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DESENVOLVIMENTO 
 

 

Leitura para essa semana: folha 

em anexo, que é trecho do livro “O 

Mestre da Vida” de Augusto Cury, 

volume 3 da série “Análise da 

Inteligência de Cristo”. 

 

Gostaria de desenvolver, junto a 

esta coleção da "Análise da inteligência 

de Cristo" uma proposta.  Gostaria de 

iniciar um programa onde a mudança de 

mente fosse radical, para que 

começássemos a pensar e agir como 

Jesus. Pois Jesus nos apresenta o modelo 

perfeito e o estilo de vida perfeita para 

cada cristão; sendo assim, que tal buscar 

isso como uma meta de vida? Porém, 

não fazendo disso um jugo, mas uma 

grande aventura, onde primeiro vamos 

aprender a ter misericórdia de nós 

mesmos e das pessoas que vivem 

debaixo do mesmo teto que nós. 

Assim, nosso lar e nosso próprio mundo 

interior, seriam o nosso laboratório, pois 

não adianta sermos bonzinhos com os 

outros, mas sermos carrascos de 

nós mesmos e dos que vivem conosco 

debaixo do mesmo teto.  Saiba que não 

existe lugar melhor do que o nosso 

mundo interior e o nosso lar para 

exercitarmos o estilo de vida de 

Jesus; depois vem o trabalho, a 

escola, etc. 

 

De uma coisa tenho certeza e 

posso compartilhar com vocês: A minha 

própria experiência pessoal, pois eu era 

um carrasco de mim mesmo,  não 

admitia e nem aceitava os meus erros, e 

por isso vivia angustiado e não 

desfrutava do presente de viver cada dia. 

Pois é assim que funciona: Imagine que 

grande parte de tudo o que você sofre, o 

culpado é você mesmo; pois se alguém 

te fere e você se martiriza por isso, e fica 

noites sem dormir alimentando a 

ferida, saiba que você primeiro precisa 

se perdoar antes de perdoar o outro, pois 

você se fere quando dá o direito ao outro 

de te ferir. 

Pense no trecho do livro, onde se 

fala do milagre da ressurreição de 

Lázaro. Jesus realiza um milagre que, 

para a medicina, é inexplicável;  Ele 

já sabia o que ia fazer, mas não chegou 

ao lugar apressado e nem cheio de culpa 

por não ter ido antes em nenhum 

momento. Ele abriu mão da sua 

humanidade, pois ao chegar, não agiu 

como o Deus todo poderoso que tem 

solução para todas as coisas, apesar de 

ter e ser.  Ele chegou como um amigo, 

sem ansiedade, cheio de compaixão, e 

até mesmo chorou e compartilhou da dor 

de suas amigas Marta e Maria. 

Somente depois de dar tempo a si e para 

as pessoas que amava, com muita calma, 

agiu como Deus.  E com isso, o milagre 

foi bem maior do que todos poderiam 

imaginar, pois primeiro, Jesus se tornou 

acessível.  Ou seja, se você precisa r, Ele 

é o amigo que tem um ombro para você 

chorar, pois às vezes é só isso que as 

pessoas estão precisando. Mas na hora 

que você precisar do Deus todo 

poderoso, Ele também poderá se 

manifestar, mas, e quanto a nós? Afinal, 
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num caso destes, como poderemos nos 

parecer com Jesus? Acredito que, pelo 

menos, o ombro e as lágrimas 

poderemos oferecer para alguém que 

perde um ente querido. 

 

Assim, com certeza, não faremos 

o mesmo sucesso que Jesus, mas alguém 

saberá que pode contar comigo, com 

você, com o nosso ombro e nossas 

lágrimas. 

 

Em certa ocasião, tive uma 

experiência incrível ao chegar num 

velório. Abracei os familiares, mas ao 

abraçar a mãe do rapaz falecido, chorei 

muito, então percebi que, ao chorar junto 

dela, todos notaram o que aconteceu, e 

assim, parecia que uma unção começou a 

se espalhar naquele ambiente. Creio que 

eles perceberam que não estavam 

sozinhos em sua dor, e ao realizar a 

cerimônia fúnebre, percebi que além do 

consolo que o Senhor proporcionou 

naquele lugar, todos estavam dispostos a 

ouvir com muito mais atenção o que eu 

ia ministrar.  E depois do apelo para 

aceitar a Jesus, alguns levantaram as 

mãos, e dessa forma,  sabemos que o 

morto não ressuscitou, mas muitos que 

estavam mortos espiritualmente 

nasceram de novo, e assim Jesus 

manifestou a sua humanidade através da 

minha vida, e sua divind ade foi recebida 

no coração de alguns. 

 

  
 

1. Você acredita que, com a ajuda do 

Espírito Santo e vivendo com esse 

propósito de ser como Jesus, você 

poderá melhorar tudo à sua volta? (2 

Coríntios 10:17 e Colossenses 1:27) 

2. Você tem alguma experiência onde 

Deus te usou?  Se você não tem o que 

falar, fale em que área você gostaria de 

ser usado por Deus. 

 

3. Você poderia fazer algo como 

representante do Senhor neste planeta? 

Que tal começar a pensar em obras 

sociais, evangelismo, e tendo mais 

consciência do seu chamado e 

responsabilidade como servo de Deus? ( 

Romanos 12) 

 

Gostaria que cada discípulo 

ofertasse todos os dias uma primícia do 

seu tempo para o Senhor (25 minutos de 

oração = 1% de 24h. e 1 minuto de 

oferta), orando pelo crescimento 

espiritual da igreja, unidade da igreja, 

pela minha vida e da minha família, 

pastores da igreja e suas famílias, 

presbíteros, diáconos e os ministérios da 

igreja. Por favor, vamos entrar nesta 

grande campanha! 

 

Ajudem-me na campanha do 

quilo! 

 

          

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Vivemos em um mundo externo 

criado pelos homens, e vivemos em 

outro mundo criado por nós mesmos em 

nosso interior.  No mundo externo, que é 

construído pelos homens, devemos ter 

muito cuidado com as regras 

estabelecidas, pois nem sempre seguem 

um princípio saudável.  Por exemplo, a 

sociedade estabeleceu que o padrão de 

perfeição do corpo humