posso lhe conseguir uma
bem grande, por um preço bastante
pequeno!
Efetuando a compra, o garotinho saiu
radiante de alegria, na certeza de estar
dando os passos finais na solução de tantas

dificuldades. Correu, levando pra casa a
cabeça do peixe embrulhada num pedaço
de jornal. Na cozinha, ele a colocou sobre a
mesa e foi procurar a mãe, para agora lhe
contar sobre a história que ouvira a respeito
de Jesus. Relatou-a com todos os detalhes e
por fim, exclamou:
― Mamãe, pode estar certa de que
agora vamos pagar todas as nossas dívidas!
Logicamente não havia nenhuma moeda
na boca do peixe, como esperava o pequeno
órfão. Esse fato veio abalar a fé da criança
naquele momento.
Porém, ao limpar a mesa, casualmente a
mãe deparou com o seu nome impresso no
pedaço de jornal que embrulhava a cabeça
do peixe.
Lendo com atenção, ela tomou
conhecimento de que se tratava de um
anúncio que certo advogado fizera publicar,
convocando-a ao seu escritório, a fim de lhe
comunicar a respeito de uma herança que
lhe fora deixada por um parente que
acabara de partir. Inacreditável!
Surpreendente!
O milagre esperado pelo menino acabou
acontecendo, embora de forma diferente.
De joelhos, mãe e filho deram graças ao
Senhor pelo socorro que tão
oportunamente lhes enviava.
Nem sempre Deus responde às nossas
súplicas de maneira que esperamos, nem
por vias tão diretas ou processos
semelhantes a outros já acontecidos,
porém, felizes e venturosos são aqueles que
nele confiam.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Tornando-me uma ferramenta de
Deus para levar a vida

Leitura para essa semana: Página 149 e
153 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Texto para meditar: Provérbios 18.
Se uma pessoa passa o tempo todo em
volta de seu mundo pessoal, vive
encarcerado em um mundo onde ela tem
que prevalecer à tudo a sua volta, do seu
jeito. Ela acha que todos que estão à sua
volta, estão pelo que podem tirar dela e não
pelo o que ela é como pessoa. O que se
entende é que esta pessoa não consegue
confiar em ninguém, vive em guerras e
sempre envolvida em crises que ela própria
cria. Está sempre numa competição
desenfreada, pois acha que todos estão
contra ela e que a vida não passa de uma
competição onde alguém tem que ganhar
ou perder.
É necessário que as pessoas se
desarmem e aprendam que é seu caráter e
modo de ser que atrairá as pessoas. O que
vai atraí-los é seu modo justo e verdadeiro

de viver, sem competições, se apresentando
como vencedor mesmo diante das traições
e das guerras da vida, onde nem todos são
honestos. Mas, apesar das traições, não
iremos nos trair também.
Nesta parte do livro, nosso irmão
Augusto Cury nos motiva a conquistar novos
amigos e, principalmente, conquistar a
amizade de quem está próximo, como
nossos filhos, pais, marido e esposa. Assim,
ele nos orienta a conhecer a história do
outro, suas fraquezas, suas vitórias e
derrotas. Ele nos motiva a explorar o mundo
de cada pessoa, uma oportunidade de ser
conhecido numa linha horizontal, pois
somos iguais a todos e, se nos colocarmos
acima ou abaixo, iremos nos separar das
pessoas.
Não podemos permitir a nós mesmos o
achar que somos superiores ou inferiores,
pois cada um tem seu valor.
Um período da minha vida eu vivi uma
grande miséria, pois havia uma pessoa de
uma determinada denominação que eu não
concordava com seus costumes e métodos.
Todas as vezes que eu via aquela pessoa eu
tinha uma certa repulsa. Um belo dia, em
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minha miséria, Deus me tocou para dar uma
palavra de ânimo àquela pessoa. Eu não
entendi nada. Foi quando o Senhor foi claro:
“A igreja que você não gosta fala de mim e
do meu amor. Como você, a pessoa a quem
te mando levantar é minha filha, Eu a amo.”
Quando ouvi isso de Deus minhas escamas
caíram e vi que precisava amar a todos e
que não tenho o direito de ter barreira
alguma contra nenhuma denominação. O
único direito que tenho é o de ouvir a voz de
Deus e obedecer e isso é o máximo!
Amados, existem pessoas dentro de
nossa casa, bairro, escola, trabalho e em
nossa rotina diária gritando por ajuda.
Nossos preconceitos e discriminações têm
nos impedido de ter grandes amigos, de
ajudar e sermos ajudados por muita gente
(e não falo da ajuda material, mas da
emocional e espiritual)!
1. Você é suficiente para suprir suas

próprias carências e não precisa de
ninguém? Onde o Espírito Santo entra em
sua vida como Senhor? (Provérbios 18:1)
2. Você é uma pessoa precipitada para
falar, não percebe que fere as pessoas à sua
volta e com separa as pessoas de si mesmo?
Você consulta o Espírito Santo antes de
falar? (Provérbios 18:2―7)
3. Você usa de artimanhas para fazer
amigos ou o seu caráter fiel e justo é o
suficiente? (Provérbios 18:8,9)
4. Numa contenda, com algumas
pessoas onde existe tanto os amigos de
verdade e quantos os falsos, o que você faz
para consertar? Você pede ajuda ao Espírito
Santo? (Provérbios 18:10―15)
5. Você tem coragem de passar
vergonha, ser humilhado para reconquistar
um amigo verdadeiro? (Provérbios
18:17―21)
6. Você é confiável? (Provérbios 18:24)

FELIZ ANIVERSÁRIO PARA:

Nivaldo Bezerra 19/08
Edmilson Moura 23/08
Alessandra 23/08
Antônio Barbosa 25/08
Rafael Silveira 26/08
Jefferson Vidal 27/08
Natália Garcia 29/08

Nicolas 06/08
Acelina 09/08
Luciana Andrade 13/08
Telmo Moraes 18/08
Augusto Jander 19/08

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Tito 01, 02, 03
3ª feira - Filemon
4ª feira - Hebreus 01, 02, 03
5ª feira - Hebreus 04, 05, 06
6ª feira - Hebreus 07, 08, 09
Sábado - Hebreus 10, 11
Domingo - Hebreus 12, 13
Período atual:
Quinquagésima sexta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

EXISTÊNCIA DE DEUS
Um homem orava com tanto fervor e
com tanto carinho, toda noite. Certa vez o
rico chefe da grande caravana chamou-o a
sua presença e lhe perguntou:
― Por que oras com tanta fé? Como
sabes que Deus existe, quando nem ao
menos sabes ler?
O crente fiel respondeu:
― Grande senhor, conheço a existência
de Nosso Pai Celeste pelos sinais Dele.
― Como assim? ― indagou o chefe,
admirado.
O servo humilde explicou-se:
― Quando o senhor recebe uma carta
de pessoa ausente, como reconhece
quem a escreveu?
― Pela letra.
― Quando o senhor recebe uma joia,
como é que se informa quanto ao autor
dela?
― Pela marca do ourives.
O empregado sorriu e acrescentou:

― Quando ouve passos de animais, ao
redor da tenda, como sabe, depois, se foi
um carneiro, um cavalo um boi?
― Pelos rastros ― respondeu o chefe,
surpreendido.
Então, o velho crente convidou-o para
fora da barraca e, mostrando-lhe o céu,
onde a Lua brilhava, cercada por
multidões de estrelas, exclamou,
respeitoso:
― Senhor, aqueles sinais, lá em cima,
não pode ser dos homens! Nesse
momento, o orgulhoso caravaneiro, de
olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e
começou a orar também.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Quero ser amigo intimo de Jesus e
igual a Ele.
Leitura para essa semana: Página 153
e 154 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Texto para meditar:
João 15
Quando Jesus chamou seus
discípulos Ele tinha uma missão: salvar o
mundo do pecado com a pregação do
evangelho. Isso consistiria em Jesus,
sendo o próprio Deus encarnando-se no
Filho de Deus e vir à Terra para destruir
todas as obras do diabo. Assim, curando
os enfermos, manifestando o amor do
Pai ao mundo e sua mensagem de
restauração antes de morrer numa cruz
para remição do pecado de todos os
homens; com Seu sangue, purificou a
todos que creram, dando acesso ao Pai.
Essa é, basicamente, a missão para todos

que Ele chama para fazer Sua obra.
Mas Jesus coloca para seus discípulos
que Ele quer muito mais de todos que
aceitam o chamado. Ele deseja ser, acima
de tudo, amigo íntimo de cada um,
independente de quanto se possa
cumprir a missão. Eu creio ainda que
nossa maior missão é o quanto vamos
negar nossa carne e nosso próprio eu
para nos tornarmos íntimos Dele, afinal,
Ele disse que era o caminho. E o que Ele
mais fez foi negar a si mesmo.
Você pode imaginar o Rei do
Universo, o Criador de tudo, dono de
tudo e Senhor de tudo, aclamado por
Serafins, anciões no céu que se curvam
diante Dele e jogam suas coroas a Seus
pés e reconhecem Sua autoridade. Agora
Ele se humilha e vem até nós e diz que
quer ser meu e seu amigo. Para provar
Seu amor, dá Sua vida pelos Seus amigos.
Ninguém tem maior amor do que
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este: de dar a sua vida pelos seus amigos.

mesmos!

“Então entendo que Jesus veio
morrer pelos amigos e agora Ele te pede
que você abra mão de uma vida terrena
temporária para ter uma vida eterna e
plena a seu lado!”― João 15:13

Ele sabia onde queria chegar, o
problema é que não entendemos às
vezes.

Mas há uma exigência para ser amigo
de Jesus:
“Vós sereis meus amigos, se fizerdes o
que eu vos mando.” ― João 15:14

1. Você está disposto a morrer? Isso
é, não desejar mais levar vantagem em
mais nada, a perdoar, seja qual for a
ofensa e a ser um solo fértil sem raiz de
amargura, onde o Espírito Santo pode te
tornar limpo e livre de toda proposta que
este mundo faz como estilo de vida?
(João 15:1―8)

E o que Ele manda afinal de contas?
“Não me escolhestes vós a mim, mas
eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para
que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça, a fim de que tudo quanto em
meu nome pedirdes ao Pai ele vos
conceda. Isto vos mando: que vos ameis
uns aos outros.” ― João 15:16, 17
Essa é a ordem: dar fruto e nos
amarmos. É só essa a missão, mas isso
nos parece impossível, pois para cumprir
a missão, temos que negar a nós

2. Você consegue ter uma vida de
pecado sem problemas, sem sentir o
constrangimento do amor de Deus por
você enquanto você peca? (João
15:9―11; 17:14―17)
3. Você consegue se ver conectado
com a igreja como sua família? (João
15:12―17)
4. O mundo te aborrece ou ainda te
atrai? (João 15:18―23)

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Tiago 01, 02
3ª feira - Tiago 03, 04, 05
4ª feira - 1 Pedro 01, 02, 03
5ª feira - 1 Pedro 04, 05
6ª feira - 2 Pedro 01, 02, 03
Sábado - 1 João 01, 02, 03
Domingo - 1 João 04, 04
Período atual:
Quinquagésima sétima semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

NOTÍCIAS DO CAMPO MISSIONÁRIO
Denis Felipe
Hyderabad, India
CONGREGAÇÕES - Estabelecemos
como desafio até próximo ano a
construção de sete congregações nos
arredores de Bodhgaya. Pela
misericórdia do Senhor duas estão
concluídas, duas em fase final e em
breve iniciaremos a quinta congregação.
Chegaremos, ao final deste ano muito
além das nossas expectativas. A igreja
está se multiplicando, novas fronteiras
sendo conquistadas e pelos interiores da
Índia Cristo está sendo entronizado. O
hinduísmo, não tem sido suficiente para
os anseios de milhões, que a mais de dois
mil anos esperam pela mensagem da
cruz.
TREINAMENTO DE OBREIROS - A
nossa prioridade diante do crescimento
da igreja era treinar os obreiros locais, e
em maio começamos a primeira turma
com dez estudantes. A duração do curso
é de seis meses. A seleção dos
estudantes foi de acordo com a
maturidade, e o número de acordo com
o espaço que temos. O alojamento ficou
quase pronto, faltou alguns detalhes os
quais nos ajustamos. Através de parceria
contamos com quatro professores, um a
cada semana. Esperamos com muita
expectativa pelo momento, onde os
obreiros locais treinados alcançarão
milhares, compartilhando as boas novas
na sua própria língua. Estes, serão a

resposta de Deus para seu próprio povo.
ORFANATO - Nas vilas de Bihar a
pobreza é extrema. Com o aumento de
pessoas em nosso contato fomos
expostos a duras realidades que exigiu
ação urgente. Em Novembro,
recebemos cinco meninas e agora em
Junho chegou mais uma, entregue pelos
p ró p r i o s p a re n t e s e m b u s c a d a
sobrevivência das mesmas.
Conseguimos um pequeno espaço para
acomodá-las e decidimos cuidar delas. O
alvo a partir de setembro é a construção
do nosso próprio local, um alojamento
na parte superior de uma congregação.
Cremos que como essas, muitas outras
meninas poderão viver a vida que Deus
sonhou e desde já, visualizamos
centenas com seus destinos
transformados.
CONFERÊNCIA ANUAL - Em Setembro
acontecerá a Terceira Conferência.
Como em anos anteriores teremos como
preletor o Pr Jorge Melo, presidente do
Ministério da Promessa com sede no
Canadá. O evento será realizado em um
terreno aberto onde será armada uma
grande tenda. Essa será a única
oportunidade de reunir toda Igreja no
m e s m o l u ga r. L i m i t a r e m o s p a ra
600pessoas, pois não temos estrutura
suficiente para todos. Estamos vivendo
uma mistura de sentimentos e
expectativas do que Deus fará, e tensão
pelo confronto bem de perto com
fortalezas milenares.

DEUS NUNCA ERRA
Certa vez, um homem pediu a Deus
uma flor e uma borboleta. Mas Deus lhe
deu um cacto e uma lagarta.
O homem ficou triste, pois não
entendeu o porquê do seu pedido vir
errado.
Daí pensou: Também, “com tanta
gente para atender...” e resolveu não
questionar.
Passado algum tempo, o homem foi
verificar o pedido que deixou esquecido.
Para sua surpresa, do espinhoso e feio
cacto havia nascido a mais bela das flores
e a horrível lagarta transformara-se em
uma belíssima borboleta.

Deus sempre age certo. O seu
caminho é o melhor, mesmo que aos
nossos olhos pareça estar dando tudo
errado.
Se você pediu a Deus uma coisa e
recebeu outra, confie. Tenha a certeza de
que Ele sempre dá o que você precisa, no
momento certo.
Nem sempre o que você deseja é o
que você precisa. Como Ele nunca erra na
entrega de seus pedidos, siga em frente
sem murmurar ou duvidar.

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

sete carneiros. E Davi ia vestido de um
roupão de linho fino, como também
todos os levitas que levavam a arca, e os
cantores, e Quenanias, chefe dos que
levavam a arca e dos cantores; também
Davi levava sobre si um éfode de linho. E
todo o Israel fez subir a arca do concerto
do SENHOR, com júbilo, e com sonido de
buzinas, e com trombetas, e com
címbalos, fazendo sonido com alaúdes e
com harpas.” 1Cr.15.25-28
O Senhor já deixou descrito em Sua lei
como deve ser carregada a Arca da
Aliança, que representa:
A Arca de Deus continha as duas
tábuas da lei, um vaso de maná e a vara
de Arão. Representava a direção, a
provisão, o poder e a misericórdia de
Deus, que vêm pela perseverante
obediência a Ele e ao seu concerto.
A Arca do Senhor tinha que ser
carregada por sacerdotes e não por
animais. Às vezes, na pressa de realizar
nosso desejo, fazemos do jeito errado e
desagradamos a Deus. Uzá morreu por
ter cometido os seguintes erros:
1. Ele trocou de lugar com os animais
e morreu.
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2. Por melhor que fosse sua intenção
ao tentar segurar a Arca ele estava
tentando ajudar o Senhor e Deus não
precisa de ajuda somente que
obedeçamos sua palavra se Uzá
estivesse com a Arca nos ombros e
consciente de seu papel como sacerdote
tudo daria certo e o único sacrifício seria
o dos animais.
3. O maior erro de Uzá foi negligenciar
a palavra de Deus, pois queria agradar a
Deus do seu jeito e fora dos princípios da
palavra, pois só tem um jeito de agradar a
Deus obedecendo a sua Palavra.
No segundo texto, Davi faz tudo
conforme a Lei do Senhor e tudo dá
certo! Obedeça a Palavra e tudo dará
certo, pois Deus não quer sacrifícios, mas
obediência.
Pr. Paulo B. Pereira

Parabéns para Natália Garcia: "Canta
alegremente, ó filha de Sião; rejubila, ó
Israel; regozija-te, e exulta de todo o
coração, ó filha de Jerusalém". Sofonias
3:14. Parabéns pelo seu aniversário.
Agradecemos a Deus por ser presente
em nossas vidas. Elma, Neto e Venâncio.

Polícia paquistanesa prende
menina de 11 anos por
blasfêmia
A confusão toda aconteceu na última
sexta-feira (17), quando uma garotinha
de 11 anos foi vista carregando um saco
de lixo com páginas do Alcorão para fora
de casa. A atitude da menina incitou a ira
de uma multidão de muçulmanos que
resolveu chamar a polícia para que uma
providência fosse tomada.
Sob a pressão dos manifestantes e a
partir do argumento de que a menina
profanou o livro sagrado do Islamismo,
os oficiais a levaram presa, acusada de
blasfêmia. Jornais locais informaram
que, por causa de uma necessidade
especial, a menina não conseguiu
responder apropriadamente as
questões feitas por oficiais durante um
interrogatório.
Paul Bhatti, ministro paquistanês
para a Harmonia Nacional, prestou
depoimento à emissora britânica BBC, e
disse acreditar que a jovem possui
distúrbios mentais. Para ele, “é
improvável que ela tenha profanado o

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - 2 João, 3 João
3ª feira - Judas
4ª feira - Apocalipse 01, 02, 03
5ª feira - Apocalipse 04, 05, 06
6ª feira - Apocalipse 07, 08, 09
Sábado - Apocalipse 10, 11
Domingo - Apocalipse 12, 13
Período atual:
Quinquagésima oitava semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Alcorão propositalmente”.
Extremistas islâmicos ameaçaram
atear fogo nas casas dos cristãos que
vivem na região. Segundo autoridades
locais, os pais da criança foram
colocados sob custódia policial para se
protegerem de ameaças; mais de 600
cristãos já abandonaram seus lares na
periferia de Islamabad com medo da
violência.
Atualizações sobre o caso - Segundo a
agência de notícias France Press, o
investigador de polícia Zabhiullah Abbasi
afirmou que Rimsha, como foi
identificada, deve ficar em detenção
provisória até o dia 25 de agosto quando,
então, irá comparecer diante de um
tribunal para ser acusada de blasfêmia.
O mesmo policial declarou ainda que
a menina é analfabeta, mas considerou,
com base em um exame médico
realizado depois de sua prisão, que ela
não apresentava problemas mentais. Já
o diretor de uma organização que
representa as minorias paquistanesas,
Tahir Naveed Chaudhry, declarou que

Rimsha tem Trissomia 21, como também
é conhecida a Síndrome de Down. De
acordo com a imprensa local, nesta
segunda-feira (20), o presidente do
Paquistão, Asif Ali Zardari, solicitou para
o ministério do Interior um relatório
sobre o ocorrido.
Ore pelos cristãos presos por causa
da lei da blasfêmia - No Paquistão, onde
a população é majoritariamente
muçulmana, a blasfêmia pode ser
legalmente punida com morte. É o caso
de Salman Taseer, muçulmano de mente
liberal, ex-governador da província de
Punjab, que foi assassinado por seu
guarda pessoal, porque agiu em defesa
de Asia Bibi, cristã condenada por falar
de Jesus a suas colegas de trabalho.
Shahbaz Bhatti, ministro federal e
único cristão no gabinete paquistanês,
foi morto por se opor à lei da blasfêmia.
Nos últimos anos, foram registrados 45
acusações por blasfêmia; dessas, 43
pessoas foram mortas em execuções
extrajudiciais. (Fonte: Portas Abertas, 22
de agosto).

AS INSCRIÇÕES PARA O

ENCONTRO COM DEUS
ESTÃO ABERTAS
PROCURE UM OBREIRO
E FAÇA A SUA.

BAMBU

Depois de uma grande tempestade, o
menino que estava passando férias na casa
do seu avô, o chamou para a varanda e falou:
Vovô corre aqui! Me explica como essa
figueira, árvore frondosa e imensa, que
precisava de quatro homens para balançar
seu tronco se quebrou, caiu com o vento e
com a chuva este bambu é tão fraco e
continua de pé?
Filho, o bambu permanece em pé porque
teve a humildade de se curvar na hora da
tempestade. A figueira quis enfrentar o
vento. O bambu nos ensina sete coisas. Se
você tiver a grandeza e a humildade dele, vai
experimentar o triunfo da paz em seu
coração.
A primeira verdade que o bambu nos
ensina, e a mais importante, é a humildade
diante dos problemas, das dificuldades. Eu
não me curvo diante do problema e da
dificuldade, mas diante daquele, o único, o
princípio da paz, aquele que me chama, que
é o Senhor.
Segunda verdade: o bambu cria raízes
profundas. É muito difícil arrancar um
bambu, pois o que ele tem para cima ele tem
para baixo também. Você precisa aprofundar
a cada dia suas raízes em Deus na oração.
Terceira verdade: Você já viu um pé de
bambu sozinho? Apenas quando é novo,
mas antes de crescer ele permite que
nasçam outros a seu lado (como no
cooperativismo). Sabe que vai precisar deles.
Eles estão sempre grudados uns nos outros,

tanto que de longe parecem com uma
árvore. Às vezes tentamos arrancar um
bambu lá de dentro, cortamos e não
conseguimos. Os animais mais frágeis vivem
em bandos, para que desse modo se livrem
dos predadores.
A quarta verdade que o bambu nos
ensina é não criar galhos. Como tem a meta
no alto e vive em moita, comunidade, o
bambu não se permite criar galhos. Nós
perdemos muito tempo na vida tentando
proteger nossos galhos, coisas insignificantes
que damos um valor inestimável. Para
ganhar, é preciso perder tudo aquilo que nos
impede de subirmos suavemente.
A quinta verdade é que o bambu é cheio
de nós (e não de eus). Como ele é oco,
sabe que se crescesse sem nós seria muito
fraco. Os nós são os problemas e as
dificuldades que superamos. Os nós são as
pessoas que nos ajudam, aqueles que estão
próximos e acabam sendo força nos
momentos difíceis. Não devemos pedir a
Deus que nos afaste dos problemas e dos
sofrimentos. Eles são nossos melhores
professores, se soubermos aprender com
eles.
A sexta verdade é que o bambu é oco,
vazio de si mesmo. Enquanto não nos
esvaziarmos de tudo aquilo que nos
preenche, que rouba nosso tempo, que tira
nossa paz, não seremos felizes. Ser oco
significa estar pronto para ser cheio do
Espírito Santo.
Por fim, a sétima lição que o bambu nos
dá é: ele só cresce para o alto. Ele busca as
coisas do Alto. Essa é a sua meta.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Aprendendo a administrar a
vida espiritual e social com
Jesus!
Leitura para essa semana: Página 154 à
157 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Para meditação: João 21
Qual o interesse que tem te motivado a
construir seus relacionamentos? Você só
constrói uma relação quando há
interesse? Você estaria disposto a
construir um relacionamento onde você
não ganharia nada, onde teria que dar de
si e não esperar nada em troca?
Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele levou
três anos construindo um relacionamento
de amor com seus discípulos, eles viram
Seus milagres, eles experimentaram fazer
milagres depois de receber de Jesus
autoridade para isso, viram Jesus andar
sobre as águas e multiplicar os pães e os

peixes. Mesmo assim um o traiu, outro o
negou e outros nove o abandonaram. Só
João foi até a cruz. Agora Jesus ressuscita
dos mortos e vai atrás de todos para
restaurar seu relacionamento.
Você pode imaginar as pessoas que te
traíram, negaram, que dizem que não te
conhecem num momento ruim,
justamente na hora que você está
precisando de um ombro amigo ou, quem
sabe, de um amigo em silêncio, mas que
está ao seu lado quando todos te acusam e
te desprezam?
Agora sua história muda. Você agora
está por cima e todos te rodeiam. Você iria
atrás do que te traiu, do que te negou
diante de seus olhos e dos que te
abandonaram para restaurar sua relação?
Foi isso que Jesus fez com seus
apóstolos e tem feito isso hoje comigo e
com você.
1. Você Já traiu Jesus? Onde você fez a
Ele uma promessa, um voto ou concordou
com algo negativo que falaram sobre
Jesus, ou, quem sabe, não disse nada para
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defender sua fé? Como você acha que
Jesus te trataria e o que você diria? (João
21:12)
2. Você já negou Jesus onde você teve
toda oportunidade de se identificar como
cristão e não disse nada por ter medo?
Agora você está dentro da igreja,
cultuando a Jesus, ouve a seguinte
pergunta: “você me ama?” (João 21:17). O
que você faz?
3. Você já foi traído? Como você tratou
quem te traiu? (Mateus 18:22)
4. Você já traiu alguém que não
merecia? Depois de ler esse versículo
(Mateus 19:19), percebe que a traição é a
falta de amar a si mesmo?

ANIVERSARIANTES DE
SETEMBRO
Luciana Andrade 03/09
Gustavo Carvalho 04/09
Edilane da Silva 09/09
Ana Cleuza Antunes 11/09
Claudia 13/09
Pra. Genecilda 13/09
Marinete Cruz 14/09
José Rodrigues 16/09
Paloma Carrupt 20/09
Eric Carvalho 22/09
Girlane Canellas 26/09
Flavia 28/09

AS INSCRIÇÕES PARA O

ENCONTRO COM DEUS
ESTÃO ABERTAS
PROCURE UM OBREIRO
E FAÇA A SUA.
AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Apocalipse 14, 15
3ª feira - Apocalipse 16, 17
4ª feira - Apocalipse 18
5ª feira - Apocalipse 19
6ª feira - Apocalipse 20
Sábado - Apocalipse 21
Domingo - Apocalipse 22
Período atual:
Quinquagésima nona semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Todas as quartas-feiras
às 20h

O PERFUME DA HIPOCRISIA
Eram dois vizinhos. O primeiro vizinho
comprou um coelhinho para os filhos. Os
filhos do outro vizinho pediram um bicho
para o pai. O homem comprou um pastor
alemão.

Papo de vizinho:
― Mas ele vai comer o meu coelho.
― De jeito nenhum. Imagina. O meu
pastor é filhote. Vão crescer juntos, pegar
amizade. Entendo de bicho. Problema
nenhum.
E parece que o dono do cachorro tinha

razão. Juntos cresceram e amigos ficaram.
Era normal ver o coelho no quintal do
cachorro e vice-versa. As crianças, felizes.
Eis que o dono do coelho foi passar o final
de semana na praia com a família e o coelho
ficou sozinho. Isso na sexta-feira. No
domingo, de tardinha, o dono do cachorro e
a família tomavam um lanche, quando entra
o pastor alemão na cozinha. Trazia o coelho
entre os dentes, todo imundo, arrebentado,
sujo de terra e, claro, morto. Quase
mataram o cachorro.
― O vizinho estava certo. E agora?
― E agora eu quero ver!
A primeira providência foi bater no
cachorro, escorraçar o animal, para ver se ele
aprendia um mínimo de civilidade e boa
vizinhança. Claro, só podia dar nisso. Mais
algumas horas e os vizinhos iam chegar. E
agora? Todos se olhavam. O cachorro
chorando lá fora, lambendo as pancadas.
Não se sabe exatamente de quem foi a
ideia, mas era infalível.
― Vamos dar um banho no coelho,
deixar ele bem limpinho, depois a gente seca
com o secador da sua mãe e colocamos na
casinha dele no quintal.
Como o coelho não estava muito
estraçalhado, assim o fizeram. Até perfume
colocaram no falecido. Ficou lindo, parecia
vivo, diziam as crianças. E lá foi colocado,
com as perninhas cruzadas, como convém a
um coelho cardíaco. Umas três horas depois
eles ouvem a vizinhança chegar.
Notam os gritos das crianças,
Descobriram! Não deram cinco minutos e o
dono do coelho veio bater à porta. Branco,
assustado. Parecia que tinha visto um
fantasma.
― O que foi? Que cara é essa?

― O coelho... o coelho....
― O que tem o coelho?
― Morreu!
― Morreu? Ainda hoje à tarde parecia
tão bem..
― Morreu na sexta-feira!
― Na sexta?
― Foi. Antes de a gente viajar as crianças
o enterraram no fundo do quintal!
A história termina aqui. O que aconteceu
depois não importa. Nem ninguém sabe.
Mas o personagem que mais cativa nesta
história toda, o protagonista da história, é o
cachorro. Imagine o pobre do cachorro que,
desde sexta-feira, procurava em vão pelo
amigo de infância, o coelho. Depois de muito
farejar descobre o corpo. Morto. Enterrado.
O que faz ele? Com o coração partido,
desenterra o pobrezinho e vai mostrar para
os seus donos. Provavelmente estivesse até
chorando, quando começou a levar pancada
de tudo quanto era lado. O cachorro é o
herói.
O bandido é o dono do cachorro. O ser
humano. O homem continua achando que
um banho, um secador de cabelos e um
perfume disfarçam a hipocrisia, o animal
desconfiado que tem dentro dele. Julga os
outros pela aparência, mesmo que tenha
que deixar esta aparência como melhor lhe
convier. Maquiada. Coitado do cachorro.
Coitado do dono do cachorro. Coitados de
nós, animais racionais, que muitas vezes não
passamos de completos irracionais.
Qual o seu perfume? Será este
simplesmente um véu para a hipocrisia ou é
aquele que realmente exala as virtudes de
um verdadeiro servo, de um verdadeiro filho,
de um verdadeiro homem ou mulher de
Deus?
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Disposto a sacrificar o
individualismo pela unidade e
aprendendo a arte de amar.
Leitura para essa semana: Página 158 à
160 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Para meditação: Efésio 4
“Quem preserva a unidade se torna
especial por dentro” (Augusto Cury).
Jesus deixou bem claro seu maior
propósito em João 17.21, que diz: “para que
todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em
mim, e eu, em ti; que também eles sejam
um em nós, para que o mundo creia que tu
me enviaste”.
Quando Jesus morreu na cruz Ele estava
levando todos os nossos pecados que são
motivados pelo egoísmo, individualismo,
desejos carnais e em tudo que tem origem
em nosso ego, o grande culpado. Agora que
aceitamos a Jesus como Salvador, devemos
colocar na cruz tudo isso e partirmos para
fazer cumprir a missão que Ele nos deixou.

Ele sabia que na força de nosso espírito
seria impossível, mas nos deu Seu Espírito
Santo. Na força e no poder de seu Espírito,
Ele vai gerar o Seu caráter em nós, Sua
motivação e o Seu desejo de fazer a vontade
do Pai, que agora também é nosso.
Mas Ele não tirou de nós a liberdade de
escolher e decidir, pois é necessário que
cada um de decida dar total liberdade a
Deus para fazer Sua vontade, assim como
Jesus que, prestes a ser crucificado
declarou: “com tudo, seja feita Tua
vontade”. Esse é o exemplo de atitude a
seguir.
1. Você conseguiria abrir mão de suas
opiniões e do que você acha para obedecer
à Palavra e ao comando do Espírito Santo?
(Ef. 4:1―4)
2. A unidade da Igreja é mais importante
do que o que você pensa? (Ef. 4:5―7)
3. Você acredita que o Espírito Santo é
poderoso para te possuir e te fazer um
instrumento que produz unidade? (Ef.
4:27―32)
4. Você sacrificaria o que você pensa
pela unidade? (Ef. 4:17―24)
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Pastor Nadarkhani solto,
absolvido de apostasia
A CSW (Christian Solidarity Worldwide)
foi informada de que Yousef Nadarkhani,
pastor da Igreja do Irã condenado à morte
por apostasia, foi solto e está em casa com
sua família.
De acordo com fontes confiáveis  ,
durante um processo judicial que
aconteceu hoje [dia 08], o pastor
Nadarkhani foi absolvido da acusação de
apostasia, mas considerado culpado por
e va n g e l i za r m u ç u l m a n o s . E l e fo i
condenado a três anos de prisão por essa
última acusação, mas solto porque já havia
cumprido a pena.
O Pastor Nadarkhani foi preso em sua
casa, na cidade de Rasht, em 2009 logo
depois de questionar o monopólio
muçulmano na educação religiosa infantil,
o que ele considerou ser inconstitucional.
Ele foi sentenciado à morte por apostasia
em 2010, uma decisão que foi confirmada
pelo Supremo Tribunal Federal em 2011.
Embora o código penal iraniano não
especificou a morte por apostasia, uma
brecha constitucional permitiu juízes para
se referir à lei Sharia e à autoruidade Fatwa

para justificar tal sentença. Hoje, o pastor
enfrentaria novas acusações por crimes
não especificados, mas, ao invés disso, foi
liberado.
O executivo-chefe da CSW, Mervyn
Thomas, disse, "A CSW tem o prazer de
ter notícia da liberação do Pastor
Nadarkhani, depois desse longo
encarceramento. Elogiamos o judiciário
iraniano para esta etapa, que é um triunfo
para a justiça e para a lei. Enquanto nos
alegramos com essa maravilhosa notícia,
não se esqueça
das centenas de
outros que são
perseguidos ou
in j u sta m ente
detidos por
causa de sua fé,
a CSW está
empenhada em
continuar a
campanha até que todas as minorias
religiosas do Irã sejam capazes de usufruir
da liberdade religiosa garantida pelo
Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, do qual o Irã é parte."
Fonte: http://www.csw.org.uk/ tradução: Orlando Neto

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Gênesis 01, 02, 03
3ª feira - Gênesis 04, 05, 06
4ª feira - Gênesis 07, 08, 09
5ª feira - Gênesis 10, 11, 12
6ª feira - Gênesis 13, 14, 15
Sábado - Gênesis 16, 17, 18
Domingo - Gênesis 19, 20, 21
Período atual:
Primeira semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Todas as quartas-feiras
às 20h

AS INSCRIÇÕES PARA O

ENCONTRO COM DEUS
ESTÃO ABERTAS
PROCURE UM OBREIRO

E FAÇA A SUA.

DEDICAR TUDO A DEUS
“E, chamando os Seus discípulos, disselhes: Em verdade vos digo que esta viúva
pobre depositou no gazofilácio mais do
que o fizeram todos os ofertantes. Porque
todos eles ofertaram do que lhes
sobrava; ela, porém, da sua pobreza deu
tudo quanto possuía, todo o seu
sustento” ― Mc. 12:43,44
Durante a blitz dos nazistas sobre
Londres em 1940, Matthew Sands
recebeu um telegrama do Gabinete de
Guerra britânico, declarando que o filho
dele, David, estava desaparecido e
considerado morto. O relatório provou ser
verdadeiro. Com o coração partido, Sands
escreveu no verso do telegrama: “Tudo o
que tenho e tudo o que sou, entrego-o a
Deus para o Seu serviço”.
Pouco depois de tomar conhecimento
da terrível notícia, Sands recebeu o
telefonema de alguém com um lembrete
sobre um compromisso importante. A
caminho de seu compromisso, Sands
passou por uma igreja antiga e
abandonada e observou uma placa que
dizia: "Para venda em leilão." Entrou na
igreja para orar antes de prosseguir, e
sentiu-se impelido a adquiri-la e restaurála como casa de culto. Sem que ele o
soubesse, outro homem, Andres Jelks,
também tinha visto a placa e decidira

comprar o prédio para transformá-lo na
“Galeria de Diversões de Andy”.
No dia do leilão, ambos
compareceram. Sands havia preparado
um documento com um lance formal pela
propriedade, mas em seu luto e estado
mental confuso, entregou o telegrama do
Gabinete da Guerra em lugar do lance.
O leiloeiro leu o telegrama em silêncio,
bem como a mensagem de Sands
dedicando a Deus tudo o que era.
Finalmente, quando todos os lances
haviam sido apresentados, ele anunciou
que a igreja tinha sido vendida para
Matthew Sands, que havia apresentado o
lance mais alto. Quando perguntaram
como, o leiloeiro leu as palavras no verso
do telegrama. Os presentes concordaram
com a decisão do leiloeiro.
Deus pede dedicação total. Em Marcos
12:30, essa dedicação completa é
colocada nestas palavras:
«Amarás, pois, o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma, de
todo o teu entendimento e de toda a tua
fo r ça . " I s s o é b e m a b ra n ge nte .
Compreende tudo o que temos e somos.
Nada menos é aceitável. Que seja essa a
natureza de sua e de minha dedicação.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Disposto a confiar em Deus
apesar das injustiças.
Leitura para essa semana: Página 161 à
163 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Para meditação: Lucas 23
Aprendendo a arte de amar quando
tudo a volta fala de ódio, traição e
desconfiança.
Jesus viveu em uma época de crises, em
que não havia leis como as de hoje, onde
as pessoas manipulavam com muita
facilidade o sistema com propósitos
terríveis. Jesus sofreu essa injustiça,
apesar de saber que tudo estava dentro do
plano de Deus, mas nenhuma injustiça,
violência ou maldade tirou Jesus do foco
em nenhum momento de Sua vida. Sua
infância foi difícil e logo teve que assumir a
responsabilidade de Sua casa junto de Sua

mãe, pois teve que ser provedor do lar e
pai de seus irmãos mais jovens. Nem por
isso se tornou um rebelde revoltado da
vida.
Jesus era um apaixonado pela vida.
Olhava cada ser humano como uma joia
rara e valorizava cada pessoa. Se
importava com todos e com a dor alheia.
Intervinha e ajudava sempre e nunca
abandonou ninguém no meio do caminho
e, mesmo quando o mundo estava voltado
para matá-Lo, Ele estava disposto a salválo, pois Ele compreendia as pessoas à Sua
volta, suas crises, mesmo quando tudo era
contra Ele.
Fica difícil para nós, em nossa
humanidade tão frágil, atingir esse nível
de maturidade, mas temos o Espírito
Santo para nos orientar, nos guiar e levar
nossa mente e entendimento a alcançar as
mesmas atitudes de Jesus em meio a tanta
hostilidade. Nossa tendência é reagir e dar
respostas agressivas no mesmo nível em
que nos sentimos ameaçados, pois
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vivemos sobre a pressão do medo de
sermos injustiçados, traídos e prejudicados
por tudo que possa nos ameaçar. Isso é
humano. Já experimentamos as
consequências e os frutos que colhemos
em nossa humanidade, elas só geram dor,
i n i m i z a d e s , b r i g a r, d i s c ó r d i a s e
resentimentos. Mas Jesus está nos
desafiando a desfrutar da ajuda do Espírito
Santo, nos superarmos e começarmos a
treinar a agir dentro do sobrenatural de
Deus e não em nossa humanidade frágil e
tão limitada.
Com isso Jesus nos convida a não olhar
para um futuro nesta vida somente, mas
um futuro que transcende tudo que nossa
humanidade vê e entende.
1. Você gostaria de aprender a confiar
em Deus mesmo quando tudo e todos
forem contra você? (Lucas 23: 20―25)
2. Qual o nível de relacionamento que
você acha que tem com o Espírito Santo?
(Atos 7:55)
3. Você acha difícil alcançar esse estado
espiritual ou você acha que, no teu caso,
seria impossível? (Filipenses 1:6)

Perfil missionário na
Índia - Parte 01
A Igreja - O cristianismo está no país
desde o ano 52. Segundo a tradição, o
discípulo Tomé foi à Índia nessa época,
levou alguns indianos a Jesus e
estabeleceu sete igrejas na região
conhecida agora como Kerala, além de
outras em Madras. Ele foi martirizado e
sua sepultura ainda está em São Tomé de
Meliapor. Nos séculos XV e XVI os
portugueses chegaram à Índia e consigo
levaram as missões cristãs, que teriam
tanto uma função administrativa quanto
religiosa na região. Quando lá chegaram,
encontraram os cristãos de São Tomé,
que tinham ritos e liturgias orientais. Os
portugueses, então, tentaram passar aos
cristãos locais a forma católica romana de
cultuar a Deus. A primeira igreja cristã foi
construída em 1510. As primeiras
missões protestantes chegaram à Índia no
século XVIII. Desde então, diversas igrejas
foram estabelecidas no país. Hoje há três
correntes do cristianismo na Índia:
protestante, independente e católica
romana. Os cristãos formam 2,3% da
população.

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Gênesis 22, 23 ,24
3ª feira - Gênesis 25, 26, 27
4ª feira - Gênesis 28, 29, 30
5ª feira - Gênesis 31, 32, 33
6ª feira - Gênesis 34, 35, 36
Sábado - Gênesis 37, 38, 39
Domingo - Gênesis 40, 41, 42
Período atual:
Segunda semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

Todas as quartas-feiras
às 20h

AS INSCRIÇÕES PARA O

ENCONTRO COM DEUS
ESTÃO ABERTAS
PROCURE UM OBREIRO

E FAÇA A SUA.

O BOM PASTOR NÃO DESISTE
Se um homem tiver cem ovelhas, e
uma se desviar e se perder, que fará ele?
Não deixará as outras noventa e nove, e
sairá pelos montes em busca da perdida?
Mt. 18:12 (A Bíblia Viva).
L o u i s P a s t e u r, o f a m o s o
microbiologista francês que descobriu
que a maioria das doenças é causada por
germes, dedicou-se à busca do
conhecimento. Cria, entretanto, na
existência de valores espirituais que
transcendem a ciência.
Em 1849, Pasteur casou-se com
Marie Laurent, uma de suas assistentes
de laboratório. Tiveram cinco filhos. Três
morreram na infância. Dezenove anos
mais tarde, ele sofreu uma lesão vascular
cerebral por excesso de trabalho e ficou
parcialmente paralisado.
Quando estourou a guerra francoprussiana em 1870, o único filho de
Pasteur, Jean Batiste, foi convocado para
servir seu país e envolveu-se na
catastrófica derrota do exército francês
em Metz. Depois de semanas sem
receber notícias do rapaz, Pasteur deixou
seu agora famoso laboratório em Paris e
foi procurá-lo. A despeito de sua paralisia
parcial, Pasteur seguiu mancando na
direção norte à procura do filho. As
estradas estavam congestionadas com

soldados derrotados e errantes. A
jornada foi árdua, mas depois de muitas
perguntas Pasteur localizou a unidade de
seu filho. Um oficial contou-lhe então a
desanimadora notícia: de um
grupamento original de 1.200 homens,
menos de 300 haviam sobrevivido.
Mas Pasteur não desistiu. Continuou
avançando por estradas cheias de
cavalos mortos e homens sofrendo de
frio enregelante e gangrena. Chegou
finalmente ao local onde um soldado
estava enrolado até os olhos num
sobretudo pesado; mal podia ser
reconhecido em seu estado de
definhamento. Era Jean Batiste! Pai e
filho, comovidos demais para falar,
abraçaram-se em silêncio.
Na guerra entre as forças do bem e do
mal, muito filho, muita filha já sofreu
derrotas catastróficas nas mãos do
inimigo das almas. E muitos, como o filho
de Pasteur, mal podem ser reconhecidos
por causa dos estragos do pecado.
Alguns cristãos professos, até mesmo
pais, talvez creiam que esses filhos
e r ra nte s s e e n co nt re m a l é m d a
esperança. Mas mesmo que eles se
esqueçam (Is. 49:15), o Bom Pastor e os
pais fiéis nunca se esquecerão, mesmo
que por vezes tenham de administrar um
amor severo.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Buscando lugares mais altos
para ser como Jesus.
Leitura para essa semana: Página 163 a
165 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Para meditação: Mateus 5:17―48
Quando nos permitimos a ideia de ter
inimigos e a de fazer uma pessoa nossa
inimiga, é, muitas vezes, por criarmos um
padrão imaginário em que as pessoas se
encaixem de forma que nos agrade, o que
denuncia que não temos a capacidade e o
respeito de aceitarmos as pessoas como
elas são.
Esperamos muito das pessoas sem
oferecer a elas alguma proposta. Que tal
aceitarmos a proposta de Jesus e
deixarmos o Espírito Santo nos tornar
pessoas que agradem a Deus? Com isso,
nos tornaremos um modelo para todos
que nos conhecem e, ao observarem

nosso modo de ser, nossa postura diante
d a s d i ve rs i d a d e s , n o s s o ca ráte r
semelhante a Jesus, todos que nos
conhecem terão, através de nós, um
modelo a ser seguido.
Que tal pararmos de tentar mudar as
pessoas e nos tornarmos um modelo de
vida para elas?
Devemos parar de gastar tanta energia
para mudar as pessoas, pois devemos nos
concentrar em não dificultarmos a obra do
Espírito em nós.
1. Você vive tentando modificar as
pessoas em sua volta? (Mateus 5:19)
2. Você se acha perfeito o bastante para
cobrar das pessoas uma posição melhor?
(Mateus 5:20―22)
3. Você tem dificuldade de pedir
perdão, de reconhecer que erra e de se
concertar com as pessoas, ou você é do
tipo que vive se justificando, tentando
achar um meio de se desculpar e sair
sempre limpo dos conflitos? (Mateus
5:25―26)
4. Você é ousado e corajoso para dar a
outra face? (Mateus 5:38―41)
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Perfil missionário na Índia
- Parte 02
A Perseguição - A tensão entre hindus,
siques, muçulmanos e cristãos é grande. Há
muitos relatos de ataques a igrejas, raptos,
detenção e intimidação feitos por
extremistas hindus. Essas ações são
particularmente dirigidas aos líderes das
igrejas. Oito estados têm leis
anticonversão, que impedem a conversão
de hindus ao cristianismo. Mesmo assim,
muitos dalits pobres têm se convertido.
Os dalits formam a casta mais baixa da
sociedade hindu. Eles são conhecidos
comumente como "intocáveis", pois sua
posição os torna indignos de ser tocados
por pessoas de castas mais altas. Empregos
e empréstimos governamentais são
negados àqueles que se convertem ao

cristianismo, e o monitoramento dos
cristãos tem aumentado. No entanto,
alguns casos recentes de perseguição
tornaram-se públicos e resultaram em
uma atenção maior do governo, para
proteger os direitos e liberdade dos
cristãos.
Grande parte da perseguição é
realizada por alas radicais de hindus e
muçulmanos, que têm oprimido, atacado
e até assassinado cristãos.
O ano de 2011 foi muito dificil para a
igreja indiana, constantes ataques foram
feitos contra os cristãos nas mais
diferentes partes do país. Oito cristãos
foram presos no estado de Andhra
Predesh sob a acusação de radicais
hindus de que estavam pregando e
forçando as pessoas a se converterem ao
cristianismo, quando na verdade estavam
apenas orando reunidos na rua.

AS INSCRIÇÕES PARA O

ENCONTRO COM DEUS
ESTÃO ABERTAS
PROCURE UM OBREIRO

E FAÇA A SUA.

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Gênesis 43, 44, 45
3ª feira - Gênesis 46, 47, 48
4ª feira - Gênesis 49, 50
5ª feira - Êxodo 01, 02, 03
6ª feira - Êxodo 04, 05, 06
Sábado - Êxodo 07, 08, 09
Domingo - Êxodo 10, 11, 12
Período atual:
Terceira semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

NÃO ESQUEÇAM:
De 29 de Setembro a 07 de Outubro
se iniciam as comemorações da

FESTA DOS TABERNÁCULOS
Todas as quartas-feiras
às 20h

QUE DEUS SEJA SEU OURO
Se deixar de lado seu amor pelo
dinheiro e jogar fora seu ouro fino ganho
desonestamente, então o próprio Deus,
o Todo-poderoso, será a sua riqueza, o
seu ouro e a sua prata. Jó 22:24 e 25 (A
Bíblia Viva).
O Estado de Idaho, EUA, é
popularmente conhecido como o
"Estado-Gema" por causa de seus ricos
depósitos minerais. Em 1860, o capitão
E. D. Pierce descobriu ouro no ribeiro
Orofino. A notícia da rica descoberta
desencadeou uma corrida do ouro para a
região, que na época fazia parte do
Território do Oregon. Dois anos mais
tarde, descobriu-se mais ouro na área
que agora se chama Vale do Tesouro.
Subseqüentemente, uma forma
curiosa de extrair ouro foi usada com
sucesso ao longo do rio Snake. Sabia-se
por muito tempo que grandes
quantidades de partículas de ouro
desciam pelos rios e ribeiros, vindas de
montanhas que produziam o minério, e
eram depositadas no cascalho e no leito
de várias correntes d'água no Estado. Um
homem empreendedor ligou uns tubos
de sucção, acionados por máquinas a
vapor, a barcas que atravessavam para lá
e para cá essas correntes. Os tubos
puxavam cascalho e areia para o convés.
O material então corria por uma calha, e
o cascalho aurífero era recolhido sobre
mesas cobertas com bacias de cobre. Ali
o precioso minério era amalgamado com

mercúrio e posteriormente recuperado.
As pedras brutas e cascalhos maiores
eram jogados de volta para o rio.
Os homens têm percorrido
distâncias extraordinárias para
conseguir ouro, sacrificando por vezes a
própria vida nessa busca. O ouro, ou
aquilo que ele representa - riqueza
material - exerce um tipo de fascínio
hipnótico sobre muitas mentes, levandoas a agir de modo irracional. Dois jovens
estavam ocupados na prospecção perto
de Placerville. Eram irmãos carnais e
sempre se haviam dado bem, mas um dia
ambos viram uma pepita de ouro ao
mesmo tempo. Os dois correram para
pegá-la. Ocorreu uma luta corporal e
acabaram matando-se um ao outro.
Não vale a pena perder a vida por
nenhum bem deste mundo - ainda mais a
vida eterna. Se as riquezas materiais
estiverem exercendo uma fascinação
desordenada sobre você, atente para o
conselho de Elifaz: jogue-as entre as
pedras dos ribeiros e permita que Deus
seja o seu ouro.
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PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
Buscando lugares mais altos
para ser como Jesus.
Leitura para essa semana: Página 165 a
167 do livro “O Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Para meditação: Romanos 8
Jesus tem uma proposta para todos:
recriar uma nova história, um novo ser,
uma nova postura de vida e uma nova
chance que, creio, é o que todos deveriam
desejar: reescrever uma nova história.
Imagine você, ter uma nova chance de
corrigir, ou melhor, reconstruir uma nova
auto-imagem, onde você não terá que
procurar na sociedade (ou ciclo de
amizades) um referencial para se espelhar.
Imagina agora que você já tem o
referencial, que é Jesus, e tudo escrito
sobre seu caráter, personalidade e forma
de viver. Agora imagine que terá a ajuda da
pessoa que esteve com Jesus o tempo

todo, o Espírito Santo, que vai te guiar, te
erguer no momento difícil, dando a você a
direção certa e irá proporcionar
experiências incríveis da Sua fidelidade
para com você.
Imagine uma grande verdade: Ele te
ama mais que seus pais, ou que qualquer
outra pessoa. Por mais que você venha a
falhar, Ele sempre estará disposto a te
levantar e nunca desiste de você. Para isso,
basta você querer e desejar isso para sua
vida, mas tudo isso só será possível se você
desejar, pois a decisão é sua!
1. Você gostaria de uma nova chance?
(Romanos 8:1 / Efésios 2:15 e 4:24)
2. Você acredita no poder de Deus para
te dar uma nova chance? ( Romanos
8:3—6)
3. Você está disposto a passar por essa
grande aventura e não viver mais de
passado? (Romanos 8:7—11)
4. Você confia no Espírito Santo, na
obrar que Ele está fazendo em você e em
Sua interseção? (Romanos 8:21—27)
5. Você acha que alguma coisa poderá
te separar de Deus? (Romanos 8:31—39)
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Perfil missionário na Índia
- Parte 03
História e Política
A Índia é o sétimo maior país do mundo
em extensão. Sua área corresponde a um
terço do Brasil. Localizada na região centrosul do continente asiático, a Índia é
delimitada ao norte pelo Himalaia, a cadeia
de montanhas mais alta do mundo, fazendo
fronteira com Paquistão, China, Nepal,
Butão, Bangladesh e Mianmar.
A vasta planície central é caracterizada
pela presença de três rios: Ganges, Indo e
Brahmaputra. No extremo sul do país, uma
grande região é ocupada pelo planalto do
Decão. Seu nome faz referência ao rio Indo,
que vem do persa Hindu, que, por sua vez,
provém do sânscrito Sindhu. No idioma
hindi, o nome do país é Bharat, que
pertencia a um antigo reino local. Uma
invasão ariana, ocorrida entre 1500 e 1200
a.C., foi responsável pelo início da
urbanização.
O budismo surgiu no país no século V
a.C., quando imperador Ashoka, adepto da
religião, unira os povos do sul da Ásia. Os

persas arquemênidas, no século VI a.C., e
depois os gregos, no século IV a.C., com
Alexandre, o Grande, dominaram a Índia.
O primeiro império hindu instalou-se no
norte por volta de 321 a.C. e contribuiria
para o florescimento da ciência, arte e
cultura indiana que permanecem até
hoje.
A invasão árabe ocorreu no século VIII
da era cristã e, através de várias dinastias,
os muçulmanos permaneceram no poder
até que as companhias de comércio
surgiram em cena. A mais notável delas
foi a Companhia Inglesa das Índias
Orientais, que tomou o poder e dominou
os muçulmanos, controlando a Índia a
partir da segunda metade do século XVIII.
A Índia se tornou independente do
domínio britânico em 1947, com a
importante participação do líder político
e ideológico Mahatma Gandhi. Devido às
muitas tensões e conflitos sectários que
ocorriam entre hindus e muçulmanos,
resolveu-se criar um novo Estado, que
abrigasse a imensa população islâmica
das regiões leste e oeste da Índia: esse
Estado é o Paquistão.
Fonte: Portas Abertas

AGENDA SEMANAL

PLANO DE LEITURA

QUARTAS-FEIRAS

2ª feira - Êxodo 13, 14, 15
3ª feira - Êxodo 16, 17, 18
4ª feira - Êxodo 19, 20, 21
5ª feira - Êxodo 22, 23, 24
6ª feira - Êxodo 25, 26, 27
Sábado - Êxodo 28, 29, 30
Domingo - Êxodo 31, 32, 33
Período atual:
Quarta semana

Culto da Família – 20h

DOMINGOS
Escola Bíblica Dominical – 9h
Oração com os obreiros – 18h
Culto de Celebração – 19h30

VAMOS CELEBRAR TABERNÁCULOS!
A Festa dos Tabernáculos tinha como
objetivo fazer o povo se lembrar do tempo
em que morou em tendas, durante a
peregrinação pelo deserto, e que Deus o
sustentou ali, após havê-lo tirado da
escravidão no Egito (Lv 23:33-43)
Nesta festa, toda a região próxima a
Jerusalém ficava coberta de cabanas ou
tendas feitas de ramos de árvores, daí o
nome hebraico sucot. Todos os israelitas
moravam ali durante aqueles dias.
Eram também conhecida como Festa da
Colheita, Festa da Sega, Festa das
Cabanas. Comemorada no sétimo mês do
calendário judaico, cinco dias após o Dia
da Expiação, ela prosseguia por sete dias,
e no oitavo havia uma reunião solene (Ex
23:16 e 17; 34:22) Era realizada logo após
o povo de Deus colher o trigo e recolher os
frutos próprios da estação, e em memória
à provisão divina, que nunca faltou,
mesmo nos momentos mais difíceis que o
povo viveu no deserto (Lv 23:43)
Era a festividade mais alegre de Israel,
quando o povo se divertia mais, pois os
corações estavam repletos de
contentamento pelos cuidados de Deus.
“Era uma celebração da graciosa provisão
de Deus para os israelitas no deserto, ao
término da colheita do ano. Havia um
cerimonial de águas corrente
(comemorando a provisão de águas no
deserto, Nm 20:2-13) e o ritual acender
lâmpadas.” (Bíblia Genebra)
Nos tempos do N.T., os judeus tinham o
costume de carregar água do poço de Siloé
e despejá-la numa bacia, posta ao lado do

altar do sacrifício, todos os dias da festa.
Esse fato não é mencionado no A. T. A
cerimônia de derramamento de água
significava um ato de agradecimento pelas
chuvas que proporcionaram boas
colheitas durante o ano.
Quando Jesus esteve presente na Festa
dos tabernáculos, em Jerusalém, no
último dia da Festa, declarou: “Se alguém
tem sede, venha a mim e beba. Quem crer
em mim, como diz a Escritura, do seu
interior fluirão rios de água viva” (João
7:37-38) Jesus declarou ser essa água e
afirmou que se os presentes na celebração
bebessem da água que Ele oferecia (e
ainda oferece), a sede espiritual deles
seria saciada. Isso causou grande impacto
nos Seus ouvintes.
Com o passar os anos, nas noites da
Festa dos Tabernáculos, as pessoas se
reuniam em frente ao Templo, sob a luz de
quatro grandes candelabros. “Essa
brilhante iluminação talvez fosse um
memorial da coluna de fogo, que guiava o
povo de Israel à noite, quando habitava
em tendas, durante suas peregrinações
pelo deserto. Jesus, pois, é a nova coluna
de fogo, que veio iluminar os homens de
todo mundo” (O Novo Testamento
Interpretado – Champlim). Exatamente
como Jesus declarou; “Eu sou a luz do
mundo” (João 8:12)
Com a vinda de Jesus, não precisamos
mais celebrar com os sacrifícios que os
israelitas tinham que celebrar, pois essas
festas eram “sombra das coisas que
haviam de vir” (Cl 2:17)

POR QUÊ?
Até quando, Senhor, clamarei eu, e Tu
n ã o m e e s c u t a rá s ? g r i t a r - Te - e i :
Violência! e não salvarás? Por que me
mostras a iniqüidade, e me fazes ver a
opressão? Hab. 1:2 e 3.
Minha mãe costumava dizer que,
quando eu era criança, quase a deixava
louca, perguntando: "Por quê?" Nem
bem acabava ela de responder, e vinha eu
de novo: "Mas por quê?"
As crianças não são as únicas que
ficam perguntando Por Quê? Os adultos
também perguntam. O profeta
Habacuque, autor de nosso verso, foi um
deles. Muitas pessoas lêem seu pequeno
livro e deixam de entender-lhe a grande
mensagem. Seu tema central é a
pergunta Por Quê?
Habacuque viveu num tempo de
apostasia. Ao investigar a condição
espiritual de seu povo, ficou perplexo e
quis saber por que Deus havia permitido
que permanecessem impunes.
Não demorou muito para que
obtivesse a resposta. "O Senhor
respondeu: 'Prestem atenção e ficarão
d e b o c a a b e r t a ! Vo c ê s f i c a r ã o
espantados com o que Eu vou fazer muito
em breve! Ainda enquanto estiverem
vivos, Eu farei uma coisa que vocês terão
de ver para crer'." Hab. 1:5, A Bíblia Viva.
Imagino que Habacuque se sentiu
bastante aliviado ao saber que, por fim,

Deus iria fazer algo em relação com a
impiedade de Judá!
Quando o Senhor revelou o que tinha
em mente, entretanto, Habacuque ficou
mais perplexo ainda. Deus disse: "Eu
estou preparando uma nova potência
mundial, os caldeus, uma nação cruel e
violenta que marchará pelo mundo e o
conquistará." Verso 6, A Bíblia Viva. Deus
iria usar uma nação ainda mais ímpia que
Judá para castigar Seu povo! Por quê?
Não é de admirar que Habacuque tenha
ficado mais desconcertado ainda.
Deus nunca respondeu a todas as
perguntas de Habacuque, mas o profeta
finalmente entendeu que "O Senhor está
em Seu santo templo". Deus estava no
trono; Ele estava no controle da situação
e, sendo que Ele estava controlando as
coisas, Habacuque pôde dizer: "Cale-se
diante dEle toda a terra." Verso 2:20.
Saber que o Deus de infinito poder e
sabedoria estava controlando todas as
coisas era resposta suficiente.
Você alguma vez já perguntou "Por
Q u ê ? " s e m o b te r u m a re s p o sta
satisfatória? Lembre-se: "O Senhor está
em Seu santo templo." Mesmo que as
aparências digam o contrário, Deus está
controlando tudo, e para você e para mim
isso é resposta suficiente - por enquanto.
As respostas completas e definitivas
virão quando estivermos no Céu.
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Leitura para essa semana: Página 167 a 170
do livro “O Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Texto para meditar Lucas 7:36—50
Pergunta aos varões: Será que podemos
aprender com esse texto bíblico a sermos mais
ousados para fazer algo para Jesus que venha
engrandecer Seu nome publicamente?
Às queridas irmãs: será que a vida tem
engessado suas emoções e impedido de fazer
loucuras que te denunciem como servas
apaixonadas por Jesus, cheias de gratidão, diante
das pessoas que, com certeza, terão preconceitos se
você revelar seu amor por Jesus?
Temos um problema muito grande que gira em
torno de uma pergunta: “O que vão pensar de mim?”.
Mas eu gostaria de perguntar algo para os
amados: O que Jesus pensa de nós quando temos
uma oportunidade de declarar nosso amor e nossa
gratidão a ELE diante dos homens e não o fazemos?
Será que a paixão de Jesus por nós na cruz não
deveria despertar algumas atitudes apaixonadas
de gratidão por ELE? Quem sabe se, com isso, a
história da humanidade poderia mudar?
Ficar numa posição de julgar os atos
dos outros (como os fariseus faziam)
é mais fácil, mas leia Romanos 2
(se possível, numa

tradução NVI ou A Mensagem).

Pense bem: Jesus não deixou nada escrito, em sua
época morria em média mais de mil pessoas crucificadas
por ano. A morte de Jesus seria apenas mais uma como a
de qualquer outro, mas então o que ELE fez que dividiu a
história da humanidade em antes e depois DELE?
Paixão!
Será que estamos apaixonados por ELE para marcar a
história de nossa geração? Temos visto pessoas bem
espirituais, tendo vida de oração e isso é fantástico e
maravilhoso! Pessoas que na igreja são obreiros de valor,
mas quando precisam revelar ao mundo a paixão por
Jesus, não têm feito nenhum ato de loucura como a
mulher deste texto:
Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela
soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então
pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e
ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava e as suas
lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou
com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e
derramava o perfume neles — Lucas 37,38
Depois de tantas perguntas para pensar, vamos às
perguntas para responder.
1. Você pode descrever um ato de loucura e de paixão por
Jesus que você já tenha feito? (Lucas 7:37—39)
2. Você teria coragem de fazer um ato de loucura por
Jesus? Qual? (Lucas 9:23)
3. Você acredita que Jesus transformaria seu ato em algo
maravilhoso? (Lucas 7:41)
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TABERNÁCULOS!

Sabem por que era chamada Festa dos Tabernáculos?
A palavra Tabernáculo quer dizer habitação portátil, ou seja,
que podia ser levada de um lugar para o outro. Durante os dias
dessa festa, cada família deveria armar uma tenda ou barraca,
e se hospedar ali. Essas tendas eram chamadas sucá (tenda).
Por isso, em hebraico, essa festa era chamada sucot.

Nessa festa, o povo levava muitas ofertas ao Senhor, e
muitos animais eram sacrificados no Templo. Nas noites havia
banquetes, danças, cânticos e muita alegria mesmo. Como
eles eram agradecidos a Deus! E você, agradece a Deus pela
comida que tem na sua casa? Ou fica reclamando? A Bíblia diz:
“Em tudo daí graças” (I Ts 5:18)

Do que vocês acham que eram feitas as tendas para
essa festa? Elas eram feitas de galhos de árvores, folhas de
palmeiras e outras plantas. Que tendas diferentes! Essas
tendas ou barracas eram para os israelitas se lembrassem do
tempo em que moravam em tendas, enquanto viajaram por
40 anos, pelo deserto até a Terra Prometida.

A Água - Um motivo de gratidão do povo de Israel era
em relação à água que Deus lhe dava através de boas chuvas.
Lembrando que, no deserto, muitas vezes Deus teve que
providenciar água que saiu até de pedras para saciar a sede do
povo. Por isso, nos tempos de Jesus, durante a Festa dos
Tabernáculos havia a cerimônia de buscar a água lá no poço de
Siloé e trazê-la para ser derramada sobre o altar, no Templo.
Isso era feito pelos sacerdotes. Certa vez, enquanto essa festa
era realizada lá em Jerusalém, Jesus, que também estava
participando, se levantou e disse: “Se alguém tem sede, venha
a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do
seu interior fluirão rios de água viva” (João 7:37-38). Jesus
queria dizer que assim como a água mata a nossa sede, Ele é a
água que mata a nossa sede de Deus, ou seja, através de Jesus
conhecemos mais de Deus. Se os israelitas faziam festa de
gratidão a Deus pela água que nunca lhes faltava, nós que
conhecemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, que nos
aproxima de Deus, devemos ser mais gratos ainda.

A Festa dos Tabernáculos era um grande
acampamento, com tendas bem diferentes. Devia ser uma
aventura passar uma semana morando em tendas assim.
Quem ali já acampou em tendas (barracas)? Mas, uma coisa é
a gente passar um fim de semana acampado numa barraca,
outra bem diferente é morar em barracas durante 40 anos,
viajando daqui para ali. Essa experiência deve ter sido bem
difícil.
Em Dt 8:2-5 está escrito que, apesar dos sofrimentos, o
Senhor havia sustentado o Seu povo em todas as suas
necessidades e que o povo havia aprendido muitas lições. A
Festa dos Tabernáculos também deveria ajudar as pessoas
que nasceram durante o tempo que o povo esteve viajando
pelo deserto e aquelas que nasceram depois a saber como era
morar em tendas, dependendo de Deus para tudo: ter
comida, proteção, saber para onde deveria se mudar, etc.
Além de ativar as lembranças, a Festa dos
Tabernáculos ativava a gratidão, porque acontecia após a
colheita de cereais e dos frutos. Vocês se lembram o que o
povo comia no deserto? Ah! O maná e, às vezes, as codornizes.
Mas, depois que já estava na Terra Prometida, o povo colhia
trigo para fazer pão, colhia uvas, azeitonas, figos, romãs,
tâmaras, etc. Já pensaram a alegria do povo com todos esses
alimentos?!
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A Luz - Durante a Festa dos Tabernáculos, o Templo
ficava iluminado, com quatro grandes candelabros de ouro.
Isso confirma as palavras de Jesus quando disse: “Eu sou a luz
do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo
contrário, terá a luz da vida.” (João 8:12). O que vocês acham
que Jesus queria dizer com isso? A presença de Jesus em
nossa vida é muito importante, pois nos protege do mal e nos
ajuda a andar nos caminhos corretos. A Festa dos
Tabernáculos era muito bonita e alegre. As pessoas se
lembravam e agradeciam a Deus por todo o cuidado com elas
no tempo em que moravam no deserto. Deus não deixou lhes
faltar nada! E você, sempre agradece por cada uma das
bênçãos que Deus tem lhe dado? Bênçãos são presentes de
Deus.

2ª feira – Êxodo 34, 35, 36 / 3ª feira – Êxodo 37, 38 / 4ª feira – Êxodo 39, 40
5ª feira – Levítico 01, 02, 03 / 6ª feira – Levítico 04, 05, 06
Sábado – Levítico 07, 08, 09 / Domingo – Levítico 10, 11, 12
Período atual: Quinta semana
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População - A Índia abriga a segunda maior
população do globo: mais de um bilhão de habitantes. Por
volta de 2050, é provável que a Índia ultrapasse a China e se
torne a nação mais populosa do planeta, com quase 1,6
bilhão de pessoas.
Muitos indianos vivem em grandes aglomerados
urbanos, sendo Mumbai (ex-Bombaim) o maior deles, com
mais de 15 milhões de habitantes. Há, no entanto, outras dez
cidades com populações superiores a um milhão. Nova Déli,
com mais de 10 milhões de pessoas, é a capital do país.
A idade média da população é 25 anos, e 31% dos
indianos têm menos de 15 anos de idade. Com uma
população tão jovem, o governo tem sérias dificuldades para
fornecer educação, saúde e alimentação adequadas ao
povo. Problemas como analfabetismo, proliferação de
doenças e mortalidade infantil abundam no país.
A Índia sempre foi uma nação extremamente
religiosa e milhares de deuses são adorados em todo o país.

perfil

rio
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O hinduísmo representa a maior parte da população,
seguido pelos muçulmanos e cristãos.
Economia - A economia da Índia é a décima maior do
mundo, a terceira maior da Ásia e cresce em ritmo acelerado.
O crescimento da economia nos últimos dez anos fez a
pobreza retroceder no país. A agricultura e a indústria são
muito importantes: diamantes, joias e roupas são
importantes produtos de exportação.
A variada economia indiana abrange a agricultura
tradicional e moderna, artesanato, uma ampla diversidade
de indústrias modernas e inúmeros serviços. O país é o
segundo maior produtor de produtos agrícolas nos setores
da flora, pescaria e madeiras. A agricultura e setores afins
representam certa de 52% da força de trabalho da Índia. Os
serviços são a fonte principal do crescimento econômico,
responsável por mais da metade da produtividade do país,
mas usando menos de um terço da sua força de trabalho.
Fonte: Portas Abertas

ATENÇÃO
OS CULTOS DAS QUARTAS-FEIRAS, ÀS
20H, RETORNARÃO AOS ESTUDOS
ESCATOLÓGICOS COM O PASTOR
PAULO, COMO ESTAVAM SENDO
CONDUZIDOS ATÉ A SEMANA
A N T E R I O R À F E S TA D O S
TABERNÁCULOS

PARABÉNS
Ana Carolina Alves (06/10)
Alessandro Tavares (12/10)
Matheus Branco (26/10)
Karla Sany Lobo (28/10)

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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APANHADPO
RESA
DE SUR

Quando andarem dizendo: Paz e segurança, eis que
lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do
parto à que está para dar à luz; e de nenhum modo
escaparão. Mas, vós, irmãos, não estais em trevas, para que
esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. I Tes. 5:3 e 4.
Quando nosso filho Steve nasceu, Vesta e eu
morávamos em Manaus, junto ao rio Amazonas. Nossa casa
situava-se nos arredores da cidade. O serviço de ônibus
urbanos parava às 10 horas da noite e recomeçava às 4 da
manhã. Não havia telefones por perto. Ao aproximar-se o
tempo da chegada de Steve, consegui localizar três
telefones cerca de um quilômetro e pouco de nossa casa,
para alguma eventualidade. Assim mesmo, fomos
apanhados de surpresa.
Não que não tivéssemos feito planos para a chegada
de Steve. Nós fizemos. Mas ele não nasceu quando
esperávamos que nascesse. As dores do parto começaram à
uma e meia da madrugada. Eu me vesti e corri para o
primeiro telefone tão rápido quanto conseguia. Era a casa
de uma parteira. Bati palmas, como era costume. Como eu
continuasse a bater, alguns vizinhos acordaram e me
informaram que ela estava de férias.
Corri até uma loja onde havia telefone. Estava
fechada, claro! Então percebi uma luz que brilhava por trás
da porta de uma padaria. Bati palmas, expliquei a
emergência aos dois empregados e pedi permissão para
usar o telefone. Eles se desculparam, mas eu teria que pedir
licença ao patrão, que morava na esquina. Corri até a
esquina. Minhas palmas devem ter causado mau humor no
patrão, pois quando expliquei minha aflitiva situação e pedi
licença para usar o telefone, ele me disse com termos bem
explícitos que ninguém usaria o telefone dele àquela hora
da noite e bateu a janela com força.

A essa altura eu estava desesperado. Finalmente,
encontrei alguns homens que tinham estado bebendo até
tarde e haviam chamado um táxi. Quando lhes expliquei a
situação, com boa vontade me permitiram usar o táxi que
haviam chamado. Quando entramos no hospital, era quase
tarde demais. Steve nasceu cinco minutos depois de termos
chegado!
Seja quando for, a segunda vinda de Cristo apanhará
a maioria das pessoas de surpresa. Você não precisa deixar
que isso lhe aconteça, se estiver sempre pronto para o Seu
retorno.

«

Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os
anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos
dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do
homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao
dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em
casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não
o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos,
assim será também a vinda do Filho do homem. Então,
estando dois no campo, será levado um, e deixado o
outro; Estando duas moendo no moinho, será levada uma,
e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que
hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai
de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o
ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso,
estai vós apercebidos também; porque o Filho do homem
.
há de vir à hora em que não penseis.

»

Mateus 24:36-44

Autor desconhecido
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Estou crucificado
com Cristo
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo
não mais eu, mas Cristo vive em mim;
e a vida que agora vivo na carne vive-a
na fé do Filho de Deus, o qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim”
Gálatas 2, 20.
Quem vai para cruz com precisa saber
que ela:
* …é lugar de humilhação voluntária:
“e, achado na forma de homem, humilhouse a si mesmo, sendo obediente até à morte
e morte de cruz” Fp.2.8 – Jesus foi para cruz
por mim e por você porque quis. Ele tinha um
grande propósito: fazer a vontade do Pai e nós
não podemos agir diferente. Jesus é o nosso
exemplo, então vá para cruz voluntariamente
para agradar nosso Pai celeste.
* …é lugar de intercessão: “E dizia Jesus:
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que
fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram
sortes” Lc.23.34 – Jesus estava intercedendo
por quem o feriu e isso nos inclui, pois nosso
pecado feriu Jesus.
* …é lugar de vexame e vergonha: “Portanto,
nós também, pois, que estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de
testemunhas, deixemos todo embaraço e
o pecado que tão de perto nos rodeia e
corramos, com paciência, a carreira
que nos está proposta, olhando
para Jesus, autor e

consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava
proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta,
e assentou-se à destra do trono de Deus” Hb.12.1
e 2 – Não podemos deixar o pecado nos atar ou
nos fazer reféns dele. É necessário passar
vexames, confrontar nosso pecado e deixarmos o
vexame e a vergonha virem para deixar nossa
honra por conta do Senhor que é fiel.
* …é lugar onde temos uma aparente
derrota: “E o povo estava olhando. E também os
príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros
salvou; salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o
escolhido de Deus. E também os soldados
escarneciam dele, chegando-se a ele, e
apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o Rei
dos judeus, salva-te a ti mesmo” Lc.23.35 ao 37. –
Lembre se: estamos na cruz, mas não estamos
sozinhos, pois estamos crucificados com Cristo. Se
Ele passou, também passaremos. Se Ele venceu,
venceremos. Se Ele foi exaltado, também
seremos… a seu tempo.
* …é lugar de obediência plena: “e, achado na
forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo
obediente até à morte e morte de cruz” Fp.2.8 – A
obediência não uma ato de prazer, mas um ato de
amor por alguém que estamos sujeitos. Por isso,
nenhuma autoridade deve ser imposta, mas
conquistada.
* …é lugar do maior amor: “Já estou crucificado
com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em
mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé
do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a
si mesmo por mim” Gl.2.20 – Não podemos
seguir Jesus por interesse, mas por amor!
Pr. Paulo Pereira
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«Novo mandamento vos dou: Que vos
ameis uns aos outros, assim como eu vos
amei, que também vos ameis uns aos
outros. Nisto conhecerão todos que sois
meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos
outros» - João 13:34,35
Durante anos eu vi o amor apenas
como uma das muitas virtudes da vida
cristã. Nas pregações eu dizia que era uma
das qualidades mais importantes na vida.
Então, eu conheci o verdadeiro amor,
e descobri que ele não é apenas um dos
aspectos da vida cristã. Não é uma das
virtudes mais importantes, é a única!
Quando falamos sobre vida eterna,
me parece que pensamos em sua duração,
anos e anos e anos. Nunca meditamos
sobre sua finalidade. Se vida eterna
significa somente uma vida sem fim, então
o inferno é uma forma de vida eterna.
Mas a finalidade inseparável da vida
eterna que Jesus dá é o amor. É o seu
oxigênio, sem ele não há vida. O amor é o
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único elemento eterno, os outros
importantíssimos elementos (dons,
línguas, profecias, sabedoria,
conhecimento, oração, leitura bíblica)
cessarão algum dia. O único que
atravessará a eternidade é o amor.
Se amássemos do modo como Deus
quer que amemos, não haveria
necessidade dos mandamentos da Bíblia:
“De sorte que o cumprimento da lei é o
amor” (Rm. 13:10). E é exatamente nisso
que se constitui a Nova Aliança de Deus:
“Na mente lhes imprimirei as minhas leis,
também no coração lhas inscreverei” (Jr.
31:33)
Quando o amor brota de dentro de
nós, ele soluciona todo tipo de problema
que possa existir. O fruto do Espírito é o
amor, paz, alegria, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio (Gl. 5: 22,23).
Por que é que pregamos tanto? Porque
desejamos implantar o amor e todas essas
coisas no coração do povo, mas se o amor
estivesse sendo cultivado como se deve,
não precisaríamos de tantos sermões. O
amor não é um elemento da vida cristã, é o
seu elemento vital. O amor é a própria vida.
Amai-vos!
Por Pr. Eduardo Garcia
2ª feira – Levítico 13, 14, 14 / 3ª feira – Levítico16, 17, 18
4ª feira – Levítico 19, 20, 21 / 5ª feira – Levítico 22, 23, 24
6ª feira – Levítico 25, 26, 27 / Sábado – Números 01, 02, 03
Domingo – Números 04, 05, 06
Período atual: Sexta semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

io
r
á
n
io
s
is
M
o
p
m
a
Notícias do C
Trecho da carta do Missionário Dens Felipe,
da Índia, em Outubro/2012
Em informativos anteriores compartilhei
sobre os jovens que tenho me
aproximado na academia
onde tenho frequentado.
Temos passado bastante
te m p o j u nto s fo ra d a
academia, mas nunca tenho
tanta liberdade para falar
abertamente do evangelho, sei
que preciso ir com muita
cautela e deixar apenas que o Espírito Santo
faça a obra no coração deles, e tenho visto isso
acontecer.
Um deles havia prometido meses atrás
que iria a igreja comigo. Estava a muito tempo
orando e esperando esse dia chegar. Até que
um sábado ele mesmo me perguntou se eu
iria a igreja no domingo, pois ele queria ir
também. Fomos ao culto, almoçamos juntos e
passamos a tarde toda conversando. Sei que
Deus já começou a operar na vida deste
jovem!
Uma outra surpresa agradável foi
quando um outro rapaz, muçulmano, me
ligou compartilhando um grande problema
que estava enfrentando no trabalho, dizendo
que precisava da minha ajuda. Não entendi
como eu poderia ajudar com um problema

dele com seu chefe, e para minha surpresa, ao
perguntar como poderia ajudar, a resposta
dele foi: “Preciso que você ore por mim”.
Aquelo foi um troféu para mim. Um rapaz
muçulmano, que diz não
c re r e m J e s u s co m o
Salvador, agora estava
pedindo a ajuda do meu
Jesus. De alguma forma, ele
viu que o meu Deus poderia
ajudá-lo.
Continue orando por
esses jovens, e para que a luz
de Cristo possa brilhar naquele lugar através
de mim. E que toda glória seja dada ao único
Digno Cristo, o Senhor!

CAMPANHA DE AGASALHOS
O inverno está chegando no Norte da
Índia e no ano passado tivemos a triste
experiência de ver um irmão da igreja falecer,
pois não havia como se proteger do frio que é
tão rigoroso naquela região. Este ano
resolvemos fazer uma campanha para
comprar agasalho pelo menos pra as crianças
da Igreja e arredores. Se deseja contribuir, e
aquecer uma criança Indiana, entre em
contato pelo e-mail denis.felipe@om.org.
Meta: 200 crianças / Valor: R$ 12,00 por
criança Total: R$ 2.400,00

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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O homem por detrás do balcão olhava
a rua de forma distraída. Uma garotinha se
aproximou da loja e amassou o narizinho
contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do
céu, brilhavam quando viu um determinado
objeto. Entrou na loja e pediu para ver o
colar de turquesa azul.
— É para minha irmã. Pode fazer um
pacote bem bonito?, diz ela.
O dono da loja olhou desconfiado para
a garotinha e lhe perguntou:
— Quanto de dinheiro você tem?
Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia
um lenço todo amarradinho e foi
desfazendo os nós. Colocou-o sobre o
balcão e feliz, disse:
— Isso dá?
Eram apenas algumas moedas que ela
exibia orgulhosa.
— Sabe, quero dar este presente para
minha irmã mais velha. Desde que morreu
nossa mãe ela cuida da gente e não tem
tempo para ela. É aniversário dela e tenho
certeza que ficará feliz com o colar que é da
cor de seus olhos.
O homem foi para o interior da loja,
colocou o colar em um estojo, embrulhou
com um vistoso papel vermelho e fez um
laço caprichado com uma fita verde.
— Tome!, disse para a garota. Leve com
cuidado.
Ela saiu feliz saltitando pela rua abaixo.
Ainda não acabara o dia quando uma linda

«

Verdadeira doação é dar-se por
inteiro, sem restrições. Gratidão de quem
ama não coloca limites para os gestos de
ternura. Seja sempre grato, mas não
espere pelo reconhecimento de ninguém.
Gratidão com amor não apenas aquece
quem recebe, como reconforta quem
oferece.
.

facebook.com/ComunidadeAmaivos
amaivos_cfrj@msn.com

«

Gratidão

jovem de cabelos loiros e maravilhosos
olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o
balcão o já conhecido embrulho desfeito e
indagou:
— Este colar foi comprado aqui?
— Sim senhora.
— E quanto custou?
— Ah!, falou o dono da loja. — O preço
de qualquer produto da minha loja é sempre
um assunto confidencial entre o vendedor e
o cliente.
A moça continuou:
— Mas minha irmã tinha somente
algumas moedas! O colar é verdadeiro, não
é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo!
O homem tomou o estojo, refez o
embrulho com extremo carinho, colocou a
fita e o devolveu à jovem.
— Ela pagou o preço mais alto que
qualquer pessoa pode pagar. ELA DEU TUDO
O QUE TINHA.
O silêncio encheu a pequena loja e
d u a s l á g r i m a s ro l a ra m p e l a fa c e
emocionada da jovem enquanto suas mãos
tomavam o pequeno embrulho.

Autor desconhecido
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PROGRAMA DE

QUALIDADE

DE VIDA

Por Pr. Paulo Pereira
Leitura para essa semana:
Página 174 a 176 do livro “O
Mestre dos Mestres” de Augusto
Cury, volume 1 da série “ Análise
da Inteligência de Cristo”.
Texto para meditar: Mateus
18:15―35
Administrando a traição e
valorizando as pessoas mais do que
suas ações negativas.
Faz parte da natureza humana
medir as pessoas por suas atitudes,
mas precisamos buscar não o que faz
parte da natureza humana, pois já
conhecemos os resultados de pensar
assim: Mágoas, ressentimentos e
separações eternas, mas Deus pensa
diferente. Ele já tem o valor de cada
pessoa, independente de suas ações,
pois para Deus cada pessoa vale o
sangue de Seu Filho amado: Jesus!
Eu creio que só com a ajuda do
Espírito Santo poderemos dar o
valor devido às pessoas e olhar
para elas como Deus olha.
Quando julgamos

uma pessoa por sua ações, só vemos o
momento da atitude, mas Deus conhece
sua história e tudo que a levou a cometêla. Apesar de não concordar, Ele
compreende e pode perdoar e ajudar
aquela pessoa, achar o caminho do
perdão e o mais interessante de tudo é
que Deus nunca pecou e nunca pecará,
mas nos entende. Nós, que erramos
igualzinho ao outro, não entendemos e
não perdoamos... você já pensou nisso?
Por isso precisamos buscar o pensar
como Deus, pois em nossa natureza
jamais alcançaremos algo tão grandioso e
lindo.
1. Você gostaria de aprender a ver as
pessoas como Jesus vê? (Mateus 18:33)
2. Como você se sentiria ao ver uma
pessoa que te causou um grande dano,
perdoada, sendo abençoada por Deus?
Você teria consciência de que seu perdão
pode ter aberto portas para ela? (Mateus
18:35)
3. Como você reage diante de um
pedido de perdão, sabendo que a falha
lhe causou muitos danos? (Mateus
18:26―30)
4. Você está disposto a perdoar no
mesmo nível que Deus te perdoa?
(Mateus 18:33)
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Por Pr. Eduardo Garcia
«Louvai ao SENHOR. Louvai a Deus no
seu santuário; louvai-o no firmamento do
seu poder. Louvai-o pelos seus atos
poderosos; louvai-o conforme a
excelência da sua grandeza. Louvai-o com
o som de trombeta; louvai-o com o
saltério e a harpa. Louvai-o com o
tamborim e a dança, louvai-o com
instrumentos de cordas e com órgãos.
Louvai-o com os címbalos sonoros; louvaio com címbalos altissonantes. Tudo
quanto tem fôlego louve ao SENHOR.
Louvai ao SENHOR»
― Salmos 150:1-6
De todos os personagens bíblicos, Davi é
o que melhor nos fala acerca do louvor e da
adoração e o faz com autoridade de quem é
íntimo, sabendo expressar o amor do
reino, que havia em seu coração.
Lendo os salmos de Davi, me pareceu
como uma sinfonia que começa bem suave
que dá a impressão de que seremos
envolvidos por uma onda de sons; só que
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começa com uma marola com dois ou três
instrumentos, então vem um solo de
piano. A seguir, fica um pouco mais forte,
mais forte, mais forte. Então vem uma
grande onda com todos os instrumentos
juntos, e o salmo 150 é o fortíssimo de Davi,
o grand finale dessa sinfonia.
Por que tanto barulho? Por causa de seus
“feitos poderosos”?
E, eventualmente, compreendi que o
louvor não é apenas uma explosão de
palavras que pronunciamos no culto de
domingo. O louvor é uma linguagem, é a
liguagem do Reino de Deus. Assim como o
português é a linguagem do Brasil e de
Portugal, o louvor é a linguagem do Reino.
Os cidadãos deste reino devem falar este
idioma. É como Davi disse: “O seu louvor
estará sempre nos meus lábios” (Sl. 34:1).
Para Deus, há duas línguas no mundo, a
do Seu Reino e a do reino das trevas. A
primeira linguagem do louvor e a outra da
murmuração. O louvor exalta virtudes e a
queixa critica a virtude.
Temos que nos observar para ver se
estamos falando a linguagem certa, temos
que louvar a Deus todos os dias.
Amai-vos!

2ª feira – Números 07, 08, 09 / 3ª feira – Números 10, 11 ,12
4ª feira – Números 13, 14, 15 / 5ª feira – Números 16, 17, 18
6ª feira – Números 19, 20, 21 / Sábado – Números 22, 23, 24
Domingo – Números 25, 26, 27
Período atual: Sétima semana
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Estudo: Aborto vida das mães
para salvar a
O argumento para o aborto quando a vida
da mãe está em perigo não é mais válido. Pelo
menos não é se você acredita nos principais
especialistas médicos que apresentam
resultados do seu estudo no Simpósio
Internacional sobre a Saúde Materna,
realizada em Dublin, na Irlanda.
Especialistas em obstetrícia e ginecologia,
saúde mental e biologia molecular concluíram
que o aborto não é necessário para salvar a
vida de uma mulher com gravidez de alto
risco, o câncer na gravidez ou outras questões.
“Defendemos que não existe uma
diferença fundamental entre o aborto e os
tratamentos médicos necessários que são
realizados para salvar a vida da mãe, mesmo
que os resultados do tratamento desse tipo
implique em perda de vida de seu futuro
filho”, disse o grupo. ”Confirmamos que a
proibição do aborto não afeta, de forma
alguma, a disponibilidade de melhores
cuidados às mulheres grávidas.”
Judie Brown, presidente e co-fundadora
da American Life League, não está surpresa. E
outra vez, ela disse, a investigação continua
para desmascarar os falsos argumentos e de
propaganda usadas para justificar o
assassinato de crianças.
“Os últimos dados apresentados no simpósio

científico internacional validam a posição que
a Liga American Life tem mantido desde o seu
início: o aborto não é necessário para salvar a
vida de uma mãe”, disse Brown. ”Ao
comemorar esses resultados, temos de
continuar a lutar e defender a dignidade da
vida de cada ser humano. Devemos sempre
defender e promover o direito inerente à
vida”.
Fonte: www.overbo.com.br
14/set/2012 (Traduzido de Charisma News)

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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Conta-se que um farmacêutico se dizia
ateu e vangloriava-se de seu ateísmo. Deus, com
certeza, deveria ser uma quimera, uma dessas
fantasias para enganar a pessoas incautas e
menos letradas.
Talvez alguns mais
desesperados que necessitassem de consolo e
esperança.
Um dia, no quase crepúsculo, uma
garotinha adentrou sua farmácia. Era loira, de
tranças e trazia um semblante preocupado.
Estendeu uma receita médica e pediu que a
preparasse. O farmacêutico, embora ateu, era
homem sensível e emocionou-se ao verificar o
sofrimento daquela pequena, que, enquanto
ele se dispunha a preparar a fórmula, assim se
expressava:
― Prepare logo, moço, o médico disse que
minha mãe precisa com urgência dessa
medicação.
Com habilidade, pois era muito bom em
seu ofício, o farmacêutico preparou a fórmula,
recebeu o pagamento e entregou o embrulho
para a menina, que saiu apressada, quase a
correr.
Retornou o profissional para as suas
prateleiras e preparou-se para recolocar nos
seus lugares os vidros dos quais retirara os
ingredientes para aviar a receita. É quando se dá
conta, estarrecido, que cometera um terrível
engano. Em vez de usar uma certa substância
medicamentosa, usara a dosagem de um
violento veneno, capaz de causar a morte a
qualquer pessoa. As pernas bambearam. O
coração bateu descompassado. Foi até a rua e
olhou. Nem sinal da pequena. Onde procurá-la?
O que fazer?

De repente, como se fosse tomado de
uma força misteriosa, o farmacêutico se indaga:
“E se Deus existir?”
Coloca a mão na fronte e em desespero
clama:
― Deus, se existes, me perdoa. Faze com
que aconteça alguma coisa, qualquer coisa para
que ninguém beba daquela droga que preparei.
Salva-me, Deus, de cometer um assassinato
involuntário.
Ainda se encontrava em oração, quando
alguém aciona a campainha do balcão. Pálido,
preocupado, ele vai atender. Era a menina das
tranças douradas, com os olhos cheios de
lágrimas e uns cacos de vidro na mão.
― Moço, pode preparar de novo, por
favor? Tropecei, cai e derrubei o vidro. Perdi
todo o remédio. Pode fazer de novo, pode?
O farmacêutico se reanima. Prepara
novamente a fórmula, com todo cuidado e a
entrega, dizendo que não custa nada. Ainda
formula votos de saúde para a mãe da garota.
Desse dia em diante, o farmacêutico
reformulou suas idéias. Decidiu ler e estudar a
respeito do que dizia não crer e brincava. Porque
embora a sua descrença, Deus que é Pai ,
atendeu a sua oração e lhe estendeu a Sua
misericórdia.
N o d e s d o b ra m e nto d e n o s s a s
experiências acabamos todos reconhecendo a
presença divina. É algo muito forte em nós.
Mesmo entre pessoas consideradas de má vida,
e criminosos, encontraremos vigente o conceito.
“Cremos em Deus nos dá segurança , mas,
caminharmos com Ele, para Ele e termos a
certeza de que somos filhos D'Ele é algo que
somente aqueles que o são podem saber a
Grande Diferença que nos faz”.
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Leitura para essa semana:
Página 176 a 177 do livro “O
Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da
série “ Análise da Inteligência de
Cristo”.
Texto para meditar: Mateus
5:17―48
Jesus está nos desafiando a amar.
A quem devo amar? Será que só
tenho obrigação de amar meus
parentes, alguém que me apaixono,
meus filhos ou a pessoa com quem me
casei enquanto esta estiver bem
fisicamente?
A proposta de Jesus é bem
desafiadora para nossa natureza
humana tão egoísta e perversa: amar
sem ver uma possibilidade de tirar
algum proveito.
Nossa natureza é muito leviana.
S o m o s m u i to i nte re s s e i ro s ,
dispostos sempre a agradar e amar
quando, de alguma maneira,
pudermos tirar algum
proveito. Saiba que se
você fizer uma

pequena análise de si ― com honestidade
e de baixo da supervisão do Espírito Santo
― vocês vão concordar comigo. Mas não
falo de você como pessoa, mas da
natureza que você e todos nos
carregamos.
Quero que responda para, você com
toda honestidade: O que você sente ao
ver uma pessoa na sarjeta, suja,
desmaiada, cheia de vômito em volta e
fedendo? Responda isso para você
mesmo e depois diga para você: Quem
venceu? O cristianismo que você vive ou a
natureza humana caída que há em você?
Diga-me como se sente na seguinte
situação: O que você sente ao se deparar
com uma pessoa a quem você fez tudo
por ela e te traiu, falou mal de você, e
ainda inventou mentiras a teu respeito?
Agora muitos amigos e pessoas te olham
diferente e te julgam por essas mentiras.
Você conseguiria amar essa pessoa?
Imaginem agora que você se casa com
uma pessoa que você julga ter todos os
padrões de beleza, que te agrada e você é
fiel a esta pessoa e tenta, de todas as
maneiras, dar o melhor de si para essa
pessoa. No meio da caminhada essa
pessoa te trai por motivos que você nunca
vai entender. Agora essa pessoa não tem
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mais os padrões de beleza de antes, mas ela
está tremendamente quebrantada e
arrependida e entende que é você que ela
ama. E agora? Você a perdoaria?
O cristianismo nos deixa em uma situação
muito complicada. Sua proposta é amar
nosso próximo como Jesus nos amou e se
entregou por nós. Estamos vivendo isso?
1. Seja honesto: algum tipo de pessoa te
traz repugnância? (Mateus 5:17―25)
2. Você ama como a Bíblia ordena?
(Mateus 5:38―48)
Uma proposta pra você:
Amados irmãos, é com muita honestidade
que escrevo essas palavras. Não consigo
ainda viver essa proposta de Jesus, mas
gostaria de todo o meu coração viver
exatamente como a Palavra manda e sei que
é por isso que somos salvos pela graça de

Deus (Efésios 2:8―10). Mas deixo essa
proposta para todos, pois não gosto do nível
do cristianismo que vejo hoje,
principalmente onde se é livre para pregar o
evangelho como nosso país. Grandes líderes
vivem em contendas, sem o mínimo temor,
e nós vivemos o cristianismo que chamo de
EU-vangelho, onde todos querem o Deus de
Mica (Juízes 17:7―13, principalmente o
verso 13, onde mica diz que agora o Senhor
vai fazer bem a ele). Minha proposta é:
vamos ler mais a Bíblia e procurar melhorar,
com ajuda do Espírito Santo, o nosso nível
de amor, fidelidade, honra e honestidade
para com Deus, para com nossos irmãos e
para com nós mesmos!
Por Pr. Paulo Baptista Pereira ― que está
lutando para ser escravo do Senhor e de Sua
noiva, a Igreja.

Encontro com Deus
30/11 à 02/12
Procure um obreiro e informe-se sobre como fazer sua inscrição!
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2ª feira – Números 27, 28, 29 / 3ª feira – Números 30, 31, 32
4ª feira – Números 33, 34 / 5ª feira – Números 35, 36
6ª feira – Deuteronômio 01, 02, 03 / Sábado – Deuteronômio 04, 05, 06
Domingo – Deuteronômio 07, 08, 09
Período atual: Oitava semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

!
U
D
U
D
FALA
Por Pr. Eduardo Garcia
“Aquele que habita no esconderijo do
Altíssimo, à sombra do Onipotente
descansará” ― (Salmo 91:1)
Esse salmo fala de cobertura e proteção
contra todo tipo de terror. Fala de
pestilência, que não é apenas física, mas
também espiritual. Muitos de nós sofrem de
pestilência espiritual, enfermidades,
algumas infecções que não se resolvem, que
nos deixam deprimidos o tempo todo.
Alguns pensam que é algo que tem a ver com
o caminho que estão percorrendo, mas não
é. É porque ficam sem cobertura. Este salmo
diz que a pestilência ou praga não virá sobre
aquele que habita no esconderijo do
Altíssimo.
Espiritualmente, podemos estar expostos
a coisas que não podemos ver ou sentir com
os nossos sentidos físicos, mas podemos
conhecê-las se tivermos nossos sentidos
espirituais exercitados.
Este salmo fala de coisas que viriam contra
um filtro de Deus, contra a igreja do Senhor
para destruí-la. Mas essa não é a ênfase

COBERTURA
desse salmo. Nós não devemos ficar com
medo de todas as coisas que nos cercam. A
ênfase desse salmo está relacionada com a
proteção, com a cobertura. Nós podemos e
devemos andar de cabeça erguida, os filhos
de Deus podem ter ousadia de entrar no
Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por
aquele novo e vivo caminho que é Cristo (Hb.
10:19,20). Esta é a ênfase desse salmo.
Se sairmos dessa proteção,
imediatamente, forças malignas, podem
querer nos influenciar. Mas se nos
mantivermos, estaremos seguros.
Existe entre os cristãos uma presunção,
uma insensibilidade para os caminhos de
D e u s . Ve m o s s e u s a t o s e n ã o
compreendemos seus meios. O orgulho
sempre precede a queda.
A armadilha do inimigo é empurrar um
filho de Deus para fora da cobertura, no seu
orgulho ele tenta enfrentar o inimigo por si
mesmo, então sem cobertura perece.
Portanto, na proteção do Altíssimo é bem
melhor.
Amai-vos!

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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«Por isso, irmãos, procurai, com
diligência cada vez maior, confirmar a vossa
vocação e eleição; porquanto, procedendo
assim, não tropeçareis em tempo algum»
II Pe. 1:10.
Tempos atrás, um amigo meu entrou
distraidamente no
avião errado. Só
descobriu o engano
depois de ter-se
a j e i t a d o
confortavelmente no
assento, quando o
avião estava pronto
para a decolagem! Por
sorte, teve tempo de
sair e embarcar no
avião em que devia
estar.
Em 1984, Michael Lewis, estudante na
Califórnia, não teve tanta sorte. Depois de uma
visita de três meses à Alemanha, ele estava
retornando para sua casa em Oakland, via Los
Angeles. Em Los Angeles, quando um
funcionário da viação aérea da Nova Zelândia
anunciou o embarque para Aukland, Lewis
entendeu Oakland e entrou no avião. Depois de
já estar voando, Lewis descobriu o equívoco,
mas era tarde para o avião retornar. Quando
voltou para os Estados Unidos (nada menos que

por cortesia da viação aérea da Nova Zelândia!),
ele explicou que o problema era que os neozelandeses "falavam diferente"...
Nós sorrimos por causa do erro de Lewis.
Cometer esse engano é embaraçoso, mas errar
no que diz respeito ao nosso destino eterno não
é nada engraçado. A Bíblia fala de pessoas que,
no dia do juízo, pensarão estar "a bordo" rumo
ao Céu, só para descobrir que estão chegando
ao lugar errado. Lemos acerca disso em Mt.
25:31-46. Essas pessoas protestarão: "Senhor,
Senhor! porventura, não temos nós profetizado
em Teu nome, e em Teu nome não expelimos
demônios, e em Teu
nome não fizemos
muitos milagres?
Então [Cristo lhes dirá]
explicitamente: Nunca
vos conheci. Apartaivos de Mim, os que
praticais a iniquidade."
Mt. 7:22― 23.
Você e eu
podemos evitar esse
engano trágico, ao
confirmar agora
mesmo a nossa vocação e eleição. Isso quer
dizer verificar o destino e conferir nossa reserva
toda vez que o Espírito de Deus nos falar ao
coração. É o Espírito Santo que nos convence
quando estamos no caminho errado e,
apontando o certo, diz: Este é o caminho, andai
por ele (Is. 30:21).
Se você está sentindo o apelo do Espírito
Santo ao seu coração agora mesmo, por que
não verificar o destino e confirmar a sua
reserva?
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Leitura para essa semana:
Página 178 a 180 do livro “O
Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da
série “ Análise da Inteligência de
Cristo”.
Texto para meditar: Mateus
20:20―28
Sendo curado para servir sem
medo de precisar ser reconhecido.
Jesus veio a este mundo com vários
propósitos. Um deles era estabelecer
o Reino dos céus no coração dos
homens e, se é um reino, com certeza
existe leis e princípios.
O mundo em que vivemos jaz no
maligno e, por isso, o sistema e os
princípios são voltados para o caráter
do maligno. Apesar de tanta maldade,
guerras e lugares que parece que o
mal domina completamente, existem
lugares neste mundo que estão sob
influência do Reino de Deus, onde o
amor a bondade estão
estabelecidos: a Igreja, que
deve ser o maior exemplo
de oposição ao

sistema deste mundo.
Devemos começar a atentar para a
proposta de Jesus: um estilo de vida
antimundo, pois vivemos num mundo
onde as pessoas não respeitam o
sentimento de ninguém, onde as pessoas
não pensam nas consequências para
atingirem seus propósitos. Neste mundo,
as metas e os propósitos são maiores que
as pessoas.
Jesus, quando estabelece Seu Reino
dentro do coração dos homens, a primeira
coisa que propõe é nos tornarmos servos
um dos outros sem medo de nos sentir
diminuídos. Por isso, devemos lembrar
quando Ele lavou os pés dos discípulos.
Imagine: o próprio Deus lavando seus pés!
Quando Jesus praticou esse ato, Ele
imprimiu na mente de Seus discípulos
que, se O Próprio Deus lavou os seus pés,
deve-se fazer qualquer coisa sem medo
de se sentir humilhado. Quando
perguntarem quem é aquela pessoa tão
humilde, os que o conhecerem dirão: 'é a
pessoa que Deus lavou os pés'.
Eu sei que Jesus não lavou nem os seus
nem os meus pés, mas vamos deixar o
mundo perguntar quem são essas
pessoas tão humildes e diferentes deste
mundo. Alguém que te conhece vai dizer a
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seu respeito: 'é a pessoa a quem Deus veio a
terra e ficou tão apaixonado por ela que
morreu numa cruz' e 'essa pessoa é tão
apaixonada por Deus, mas anda neste
mundo, não sendo deste mundo, pois as leis
do Reino de seu Deus estão dentro dela'. É
preciso ser bem honesto e verdadeiro nestas
respostas.
1. Você gosta de chamar a atenção para
você? (Mt. 20:21; Tg. 4:10)

2. Você acha que está preparado para
servir na igreja e realizar uma grande obra
quando ninguém reconhecer seu trabalho?
Você ficará em paz? Você não foi chamado
para ser reconhecido e sim para servir! (Mt.
20:28)
3. Você gostaria de ser grande dentro dos
padrões do Reino dos céus? (Mt.
20:25―27)
Por Pr. Paulo Baptista Pereira

NA ÍNDIA, LEI "ANTICONVERSÃO" PERDE FORÇA
Louvado seja o Senhor por essa vitória da
liberdade religiosa na Índia!
Uma lei "anticonversão" sancionada no
Estado de Himachal Pradesh, comumente
usada por extremistas hindus para impedir
que pessoas se convertessem ao
cristianismo, foi parcialmente derrubada,
após uma contestação legal promovida
pelos cristãos.
A Associação Evangélica da Índia alegou
que as disposições da Lei Religiosa de
Himachal Pradesh, de 2006, são desiguais.
Por exemplo, aqueles que querem se
converter ao cristianismo são listados em
um registro público. Esses dados foram
verificados por extremistas hindus, que
rastreiam, perseguem e até assassinam
novos cristãos. Mas, se outros cidadãos
querem se tornar hindus não precisam, no
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entanto, divulgar sua escolha.
Evangelistas também enfrentaram falsas
acusações conversões forçadas de hindus e
que, devido às alegações foram presos e
brutalmente agredidos.
Agradeça a Deus pela decisão da alta
corte do Estado que, considerando tais
aspectos da lei, julgou-a inconstitucional. O
caso agora vai para o Supremo Tribunal
indiano, onde se espera que extremistas
hindus exerçam forte pressão para que a
ação seja anulada. Ore para que isso não
aconteça, e para que os direitos dos novos
cristãos na Índia prevaleçam. Interceda pela
liberdade de cada servo do Senhor, em meio
à perseguição.
Fonte: Portas Abertas
Tradução: Ana Luíza Vastag
29 out 2012

2ª feira – Deuteronômio 10, 11, 12 / 3ª feira – Deuteronômio 13, 14, 15
4ª feira – Deuteronômio 16, 17, 18 / 5ª feira – Deuteronômio 19, 20, 21
6ª feira – Deuteronômio 22, 23, 24 / Sábado – Deuteronômio 25, 26, 27
Domingo – Deuteronômio 28, 29, 30
Período atual: nona semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos
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Por Pr. Eduardo Garcia
Quantas orações hoje em dia expressam a
vontade de Deus? Será que esquecemos de
nós mesmos completamente e procuramos
somente a vontade do Senhor? Quantos de
nós declaramos que essa vontade se cumpra
e derramamos o nosso coração em rendição
e oração 'para que a vontade dEle se
manifeste, seja ela qual for'?
É importante que se esclareça que o
egoísmo se manifesta também nas orações!
São inúmeros os pedidos para nós mesmos!
Quão fortes são as nossas opiniões,
achismos, desejos, planos e sonhos. Como
então podemos esperar ser capazes de
esquecermos de nós na oração, tendo em
vista tanto de nós?
Devemos procurar essa vontade de Deus.
A autonegação deve ser praticada em tudo,
é importante na oração e no agir.
Devemos confiar totalmente nossas vidas
nas mãos de um Deus amoroso. O simples
Aniversariantes do mês de
NOVEMBRO
Lucas Rosa (02/nov)
Pr. Jorge "Lói" (02/nov)
Gabrielle (06/nov)
Lennon Ferreira (06/nov)

Oração sem
egoísmo

ato de entregar qualquer compromisso
onde o ego exerce sua vontade, com o
tempo produzirá separação entre o carnal e
o espiritual.
Quanto mais próximo o seu espírito
esteja de Deus, mais se afastará das
exigências da alma. Quando Deus
responder aos seus desejos de entrega à
Sua graça, sua natureza carnal estará
enfraquecida e facilmente concordará com
a vontade de Deus.
Por viver na presença do Senhor podemos
conhecer a Sua vontade e pensamentos. E
estas vontades e pensamentos divinos
tornam-se nossos próprios desejos que
expressamos em oração.
Essa oração de vontades unidas é a
resposta. Às vezes pedimos incorretamente
e nossa oração fica sem resposta, mas se
nossa vontade estiver unida à de Deus
venceremos todo e qualquer obstáculo.
Amai-vos!

Rosânia (09/nov)
Venâncio Silva (12/nov)
Adeilda Almeida (15/nov)
Sonia Lobo (15/nov)
Larissa Carvalho (17/nov)
Desireé (19/nov)
Pr. Eduardo (23/nov)

Sueli Neves (24/nov)
Davi Alcântara (24/nov)
Márzio Sampaio (28/nov)
Katherine Alves (29/nov)
Raíssa (30/nov)
Parabéns!

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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BORDADO
DE DEUS
Autor desconhecido
Colaboração: Mônica Pinheiro
Quando era pequeno, minha mãe
costumava bordar. Eu me sentava perto dela
e perguntava o que estava fazendo. Ela me
respondia que estava bordando.
Eu observava seu trabalho de uma
posição mais baixa de onde ela estava
sentada, e sempre
perguntava o que
estava fazendo,
dizendo-lhe que de
onde eu estava o que
ela fazia me parecia
muito confuso. Ela
sorria, olhava para
baixo e gentilmente
dizia: “Filho, saia um
pouco para brincar e
quando terminar meu bordado te chamarei e
te colocarei sentado em meu colo e te
deixarei ver o bordado da minha posição”.
Perguntava-me porque ela usava alguns

fios de cores escuras e porque me pareciam
tão desordenados de onde eu estava.
Minutos mais tarde escutava-a chamandome: “Filho, vem e senta-te em meu colo”.
Eu o fazia de imediato e me surpreendia
e emocionava ao ver a formosa flor e o belo
entardecer no bordado. Não podia crer; de
baixo parecia tão confuso. Então minha mãe
me dizia: “Filho, de baixo para cima tudo te
parecia confuso e desordenado, porém não
te ocorria que há um plano acima. Havia um
desenho; só o estava seguindo. Agora
olhando-o da minha posição saberás o que
estava fazendo”.
Muitas vezes ao
longo dos anos tenho
olhado para o céu e
dito: “Pai o que estais
fazendo?” Ele
responde: “Estou
bordando tua vida.” E
eu lhe replico: “Mas
está tudo tão confuso;
em desordem. Os fios
parecem tão escuros,
porque não são mais brilhantes?” O Pai
parecia dizer-me: “Meu filho, ocupa-te de
teu trabalho e Eu farei o meu; um dia te
colocarei em meu colo e então verás o
bordado do ponto que eu vejo.”
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DE VIDA

Leitura para essa semana:
Página 180 a 184 do livro “O
Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da
série “ Análise da Inteligência de
Cristo”.
Texto para meditar: João 4:1―30
Quebrando os preconceitos
sociais como Jesus.
Quando Jesus ― sendo Deus ―
veio a nós como homem para
estabelecer Seu grande propósito
divino, que era salvar a humanidade
de seus pecados, precisou quebrar
todas as separações sociais que
poderia haver. Ele não poderia revelar
Sua glória e Sua majestade, mas revela
apenas Sua humanidade. Com esta
humanidade, Ele precisava atrair para
Si as pessoas, com atitudes não
m u i to co nve n c i o n a i s , co m o
exemplo disso, pedir um favor a
uma mulher Samaritana e
desenvolver com ela um
diálogo que resultaria
num grande

evangelismo.
No texto, Jesus começa com um
pedido, evita uma discussão, falando do
amor de Deus e falando de uma água que
Ele tinha para oferecer ainda que Ele
mesmo estivesse com sede. Depois Ele
traz a revelação sobre a vida pessoal e
íntima da mulher e o mais incrível é que
Ele não bebeu água e a mulher (que havia
andado um quilômetro e meio com um
cântaro de água) volta para cidade e traz
com ela todo o povo da cidade para
beber, não a água do poço de Jacó, mas a
água que ela havia bebido de Jesus sem
ter pedido a Ele.
Precisamos aprender a nos relacionar
como Jesus fazia com as pessoas. Devemos
deixar que as pessoas encontrem em nós
uma fonte de aceitação e de prazer, pois
todos precisam ser achados, valorizados.
Precisamos separar as pessoas de seus
erros, pois a sociedade valoriza as pessoas
pelo o que elas têm, mas também as
desvalorizam pelos erros que elas
cometem, se esquecem de que todos
erram e que todos podem ter sucesso.
Tudo começa com uma tomada de
decisões ― às vezes erradas ou certas ―,
mas isso não poderá dar mais valor ou tirar
o real valor de cada individuo.

www.amaivos.org

Responda com a maior honestidade para
ser curado:
1. Você tem dificuldade de abordar uma
pessoa para falar de Jesus? (João 4:7)
2. Você foge quando a pessoa age
agressivamente depois que você falou com

ela do amor de Deus? (João 4:9)
3. Você tem coragem de, mesmo num
ambiente hostil, reagir com mansidão e
sabedoria? (João 4:10)
Por Pr. Paulo Baptista Pereira

TECNOLOGIA A SERVIÇO DO REINO DE DEUS
A Igreja Perseguida tem se beneficiado da
popularização de smartphones em todo o
mundo. Ter uma Bíblia no celular é mais
seguro e fácil de usar. Com a facilidade de se
adquirir cartões de memória é possível ter
conteúdo de áudio, vídeo e texto dentro de
um único chip.
Hoje em dia, a distribuição de Escrituras e
materiais cristãos acontece de maneira mais
eficaz e frequente através de plataformas
digitais. Especialmente em países onde a
posse da Palavra de Deus representa um risco
de morte para os cristãos, cartões de
memória em telefones celulares são ideais
para o armazenamento da Bíblia.
Conheça dois exemplos de cristãos de um
país da Ásia Central, onde cartões de
memória como esses estão sendo usados
para fortalecer a fé e propiciar a distribuição
da Palavra de Deus:
Bashir *é cristão. Certa ocasião, ele
presenteou o amigo Hussein* com um cartão
de memória para o celular. E disse: "Você é
meu melhor amigo, por isso quero te dar algo
muito especial." Bashir sabia que o amigo

A

E LEITUR

PLANO D

ouvia programas de rádio cristãos.
Entusiasmado com a ideia de ter sua própria
Bíblia, Hussein teve medo de apagar qualquer
arquivo do celular, por engano; mas Bashir o
assegurou que é impossível excluir dados da
memória do cartão. Hussein marcou de se
encontrar com Bashir para, juntos, assistirem
a um filme sobre Jesus. O vídeo faz parte dos
recursos disponíveis no celular. Ele estava à
procura de algo que o permitisse ouvir a
Palavra de Deus. Agora isso é disponibilizado
a ele e, por essa razão, Hussein é muito grato.
Adnan* pede por uma Bíblia - De um país
restrito, Adnan recebe o telefonema de Z. Ele
é r e s p o n s á v e l p e l o t ra b a l h o d e
acompanhamento dos ouvintes de uma rádio
cristã. Adnan pede a ele uma Bíblia em sua
língua e recebe uma surpresa: Z o encoraja a
utilizar seu cartão de memória do celular, que
possui vários recursos, entre eles os
Evangelhos em formato de áudio.
“Consequentemente, a fé vem por ouvir a
mensagem, e a mensagem é ouvida
mediante a palavra de Cristo.” Romanos
10.17 (Fonte: Portas Abertas)

2ª feira – Deuteronômio 31, 32 / 3ª feira – Deuteronômio 33, 34
4ª feira – Josué 01, 02, 03 / 5ª feira – Josué 04, 05, 06
6ª feira – Josué 07, 08, 09 / Sábado – Josué 10, 11, 12
Domingo – Josué 13, 14, 15
Período atual: décima semana

facebook.com/ComunidadeAmaivos

FALA DUDU! CONFIAR E ESPERAR
Por Pr. Eduardo Garcia “Portanto, não
lanceis fora a vossa confiança, que tem uma
grande recompensa. Necessitais de
perseverança, para que, depois de haverdes
feito a vontade de Deus, alcanceis a
promessa” ― Hb. 10:35,36
Quando pegamos as variáveis e olhamos
para as impossibilidades e somamos com as
diversidades que as nossas escolhas nos
proporcionaram, os nossos corações
derretem de tristeza e dor por não alcançar
ou não realizar o que desejamos para sermos
felizes.
Quantas vezes nos vemos em situações em
que tudo nos mostra que não
conseguiremos, por mais que acreditamos
que estamos fazendo a coisa certa, e não
entendemos, e questionamos, murmuramos
e, enfim, perdemos a razão por isso, então
pecamos, pois negligenciamos o poder de um
Deus que venceu, vence e vencerá por nós.

Quando acreditam sem olhar o agora, mas
vendo além, as variáveis, as impossibilidades
e as adversidades tornam-se ferramentas que
nos impulsionam e nos fortalecem para nos
concretizarmos com sucesso os nossos
sonhos.
“Bem aventurado o home que suporta a
provação, porque depois de ter passado na
prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor
prometeu aos que o amam” (Tg. 1:12)
Para quem ama o Senhor de forma
genuína e acredita nesse Deus de infinita
graça e misericórdia, sempre conseguirá
compreender que a Sua vontade é boa,,
perfeita e agradável, e então, caminhará
confiante na presença dEle, e essa intimidade
sempre produzirá frutos, pois Ele é a Videira
verdadeira e nós os Seus ramos fortalecidos
nEle, após passarmos pelos processos de
inverno e poda.
Amai-vos!

Encontro com Deus

30/11 à 02/12
Procure um obreiro e informe-se sobre como fazer sua inscrição!
SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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Um casal, recém-casados, mudou-se para
um bairro muito tranquilo.

alvissimamente brancos, sendo estendidos e,
empolgada, foi dizer ao marido:

Na primeira manhã que passavam na
casa, enquanto tomavam café, a mulher
reparou através da janela em uma vizinha
que pendurava lençóis no varal e comentou
com o marido:

― Veja! Ela aprendeu a lavar as roupas,
será que a outra vizinha ensinou? Porque,
não fui eu que a ensinei.

― Que lençóis sujos ela está pendurando
no varal!

― Não, é que hoje eu levantei mais cedo e
lavei os vidros da nossa janela!

Provavelmente está precisando de um
sabão novo. Se eu tivesse intimidade
perguntaria se ela quer que eu a ensine a
lavar as roupas!

E assim é. Tudo depende da janela através
da qual observamos os fatos.

O marido observou calado.
Alguns dias depois, novamente, durante o
café da manhã, a vizinha pendurava lençóis
no varal e a mulher comentou com o marido:
― Nossa vizinha continua pendurando os
lençóis sujos! Se eu tivesse intimidade
perguntaria se ela quer que eu a ensine a
lavar as roupas!

O marido calmamente respondeu:

Antes de criticar, verifique se você fez
alguma coisa para contribuir; verifique seus
próprios defeitos e limitações.
Devemos olhar, antes de tudo, para nossa
própria casa, para dentro de nós mesmos.
Só assim poderemos ter real noção do
real valor de nossos amigos.
Lave sua vidraça.
Abra sua janela.

E assim, a cada dois ou três dias, a mulher
repetia seu discurso, enquanto a vizinha
pendurava suas roupas no varal.
Passado um mês a mulher se
surpreendeu ao ver os lençóis brancos,

"Tire primeiro a trave do seu olho, e então
verás claramente para tirar o cisco do olho do
teu irmão" (Mateus 7:5)
Deus te abençoe!

facebook.com/ComunidadeAmaivos
amaivos_cfrj@msn.com

JESUS
BRE
ME SO

OME

N
TODO

NO

COMUNIDADE

AMAI-VOS
Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio (22) 2648-4909
BOLETIM INFORMATIVO NO 425 - 18 DE NOVEMBRO
DE 2012

PROGRAMA DE

QUALIDADE

DE VIDA

Leitura para essa semana:
Página 184 a 185 do livro “O
Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da
série “ Análise da Inteligência de
Cristo”.
Texto para meditar: Mateus
10:38―40 e Tiago 4:6―14
Deixando Jesus ser o número UM
em tudo.
Gostaria que todos os amados
dessem uma avaliada em si mesmos
para fazer uma reflexão junto comigo:
Todo ser humano tem um começo.
Esse começo acaba ficando impresso
em nossa mente e no mais profundo
de nossa alma: o desejo de ser o
número um, o melhor.
Veja nossa trajetória: quando
éramos apenas um
espermatozoide
estávamos sós,

não tínhamos ninguém para nos ajudar,
tínhamos apenas uma meta: ser o
primeiro, senão estaríamos mortos e não
existiríamos. Se estamos vivos e
existimos é porque vencemos
aproximadamente trezentos milhões de
outros espermatozoides e nos tornamos
únicos nesta guerra. Em proporção de
tamanho, corremos o equivalente a
várias voltas em torno da terra e
superamos tudo e a todos. Quando
nascemos, esse legado é fortalecido em
nós, pois ao nascermos, somos recebidos
com festa e, enquanto crescemos, todos
acham graça de tudo que fazemos.
Recebemos todo cuidado e proteção.
Tudo isso está trabalhando, está
fortalecendo o legado de sermos o
número um. Sem percebermos, vivemos
competindo com as pessoas em nossa
volta e, sem perceber, criamos certa
hostilidade em torno de nós mesmos,
não cedemos, não estamos dispostos a
perder para ninguém e queremos sempre
tirar proveito do que a vida pode
oferecer.
Mas agora o Senhor nos escolheu e está
estabelecendo dentro de nós o Seu
Reino, que não é comida nem bebida,

www.amaivos.org

mas gozo, justiça e paz no Espírito Santo.
Agora, o Reino de Deus se opõe a tudo
que foi impresso em nós, pois agora
precisamos perder a nossa vida que (custou
tão caro no ventre de nossas mães) por algo
que não vemos, simplesmente baseado
numa promessa feita por um homem que
nunca vimos, mas que sentimos Seu amor e
poder dentro de nós, que nos cura e nos
torna a cada dia pessoas melhores.

do Senhor, mas de todos que perdemos,
pois ganhamos seu respeito e carinho.
1. Você crê que se perder para quem você
ama você ganha o coração desta pessoa?
(Mateus 10:39)
2. Quanto te dói o perder para alguém?
(Tiago 4:6―10)
3. Você tem prazer na competição? (Tiago
4:1―3 e 11,12)

Agora aprendemos que devemos perder
para ganhar, e tem mais, não ganhamos só

Por Pr. Paulo Baptista Pereira

TODAS AS SEXTAS, ÀS 19h
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2ª feira – Josué 16, 17, 18 / 3ª feira – Josué 19, 20, 21
4ª feira – Josué 22, 23, 24 / 5ª feira – Juízes 01, 02, 03
6ª feira – Juízes 04, 05, 06 / Sábado – Juízes 07, 08, 09
Domingo – Juízes 10, 11, 12
Período atual: décima primeira semana
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Índia: atualização dos incidentes de perseguição
A Índia ocupa a 37ª posição na classificação
dos países que mais perseguem os cristãos.
Dados apontam que "enquanto a maioria dos
cristãos indianos é relativamente livre, muitas
regiões do país sediam verdadeiros campos
de batalha entre extremistas hindus e
cristãos". A violência contra pastores e
ataques a reuniões da Igreja continuam
mensalmente, principalmente, em áreas
rurais.
Hindus acusaram um centro cristão de
desenvolvimento infantil de converter
crianças ao cristianismo. O diretor do centro,
Devanand Samuel, disse à Portas Abertas que
oficiais de polícia de Karnataka foram até o
local em 29 de setembro, com acusações de
que o lugar usava alimentos, roupas e
educação para atrair as crianças para o
cristianismo.
Um político local, J. Ram, aumentou a
pressão, em 10 de outubro, quando ameaçou

a aplicação de consequências terríveis se o
centro não fechasse. Funcionários
interditaram a instalação, mas, segundo
Samuel, divulgaram um comunicado de
"retomada das atividades em breve".

A organização em Anekal Taluk, ao sul de
Bangalore, só pode retomar suas atividades
em 29 de outubro, depois que familiares
reuniram-se com os acusadores e insistiram
que seus filhos estavam recebendo
ensinamento acadêmico, não religioso.

Encontro com Deus
30/11 à 02/12
Procure um obreiro e informe-se sobre como fazer sua inscrição!
SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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Vocês já leram nas Escrituras que a pedra
rejeitada pelos construtores passou a ser a mais
importante do edifício? Isto é obra do Senhor e
é uma coisa admirável de se ver. Mc. 12:10
Durante milênios, uma pedra
permaneceu sem ser tocada por mãos
humanas no leito de um riacho no Estado da
Carolina do Norte, Estados Unidos.
Certo dia, um homem ergueu a pedra, viu
que seu peso era fora do comum e decidiu
usá-la como retentor de porta em sua casa.
Ali ficou durante anos.
Um dia, um geólogo
passou por aquele caminho
e percebeu a pedra. Seus
olhos experientes
reconheceram nela uma
pepita de ouro - o maior
volume de ouro nativo
encontrado a leste das
Montanhas Rochosas.
Uma antiga tradição rabínica diz que,
quando foi construído o templo de Salomão,
as pedras maciças para as paredes e os
alicerces foram cortadas da rocha viva e
modeladas na própria pedreira, sendo depois
transportadas para o monte onde se erguia o
templo. De acordo com a história, uma pedra
de tamanho incomum foi levada para o local,

mas os construtores não encontraram o lugar
certo para colocá-la, de modo que ficou de
lado, sem uso.
Enquanto continuavam o trabalho do
alicerce, aquela pedra parecia estar sempre
no caminho deles.
Durante longo tempo permaneceu
negligenciada e até rejeitada.
Então, um dia, os construtores chegaram
ao local onde devia ser colocada a pedra
angular. Para poder suportar o tremendo
peso do templo, a pedra
precisava ter tamanho e
resistência enormes.
Tentaram colocar várias
pedras, mas nenhuma era
apropriada. Por fim, a
atenção deles foi chamada
para a pedra rejeitada fazia
tanto tempo.
Exposta às intempéries durante aqueles
anos todos, ela não revelava nenhum defeito
ou rachadura e, quando colocada no devido
ângulo, encaixou-se perfeitamente.
O salmista, em nosso texto, alude a essa
tradição, e os rabis reconheciam que fazia
referência ao Messias.
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Leitura para essa semana:
Página 185 a 187 do livro “O
Mestre dos Mestres” de
Augusto Cury, volume 1 da
série “ Análise da Inteligência de
Cristo”.
Texto para meditar: Mateus
10:38―40 e Tiago 4:6―14
Conclusão do livro mestre dos
mestres.
Este é o último programa baseado
no primeiro livro da série Mestre dos
Mestres. Gostaria de, junto dos
irmãos, fazer uma avaliação de quanto
cada um aprendeu e cresceu com a
palavra de Deus e com o livro do nosso
querido irmão Augusto Cury. Com isso,
gostaria que os amados trouxessem
uma pequena carta bem pessoal do
quanto foi importante fazer esse
programa.
Nos programas anteriores você
aprendeu:
- A amar quem a sociedade
julga não merecer ser
amado;

- A perdoar tudo que já te fizeram;
- A aceitar os menos favorecidos da nossa
sociedade;
- A entender as pessoas mais difíceis;
- A se amar o bastante;
- Que seu próprio amor e o amor de Deus
te bastam para estar bem;
- A não ser egoísta;
- A ser louco por Jesus e a fazer loucuras
por Ele;
- A ver as pessoas acima do que elas tem
ou não tem, a saber que as pessoas valem
mais que qualquer bem deste mundo;
- Que um verdadeiro discípulo nuca deixa
de aprender;
Saiba de uma coisa: uma pessoa que
está disposta a crescer e a aprender
nunca poderá se sentir acima de ninguém
e de nada e que, na competição da vida,
nos basta superar a nós mesmos.
1. Você crê que o Espírito Santo pode te
transformar no discípulo dos sonhos de
Jesus? (1 João 3:1―3)
2. Você crê que pode viver uma vida
completa e plena em Cristo? (1 João
3:4―8)
3. Você consegue acreditar que suas
atitudes poderão falar mais alto do que
suas palavras ? (1 João 3:15―8)
Por Pr. Paulo Baptista Pereira
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FALA DUDU!

ENCONTRE-SE COM DEUS

“Porque foi do agrado do Pai que toda a
plenitude nele habitasse e que, por ele foi
feito a paz pelo sangue da sua cruz, por
meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na
terra como as que estão nos céus”
― Cl. 1:19,20
Com esta declaração, o apóstolo Paulo
estava refutando a ideia grega de que o
Senhor Jesus não poderia ser humano e
divino ao mesmo tempo. Cristo era
co m p l e ta m e nte h u m a n o ; E l e e ra
completamente divino. Jesus Cristo sempre
foi e sempre será Deus. Quando temos a
Cristo, temos o próprio Deus em forma
humana. Não diminua qualquer aspecto de
Cristo, Sua humanidade ou Sua divindade.
A morte de Jesus proveu o necessário para
que todas as pessoas se voltassem para
Deus. Cristo retirou o pecado que nos
impede de termos um relacionamento
correto com o nosso Criador. Isso não
significa que todos foram automaticamente
salvos, mas que o caminho foi aberto para
que qualquer pessoa que confie em Cristo
possa ser salva. Podemos ter paz com Deus e
nos reconciliar com Ele aceitando a Cristo,
que morreu em nosso lugar.
Muitas vezes a expiação é mal entendida e,
por consequência, mal interpretada. Alguns
imaginam que a expiação significa que Deus
estava irado com o pecador e que Se afastou,
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mal-humorado, até que aplacasse a ira,
quando Seu Filho se ofereceu para pagar a
pena. Em outras palavras, pensam eles, Deus
teve que ser reconciliado com o pecador.
Essa ideia, entretanto, é uma caricatura da
verdadeira doutrina. Através das Escrituras,
vemos que é Deus (a parte ofendida) quem
toma a iniciativa em prover expiação pelo
homem. Foi Deus quem vestiu nossos
primeiros pais (Adão e Eva). É o Senhor que
ordena os sacrifícios expiatórios. Foi Deus
quem enviou e deu Seu filho em sacrifício
pela humanidade. O próprio Deus é o autor
da redenção do homem. Ainda que Sua
majestade tenha sido ofendida pelo pecado
do homem, Sua santidade, naturalmente,
deve reagir contra o pecado. Contudo, Ele
não deseja que o pecador pereça (Ez. 33:11)
e sim, que se arrependa e seja salvo. O
apóstolo Paulo não disse que Deus foi
reconciliado com o homem, mas sim, que
Deus fez algo novo a fim de reconciliar
Consigo o homem.
Esse ato de reconciliação é uma obra
consumada; é uma obra realizada em
benefício dos homens, de maneira que, à
vista de Deus, o mundo inteiro está
reconciliado.
A morte de Jesus Cristo tornou possível a
reconciliação de todo ser humano com Deus.
Cada indivíduo deve torná-la real.
Por Pr. José Eduardo Garcia

2ª feira – Juízes 13, 14, 15 / 3ª feira – Juízes 16, 17, 18
4ª feira – Juízes 19, 20, 21 / 5ª feira – Rute 01, 02, 03, 04
6ª feira – 1 Samuel 01, 02, 03/ Sábado – 1 Samuel 04, 05, 06
Domingo – 1 Samuel 07, 08, 09
Período atual: décima segunda semana
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Encontro com Deus
30/11 à 02/12
ENCONTRISTAS, NÃO ESQUEÇAM: Todos devem fazer o pré-encontro.
Informe-se com o Pastor Eduardo sobre dias disponíveis.

PARABÉNS!
Pr. José Eduardo (dia 23/11) - Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres,
porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha
justiça.- Isaías 41:10. Parabéns, da sua família que te ama: Natália e Peter. / Que Deus
abençoe sua vida, e que os sonhos que habitam seu coração sejam, um a um, realizados
pelo Pai. Parabéns por ser a pessoa que é, especial para Deus, especial também para nós. Te
amamos. De seus amigos, irmãos e vizinhos: Elma, Neto e Venâncio.
Márzio Sampaio (28/11) - «Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos» Mateus 22:14. E são poucos os escolhidos em meio a tantos que são chamados. Você é um
escolhido de Deus! Que Ele continue te fortalecendo. Parabéns! De Pr. Eduardo, Natália e
Peter.
SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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"Ora, Aquele que é poderoso para vos
guardar de tropeços e para vos apresentar
com exultação, imaculados diante da Sua
glória, ao único Deus, nosso Salvador,
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória,
majestade, império e soberania, antes de
todas as eras, e agora,
e por todos os séculos"
- Judas 24 e 25.
Aninhado num penhasco de cem metros de
altura, em Portugal, encontra-se um velho
mosteiro. Em 1946, meus pais visitaram aquela
impressionante estrutura enquanto esperavam
vistos de entrada para Moçambique, então uma
colônia portuguesa. Para chegar ao topo,
mamãe e papai tiveram de ser amarrados a uma
grande cesta de vime. Vários monges os içaram
por uma roldana e uma corda presa à cesta.

Conta-se que uma vez um turista, tendo-se
acomodado confortavelmente na tal cesta para
o precário passeio, perguntou a um dos monges
com que frequência a corda era substituída.
"Toda vez que ela se rompe", respondeu o
monge.
Se nossa vida depende de algo ou de
alguém, queremos ter a certeza de que essa
pessoa ou coisa não nos vai deixar "cair" num
momento crítico. Assim é a nossa natureza.
Nada de origem humana poderá manter-nos
em pé para sempre. Mas no âmbito espiritual há
Um que pode, se Lho permitirmos. A promessa
é segura:
"O Deus eterno é a tua habitação, e por
baixo de ti estende os braços eternos."
- Dt. 33:27.
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“E Saulo, respirando ainda
ameaças e mortes contra os
discípulos do Senhor, dirigiu-se
ao sumo sacerdote e pediu-lhe
cartas para Damasco, para as
sinagogas, a fim de que, se
encontrasse alguns daquela seita,
quer homens, quer mulheres, os
conduzisse presos a Jerusalém. E,
indo no caminho, aconteceu que,
chegando perto de Damasco,
subitamente o cercou um resplendor
de luz do céu. E, caindo em terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo,
Saulo, por que me persegues? E ele
disse: Quem és, Senhor? E disse o
Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu
persegues. Duro é para ti recalcitrar
contra os aguilhões” ― At. 9:1―5
Saulo teve um encontro com
JESUS sem ter feito planos para isso,
mas precisamos saber que por mais
que uma pessoa faça planos, a
vida de todos os homens está
nas mãos de Jesus.
Você pode não crer,

pode ter uma religião e até ser um ateu,
mas Jesus está sempre, de alguma
maneira, Se dirigindo a você, através de
alguém, de uma palavra, na TV ou quem
sabe por algo que não esperamos. Ele
está sempre promovendo encontros
conosco, mas o que nos falta, às vezes, é
sensibilidade e percepção para ouvir Sua
voz. Aqui a voz de Jesus foi clara e direta:
Saulo precisou ficar cego fisicamente
para perceber que era cego
espiritualmente. E o que Saulo ganhou
com este encontro com Jesus?
Saulo ganhou, em primeiro lugar, um
amigo inseparável: o Senhor Jesus, na
pessoa do Espírito Santo. Ele recebeu um
chamado para anunciar a palavra de
Deus, que é o maior chamado que
alguém pode receber. É só ler a bíblia e
sua história linda. Ao ler esse boletim, por
exemplo, você está tendo um encontro
com Jesus. Resta saber se você vai
continuar cego, se não vai perceber e
nem ouvir Sua voz falando em seu
coração!
“Eis que estou à porta e bato; se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
em sua casa e com ele cearei, e ele,
comigo” ― Ap. 3.20
Por Pr. Paulo Baptista Pereira
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FALA DUDU!

PAI, GLORIFICA O TEU NOME

“Agora a minha alma está perturbada; e
que direi eu? Pai, salva-me desta hora;
mas para isto vim a esta hora. Pai,
glorifica o teu nome.”
― João 12:27-28a
Nos versículos 25 e 26, Jesus abriu um
caminho para que nós o seguíssemos. Nós
vamos andar pelo mesmo caminho e passar
pelas mesmas experiências do nosso
Mestre. Mas temos também a promessa de
estar onde Ele está, ou seja, nos lugares
celestiais à, Sua destra.
Podemos tomar esta posição e afirmar
que essa promessa é nossa apenas
legalmente, ou podemos nos apropriar de
um privilégio experimental e atual. Não
podemos deixar a posse desta posição com
Cristo nos lugares celestiais apenas para o
Milênio; isso é para AGORA!
Note que, no versículo 27, Jesus vive um
momento de angústia. De repente,
surgiram situações críticas e emergências
na Sua experiência, da mesma maneira que
ocorre em nossas vidas. Jesus não disse: “Se
a tempestade vier...”, Ele disse “Quando a
tempestade vier...”, então descobriremos
como foram feitos os alicerces de nossas
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vidas ou se nós temos (Lc. 6:47―49)!
É a tempestade que revela a força e
resistência da nossa construção. Você
lembra da tempestade que Jesus passou
com seus discípulos? No mar aberto, com
vento e ondas, água entrando no barco. O
que Jesus estava fazendo? Ele estava
dormindo.
Será que teríamos coragem de dizer:
“Bom, se o Senhor está dormindo durante
esta tempestade, por que eu também não
poderia dormir?”
Jesus estava querendo mostrar algo, de
modo bem dramático. O Senhor não agia
como os demais homens. Ele tinha vitória
no Seu espírito, mesmo quando o barco
tinha um metro de água.
Se você estiver reinando sobre as
situações, por que não ter tranquilidade
para dormir?
Então, o que diremos? “Pai, salva-me
nessa hora” ou “Pai, glorifica o Teu nome”?
Amai-vos!
Por Pr. José Eduardo Garcia

2ª feira – 1 Samuel 10, 11, 12 / 3ª feira – 1 Samuel 13, 14, 15
4ª feira – 1 Samuel 16, 17, 18 / 5ª feira – 1 Samuel 19, 20, 21
6ª feira – 1 Samuel 22, 23, 24 / Sábado – 1 Samuel 25, 26, 27
Domingo – 1 Samuel 28, 29, 30, 31
Período atual: décima terceira semana
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Toda semana, todos os dias da semana,
pego o mesmo ônibus, no mesmo ponto e
na mesma hora para vir ao trabalho,
encontro pessoas de todos os tipos, altas,
baixas, estúpidas, tranquilas, com sono ou
ouvindo música no último volume (com
fone de ouvido), até aí nada de anormal
para quem está acostumado a viver na
correria da maior cidade da América latina
(talvez a mais estressante também).
Mas em um desses dias que entrei no
"busão", uma coisa chamou muito a minha
atenção. Uma jovem com cerca de 20 anos
estava com um livro de capa preta nas mãos
lendo-o em voz baixa, eu estava a cerca de
dois metros de distância dela, mas dava pra
perceber claramente que ela lia o salmo 91.
Este é um dos meus salmos favoritos,
pois, mostra o quanto estamos seguros no
"esconderijo do Altíssimo", e para mim não
foi algo inédito ver alguém lendo uma Bíblia
dentro de um ônibus em um país como o
Brasil. Só que durante toda a viagem isso
me levou a refletir que essa não é a
realidade de cristãos que vivem em países
de maioria islâmica, por exemplo. Se ela se
atrevesse a ler a Bíblia publicamente em
países como Arábia Saudita, Paquistão, Irã,
Somália, Afeganistão, etc., provavelmente

pediriam gentilmente para que guardasse o
Livro, se retirasse do ônibus ou
simplesmente ela seria presa, e agredida
com palavras e ou atos.
Nós vivemos fisicamente muito longe da
realidade da intolerância religiosa, por isso
temos dificuldade de conceber que ela é
real e muita rígida em outras partes do
mundo. Antes mesmo de descer do ônibus
eu já estava orando por nossos irmãos que
não têm a liberdade de ler a Bíblia dentro de
um ônibus, no banco da praça, na faculdade
ou mesmo dentro da própria casa devido à
intolerância.
Que mesmo em meio à correria, rotina e
monotonia do dia a dia possamos nos
lembrar dos nossos irmãos perseguidos e
que a nossa oração diária seja para que as
palavras descritas no salmo 91.14-16 se
cumpra na vida deles e lhes sirvam de
consolo. O texto diz: "Porque ele me ama,
eu o resgatarei; eu o protegerei, pois
conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e
eu lhe darei resposta, e na adversidade
estarei como ele; vou livrá-lo e cobri-lo de
honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe
mostrarei a minha salvação". (Marcelo
Peixoto, Portas Abertas)

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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“E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual seja a
boa, agradável e perfeita vontade de Deus” ―
Rm. 12:2
A expressão traduzida como "transformaivos", em nosso texto, vem da palavra grega
metamorphoo, "mudar, transfigurar, alterar na
aparência". Nossa palavra "metamorfose" é
derivada dessa raiz grega. Uma das definições
de metamorfose é "uma mudança acentuada
que tem a ver com desenvolvimento, na forma
ou estrutura de um animal (como uma
borboleta ou rã), e que ocorre após o
nascimento".
Minha esposa e eu gostamos de jardinagem,
mas a menos que tomemos cuidado, certas
criaturas que passam por metamorfose
arruínam aquilo que plantamos. A natureza
delas é assim. São chamadas lagartas. A maioria
das pessoas despreza essas criaturas
destruidoras e rastejantes. Mas quando uma
lagarta passa pela metamorfose, sua natureza se
altera e ela emerge da crisálida como uma linda
borboleta.

Há um clube exclusivo na América, chamado
Clube Lagarta; admite somente pessoas que
tenham sobrevivido à queda de um avião, sem
pára-quedas, e que tenham vivido para contar a
história. Seus membros crêem que receberam
uma segunda oportunidade para viver; e não é
surpreendente que a lagarta seja o símbolo de
sua "nova vida".
A Bíblia ensina que o povo de Deus passará
por uma metamorfose por ocasião da Segunda
Vinda. Se quisermos experimentar essa
mudança, precisamos primeiro experimentar a
metamorfose da conversão - a transformação
que ocorre quando o Espírito Santo entra em
nossa vida e nos torna novas criaturas em Cristo.
Em ambos os casos, é o poder de Deus que
entra em ação. Alguns chamam essa energia
transformadora de "o poder da ressurreição"
(Fp. 3:10). Todos nós precisamos desse poder
hoje.

Nos primeiros séculos da era cristã, a
borboleta era usada como símbolo da
ressurreição. A idéia era a seguinte: assim como
a natureza da lagarta se transforma pelo
processo da metamorfose, assim também
aqueles que morrem em Cristo serão
transformados em imortais pela ressurreição na
Segunda Vinda (I Co. 15:51―53).
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Leitura para essa semana:
Página 17 a 19 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise da
Inteligência de Cristo”.
Texto para meditar:
Mt. 11:29; Mt. 6:12; Jo. 16: 33; Ec 3.
Amadurecendo na tribulação
Se tudo na vida passa, que tal
pensar melhor no momento de crise?
Pois ela vai passar! Temos um grande
problema no meio das crises, elas nos
levam ao descontrole emocional. Por
n ã o p e n s a r m o s co m l u c i d ez ,
acabamos ferindo pessoas que não
merecem, ainda que sejam culpadas
de alguma coisa. Ferir uma pessoa
não nos tira da crise, ainda que essa
pessoa seja culpada de tudo. Você
já pensou se Jesus nos tratasse
com hostilidade? Afinal,
somos os culpados por

Sua morte, mas como ELE nos trata?
Ele resolveu a crise e o problema da
consequência do pecado e ainda nos faz
um apelo cheio de amor e bondade de
dias melhores se O aceitarmos como
Salvador!
Devemos seguir o exemplo de Jesus,
pararmos de olhar para os culpados da
crise e buscarmos em Deus o Pai a saída
com calma, prudência e direção de Deus.
Se existe uma crise, ela tem que ser
resolvida, mas não devemos gastar nosso
tempo em discussões e em acusações.
Nosso tempo é muito precioso, pois, se
aceitamos a Jesus como Senhor de nossas
vidas, nosso tempo pertence a Ele, então
não podemos gastar o tempo que é Dele
com coisas que só Ele pode resolver. Com
oração vamos perceber que tudo se
resolve sem desespero.
1. Você tem o hábito de, na hora do
nervosismo, por causa de um problema
que surge de repense, arrumar um
culpado? Ou para, pensa e ora? Seja
honesto. (Mateus 11:29)
2. Quanto tempo você precisa para
perdoar uma pessoa por ter causado a
você um problema que te trouxe muita
dor? (Mateus 6:12)

www.amaivos.org

3. As crises são um alerta para nós. Ela nos
serve para percebermos se estamos em
Cristo ou voltados ainda para o mundo
(João 16:33). As crises te fazem perder o
controle ou te roubam a paz?

ANIVERSÁRIOS DE
DEZEMBRO

Em Jesus, ainda que você esteja numa
crise, terá paz, pois ela é o sinal que estamos
em Jesus de verdade. Você consegue
entender que tudo na vida tem um tempo
para se resolver? E você consegue passar
pelo processo da espera? (Eclesiastes 3).

Graziela Felizardo (04/12)
Luzia Moura (30/12)
Hélio Carlos (25/12)
Gabriel Reis (01/12)
Pr. Francisco Oreiro (20/12)
Pra. Ana Cláudia Domingues (25/12)
Juliane Rodrigues (31/12)

Por Pr. Paulo Baptista Pereira
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2ª feira – 2 Samuel 01, 02, 03 / 3ª feira – 2 Samuel 04, 05, 06
4ª feira – 2 Samuel 07, 08, 09 / 5ª feira – 2 Samuel 10, 11, 12
6ª feira – 2 Samuel 13, 14, 15 / Sábado – 2 Samuel 16, 17, 18
Domingo – 2 Samuel 19, 20, 21
Período atual: décima quarta semana
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Grazi,

Parabéns por ser uma
excelente esposa, mãe
e amiga. Que você saiba
que te amamos. Feliz
aniversário! (Salmo 23)
De Ev. Douglas e Matheus
Felizardo

Cristãos são mortos
e igreja é destruída
no Sudão
04 dez 2012 - As Forças Armadas do Sudão,
nas últimas duas semanas, bombardearam
áreas das Montanhas Nuba - matando três
cristãos, destruindo duas estruturas de
agência de socorro e o prédio de uma
igreja
O ataque à bomba, feito por um avião de
fabricação russa, feriu Mariam Hamdan (55)
e quebrou suas duas pernas. Suliman Kuku,
um cristão de 42 anos de idade e uma
menina de seis anos de idade chamada
Nadia Tutu também foram encontrados
mortos. Três casas, incluindo a de Kuku
foram destruídas no bombardeio, de acordo
com relatórios online de notícias do portal
Nuba.
"É muito triste - estamos perdendo nossos

Sabe quem
pode ter uma
maravilhosa
experiência
no próximo
ENCONTRO
COM DEUS?

VOCÊ

membros", disse um pastor da região, que
pediu anonimato.
O Sudão foi divido entre norte e sul em um
referendo realizado em 9 de julho 2011. Com
a divisão do país em Sudão do Sul e Sudão
(norte), o Sul ficou com uma população
majoritariamente cristã, e o norte,
muçulmana. Desde que o conflito militar
começou, militares sudaneses
bombardearam igrejas Nuba, escolas e
fazendas, causando muitas mortes.
Milhares de civis supostamente se
refugiaram em cavernas nas montanhas
Nuba. Muitas pessoas têm queixas de
negligência, opressão e conversões forçadas
ao Islã em uma jihad*. O movimento rebelde
crescendo nas Montanhas Nuba provocou
tensões e o Sudão teria bombardeado civis
no Sudão do Sul Estado de Bahr El Ghazal do
Norte, em novembro,matando sete pessoas.
* "jihad" é o esforço e empenho em fazer a
pessoa se converter ao islamismo, através de
uma ação.

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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“Exaltado seja o Deus de minha salvação! o
Deus que por mim tomou vingança(...); o Deus
que me livrou dos meus inimigos; sim, Tu que
me exaltaste acima dos meus adversários, e
me livraste do homem violento”
? Sl. 18:46? 48.

Na segunda metade do século dezesseis, na
Escócia, John Welsh (ou Welsche), pregador e
genro do reformador escocês John Knox, foi
perseguido implacavelmente por aqueles que
desejavam tirar-lhe a vida. Durante longo tempo
ele conseguiu escapar de seus perseguidores,
mas por fim parecia não haver lugar seguro
onde esconder-se. Ele orou e creu que Deus lhe
mostraria um plano para despistar os inimigos.
Naquela noite, Welsh bateu à porta de um
homem bem conhecido por sua feroz oposição
aos assim-chamados "pregadores do campo",
um homem que procurara prender Welsh mas
nunca o havia encontrado. Não reconhecido
pelo dono da casa, Welsh foi recebido com
bondade. Durante a noite, a conversa chegou ao
odiado Welsh. O anfitrião queixou-se
amargamente de não ter conseguido capturar
esse homem que ele considerava um rebelde e
agente de Satanás.

No dia seguinte,
Welsh e seu anfitrião
caminharam até o
lugar onde os fiéis
haviam combinado
reunir-se. Welsh
convidou seu
anfitrião a sentar-se
na única cadeira
disponível - uma
cadeira que Welsh
havia providenciado
especialmente para ele. Então começou a
pregar acerca do amor de Deus pelos
pecadores. Falou com um poder tão persuasivo
e tocante, que o coração de seu inimigo se
comoveu. No encerramento da reunião, Welsh
disse:

? Senhor, eu sou Welsh. Leve-me e prendame, e faça o que bem quiser.
Seu ex-inimigo, agora amigo e converso,
recusou!

? Fui encarregado ? disse Welsh ? de
capturar essas pessoas. Eu sei onde Welsh vai
pregar amanhã. Se o senhor quiser, posso
colocá-lo em suas mãos.

“Quando, com fé, lançarmos mão de Sua
força, Ele mudará, mudará maravilhosamente,
a mais desesperançada e desanimadora das
perspectivas. Ele o fará para a glória de Seu
nome. Deus pede aos Seus fiéis, aos que nEle
crêem, que falem de ânimo aos incrédulos e
desesperançados”
? Serviço Cristão, pág. 234

? Nada me daria mais prazer - disse o dono
da casa.

Essas palavras devem encorajar-nos quando
as perspectivas parecem sombrias.

facebook.com/ComunidadeAmaivos
amaivos_cfrj@msn.com

JESUS
N

E

O NOM

E TOD

OBR
OME S

COMUNIDADE

AMAI-VOS
Rua Duarte da Costa 374 - Guarani - Cabo Frio (22) 2648-4909
BOLETIM INFORMATIVO NO 429 - 16 DE DEZEMBRO DE
2012

VOLTANDO A ESSÊNCIA DA AD
ORAÇÃO

www.amaivos.org

E
PLANO D

LEITURA

2ª feira – 2 Samuel 22, 23, 24 / 3ª feira – 1 Reis 01, 02, 03
4ª feira – 1 Reis 04, 05, 06 / 5ª feira – 1 Reis 07, 08, 09
6ª feira – 1 Reis 10, 11, 12 / Sábado – 1 Reis 13, 14, 15
Domingo – 1 Reis 16, 17, 18
Período atual: décima quarta semana
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PERSEGUIÇÃO X LIBERDADE RELIGIOSA

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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Leitura para essa semana:
Página 20 a 21 do livro “O
Mestre da Sensibilidade” de
Augusto Cury, volume 2 da série
“Análise da Inteligência de
Cristo”.
Texto para meditar:
João 3:1 ― 21
Você conseguiria separar o seu
relacionamento com Jesus do
sistema religioso em que você vive?
Isso mesmo: desassociar a pessoa de
Jesus da instituição Igreja!
Como seria isso? Você começaria a
gerar em sua mente e coração uma
relação com Jesus onde não só o veria
como Senhor e Deus, mas como
amigo, como guia, você não
conseguiria se sentir longe Dele, sem
possibilidade de viver sem Ele, Seus
ensinamentos brotariam em sua
mente nas horas mais incríveis.
Sua vida estaria voltada para
agradar a Jesus, pois Ele
seria seu amigo

inseparável e você jamais tomaria uma
decisão sem consultá-Lo, já que isso não
seria uma questão de religião, mas de
relacionamento e intimidade que não
podem ser quebrados.
Por causa do amor e da intimidade que
você teria com Jesus, você jamais faria
algo que pudesse atrapalhar sua relação
com Ele, ainda que você saiba que, se
errar, Ele te perdoa.
Você faria tudo para não errar,
simplesmente por causa dos “segundos”
em que seu erro poderia manter você
separado Dele, assim como Jesus se
queixou na cruz pela separação com o
Pai, pois Ele recebeu o pecado de toda
humanidade. O nosso pecado O separou
de Deus, já que foi com esse ato que Ele
estaria obedecendo a seu Pai: neste
instante, Jesus chama o Pai de Deus
(Mateus 27: 46), isso é, Ele sempre O
chamou de “Pai”, mas no momento que
Ele recebe nossos pecados, Se distancia
de Jesus pelo período em que Ele tem que
cumprir a missão como Cordeiro de Deus
recebendo nossos pecados.
Jesus colocava Seu Pai e Sua
obediência a Ele acima de tudo! Que
lugar Jesus ocupa em sua vida?
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1. Você sente falta de Jesus? (João 3:3)
2. Você tem sensibilidade para perceber
que existe algo entre você e Jesus de
errado? (João 3: 6 ― 12)
3. Quem é Jesus para você? (João 3: 13 ao
21)
4. Seja honesto: você pode começar
avaliar quanto tempo você passa todos os
dias sem Ele? Que tal investir melhor nesta

FALA DUDU!

FUJA DA APARÊNCIA DO MAU

“Porque do céu se manifesta a ira de
Deus sobre toda a impiedade e injustiça
dos homens, que detêm a verdade em
injustiça. Porquanto o que de Deus se
pode conhecer neles se manifesta, porque
Deus lho manifestou”
― Romanos 1:18,19 (leia até o v.32)
Nessa passagem podemos comprovar
que Deus colocou em cada ser humano, a
consciência da existência divina. Assim, Ele
revela Sua ira quando detemos a Sua
verdade com a injustiça.
A linguagem que o apóstolo Paulo
emprega nesses versículos é enfática, não
deixando dúvidas: “São por isso,
inculpáveis...” (v.20).
Nós todos temos conhecimento de Deus.
Portanto, não temos desculpa para viver

E
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relação com Ele? (Romanos 8: 31 a 39)
Sugiro que esta semana você separe na
sua agenda três períodos do dia para ler um
capitulo da Bíblia, ouvir um louvor ou mais e
orar por você, sua família, sua igreja e seus
pastores, pois sei que temos tempo para
muitas coisas que não nos levam a lugar
nenhum.
Por Pastor Paulo Pereira

praticando os pecados que Paulo cita nos
versos a diante (não deixe de lê-los).
Essa lista não lembra as matérias de
jornal que lemos hoje em dia ou vimos na
televisão? Não é uma descrição perfeita da
exata condição que a sociedade se
encontra? Como foi que chegamos a esses
níveis de baixeza?
Observemos o item que diz “inventores
de males”: como é possível que existam
pessoas que se dedicam a inventar males e
ruindades, passando a maior parte de seu
tempo pensando no que mais podem criar
para destruir o próximo, trazer vergonha ao
ser humano e afrontar a Deus? Como a
soberba pode reinar no coração do
homem? Quando foi que o engano e a
malignidade entraram no pensamento
dele? Uma bela manhã, um homicida

2ª feira – 1 Reis 20, 21, 22, 23, 24 / 3ª feira – 2 Reis 01, 02, 03
4ª feira – 2 Reis 04, 05, 06 / 5ª feira – 2 Reis 07, 08, 09
6ª feira – 2 Reis 10, 11, 12 / Sábado – 2 Reis 13, 14, 15
Domingo – 2 Reis 16, 17, 18
Período atual: décima quarta semana
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acorda, olha no espelho, escova os dentes,
coloca desodorante e diz para si: “acho que
hoje é um bom dia para matar alguém”.
Será que é assim que acontece?
Será que vamos acreditar na grande
mentira que os psicólogos quiseram nos
vender de que o homossexual nasceu
assim, que não tem controle sobre si e que
foi destino?
A resposta a todas as perguntas é: Claro
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que não! Tudo isso é resultado de um
processo, que está explicado claramente
neste capítulo. O que ocorre é que muitas
vezes, passamos totalmente ao largo por
ele. O que o apóstolo Paulo menciona aqui é
o resultado de um longo processo que se
desenrola na vida de quem pratica essas
coisas. Fuja da aparência do mau!
Amai-vos!
Por Pastor José Eduardo

ONDE ESTAVA DEUS?

Onde Estava Deus no tiroteio na escola
primária de Sandy Hook, Newtown em
Connecticut?
Huckabee é âncora de telejornal, e é um
cristão que não tem medo de ser reprovado
pelos outros ao expor suas convicções
morais e sua fé: Huckabee responde à
pergunta que Neil Cavuto, e muitos outros
fizeram a respeito desta história a seguir.
“Em 14 de dezembro de 2012, um tiroteio
chocou a nação americana e o mundo. Um
jovem de 20 anos de idade, Adam Lanza,
entra em uma escola primária nos Estados
Unidos e matou 27 pessoas inocentes
aproximadamente às 9h30 da manhã.
Polícia ainda busca a causa do tiroteio. O
jovem estava com: um rifle Bushmaster
calibre 223, e duas pistolas, Glock 10 mm e

uma Sig Sauer 9 mm.”
O texto a seguir é a transcrição traduzida
da declaração de Huckabee no programa
Fox News, onde falava a respeito do tiroteio
na Escola Sandy Hook. O vídeo foi postado
no Youtube no dia 17 de Dezembro de 2012.
«Estamos tentando compreender esse
terrível tiroteio na escola primária Sandy
Hook, mas não iremos tirar algum sentido
disso, está além da capacidade de
compreender de qualquer ser humano
racional.
O governador de Connecticut, Dan
Malloy, acertou quando disse “― O MAU
visitou essa comunidade”. O presidente
Obama, em uma emocionante declaração
da Casa Branca, falou mais como um pai do

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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que como um político e citou a Bíblia para
trazer conforto à nação. Igrejas lotaram em
Newtown, Connecticut, ontem à noite, à luz
de velas, para lamentar a morte das 27
pessoas inocentes e as vidas das inúmeras
pessoas que foram abaladas por alguns
segundos de carnificina enlouquecida.
Na sexta-feira, Neil Cavuto me
perguntou: “― Onde estava Deus?” e eu
disse que por cinquenta anos temos tentado
sistematicamente remover Deus de nossas
escolas, nossas atividades públicas, mas no
momento em que vivemos uma
calamidade, nós queremos saber onde Ele
estava.
Bem, a previsível Esquerda [política]
iluminou as ondas aéreas e a blogosfera
com uma reação vil e cruel e chegou à
conclusão de que eu disse que se tivéssemos
oração nas escolas, o tiroteio não teria
acontecido. Bem, eu não disse nada disso.
Está muito além de tirar oração e leitura
bíblica das escolas. Está no fato das pessoas
processarem uma cidade para que não
sejam confrontados na rua com decorações
e canções religiosas; processos estão se
acumulando para retirar uma cruz do lugar,
que nada mais é que um memorial a
soldados mortos; igrejas e empresas cristãs
são orientadas a entregar seus valores
pelos decretos governamentais para
financiar impostos para distribuição de
pílulas abortivas. Cuidadosamente e
intencionalmente paramos de dizer que
certas coisas são pecado e chamamos de
doença. Às vezes chegamos a dizer que são
coisas normais.
E para chegar ao ponto de abandonar

v e r d a d e s m o r a i s e f u n d a m e nto s ,
perguntam: “― Bem, onde estava Deus?”.
Eu respondo que, a meu ver, nós O
escoltamos para fora de nossa cultura, e,
marchando, O retiramos das praças
públicas e então expressamos nossa
surpresa ao ver que uma cultura sem Ele, na
verdade, só mostra o que ela acabou se
tornando. Assim que a tragédia aconteceu,
creio que Deus apareceu sim. Ele apareceu
na vida dos professores que se colocaram
entre o homem armado e as crianças. Ele
apareceu através dos policiais que
correram para dentro da escola sem saber
se seriam atingidos por uma rajada de
balas. Ele apareceu na forma de abraços e
lágrimas para crianças, parentes e
professores que vivenciaram a chacina. Ele
apareceu nos cultos lotados em que as
pessoas acenderam velas e oraram. E ele
apareceu na Casa Branca, onde o
presidente invocou Seu nome e citou Seu
livro. Em poucos dias ou semanas,
provavelmente, vamos pedir a Ele que se
retire de vista e anunciaremos com nosso
orgulho arrogante que agora estamos
esclarecidos e educados e que já evoluímos,
superamos a dependência dEle. E alguém
irá sugerir uma lei que pare todo esse tipo
de coisa. Aproveito pra dizer que não
precisamos aprovar uma nova lei. Há Uma
que existe há um tempo e que funciona, se a
ensinarmos e observarmos: “Não matarás”.
Bem, há outras nove. Mas para falarmos
sobre elas, seria necessário trazer Deus de
volta. E nós sabemos o quão inaceitável isso
pode ser.»
Colaboração: Filipe Kadosh
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Leitura para essa semana:
Página 21 a 24 do livro “O Mestre
da Sensibilidade” de Augusto
Cury, volume 2 da série “Análise
da Inteligência de Cristo”.
Texto para meditar:
Colossenses 3:1 ― 17
Você acha que o que você é hoje é o
que Deus planejou que você fosse?
Se até a psicologia ainda não é uma
ciência madura suficiente para
entender a capacidade que temos de
construir pensamentos, imagine...
É bem provável que ainda estejamos
limitados para construir pensamentos
mais arrojados pela nossa própria
formação familiar e escolar.
Veja bem, quem de nós, ao levantar
pela manhã, tem uma mente
completamente livre para olhar pro
céu e gastar um tempo precioso
consigo mesmo, contemplado
toda a natureza à sua volta?
Comece a criar

pensamentos da mesma forma com que
Deus criou as cores das flores, do céu e do
mar. Tenha em mente que a cada
mudança de ângulo de visão o tom da cor
muda e, a cada segundo, tudo à nossa
volta se torna novo e cada vez mais belo.
Imagine você gastar seu tempo sentindo o
cheiro das flores, a maciez das suas
pétalas, o sabor de diferentes frutas
passando pelo doce, o azedinho e o meio
amargo. Você não teve que se preocupar
em pensar e em construir nada disso, mas
pode desfrutar de tudo sem culpa.
Depois de um momento de
contemplação e de desfrutar de tudo isso,
pode olhar para céu e construir um
pensamento simples, mas verdadeiro,
lindo e altamente importante para sua
vida:
“Deus obrigado por eu existir e poder
desfrutar de disso tudo. Reconheço que foi
o Senhor que fez tudo isso para mim. E se o
Senhor fez tudo isso, pode muito bem
cuidar de mim enquanto eu O adoro por
tantas maravilhas. A principal dessas
maravilhas não é nenhuma das que estão
diante dos meus olhos, mas o que sou.
Essa é a maior de todas as maravilhas: é
ter tudo isso e, com meu corpo e com
minha mente, saber desfrutar de tudo,
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construindo pensamentos saudáveis sobre
tudo que o Senhor construiu para mim, para
aprender a desfrutar delas sem traumas e
preocupações sobre o que fazer diante dos
problemas e sobre o futuro. O Senhor já me
capacitou com uma mente brilhante e com
uma inteligência que me faz me voltar para o
Senhor, de quem tenho a direção certa pra
tudo que preciso, para ver a cada dia um
milagre e uma aventura cheia de
descobertas incríveis, me divertir em poder
construir pensamentos e ideias e saídas para
tudo sem tensão.”
Todos os problemas que vem até a nós, já
fomos capacitados pelo Senhor para resolver
e, se não conseguirmos, temos a fé para orar
a Deus. Sabemos que do Senhor virá a saída,
pois nosso tempo pertence a Ele, vamos
gastá-lo na nossa relação com ELE!
1. Quando você acorda pela manhã, você
consegue fazer o que o texto acima diz?
(Colossenses 3: 1 ― 3).
2. Os problemas e a rotina têm te roubado
o direito de pensar mais livremente e de
desfrutar das maravilhas da vida?
(Colossenses 3: 8 ― 15).
3. Você gostaria de viver com mais
qualidade? (Colossenses 3: 16, 17).
Desfrute mais do que Jesus conquistou
por você e não se esqueça de que você
consegue, com oração e fé que vêm de Deus,
você consegue! (Filipenses 4: 13).
Por Pastor Paulo Pereira
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Pastor Yousef Nadarkhani foi,
mais uma vez, preso no Irã
A organização Christian Solidarity
Worldwide (CSW) informou que Yousef
Nadarkhani, pastor da Igreja do Irã,
recentemente absolvido da acusação de
apostasia, foi novamente detido.
Em setembro desse ano, um tribunal
absolveu Nadarkhani da acusação de
apostasia, mas o condenou a três anos de
prisão por evangelizar muçulmanos. Uma
vez que, ao longo do processo até o
julgamento final, ele já havia passado cerca
de três anos na prisão Lakan, em Rasht, o
pastor foi liberado em setembro mesmo,
após pagar fiança.
No entanto, fontes da CSW informaram
que o pastor Nadarkhani foi encaminhado
novamente à prisão, por ordem do diretor da
prisão Lakan, que alegou que ele havia sido
liberado muito cedo, devido à insistência de
seu advogado, Mohammed Ali Dadkhah. O
líder cristão foi preso mais uma vez para
cumprir o restante do tempo de condenação
e completar a papelada que, supostamente,
não tinha sido resolvida durante a sua
liberação, há dois meses.
Em novembro, Yousef foi convidado
especial da conferência nacional da CSW, em
Londres, onde agradeceu a todos que
oraram e pediram a Deus por ele durante sua
prisão.
(Fonte: Portas Abertas, 27/dez/2012)

2ª feira – 2 Reis 19, 20, 21 / 3ª feira – 2 Reis 22, 23, 24, 25
4ª feira – 1 Crônicas 01, 02, 03 / 5ª feira – 1 Crônicas 04, 05, 06
6ª feira – 1 Crônicas 07, 08, 09 / Sábado – 1 Crônicas 10, 11, 12
Domingo – 1 Crônicas 13, 14, 15
Período atual: décima quinta semana
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FALA DUDU!

FALANDO ATRAVÉS DAS AÇÕES

“Aquele que tem os meus mandamentos
e os guarda, esse e o que me ama; e
aquele que me ama será amado por meu
Pai, e eu também o amare e me
manifestarei a ele” ― Jo. 14:21
Como saberemos se amamos a Jesus?
Obedecendo aos Seus mandamentos! A
obediência, no entanto, se torna a medida
pela qual medimos nosso amor.
Quando amamos uns aos outros,
vivemos realmente como um corpo. Este
corpo é chamado de Igreja. Não se trata de
uma edificação, nem de uma organização. É
um grupo de pessoas (todas diferentes) que
amam ao Senhor e umas às outras. Você
precisa fazer parte dessa família de Deus se
quiser ser obediente a Ele.
Precisamos ser testemunhas de Cristo
em nossos atos e palavras. Ser testemunha
de Cristo e ser na prática quem você é na
teoria. Não significa saber pregar, nem
bater de porta em porta falando de Jesus.

Significa viver para Jesus Cristo a cada dia de
modo que não apenas as Suas Palavras
falem dEle, mas que sua vida reflita a vida
de Jesus.
Como é que você pode testemunhar com
sua vida? O-BE-DE-CEN-DO! Ou seja, sendo
dirigido e controlado pelo Espírito Santo,
demonstrando o fruto do Espírito em suas
ações, em sua conduta. Isso não significa
andar com a Bíblia debaixo do braço e sim
na mente e coração, também não significa
usar roupas esquisitas e sim ficar conectado
com Deus a todo instante.
Jesus descreveu esse relacionamento
como os ramos de uma videira, sempre
ligados a Ela. Se permanecermos ligados a
Cristo, daremos frutos e nossa vida será um
testemunho para os que nos rodeiam.
Que o próximo ano seja um ano frutífero
para os que estão ligados na videira. O que a
gente faz fala muito mais do que só falar.
Amai-vos!
Por Pastor José Eduardo

SEGUNDAS-FEIRAS – 15h Culto de oração
TERÇAS-FEIRAS – 20h SEPA Seminário Pentecostal Amai-vos
QUARTAS-FEIRAS – 20h Culto de Estudos Bíblicos
DOMINGOS – 9h Escola Bíblica Dominical com Programa de Qualidade de Vida /
18h Oração com os obreiros / Culto de Celebração – 19h30
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IMPORTANTE LEMBRAR

O dia mais belo: hoje

O pior sentimento: o rancor

A coisa mais fácil: errar

O presente mais belo: o perdão

O maior obstáculo: o medo

O mais imprescindível: o lar

O maior erro: o abandono

A rota mais rápida: o caminho certo

A raiz de todos os problemas: o dinheiro

A sensação mais agradável: a paz interior

A distração mais bela: o trabalho

A maior proteção efetiva: o sorriso

A pior derrota: o desânimo

O maior remédio: o otimismo

Os melhores professores: as crianças

A maior satisfação: o dever cumprido

A primeira necessidade: comunicar-se

A força mais potente do mundo: a fé

O que traz felicidade: ser útil aos demais

As pessoas mais necessárias: os pais

O pior defeito: o mau humor

Amais bela de todas as coisas:
O AMOR!

A pessoa mais perigosa: a mentirosa
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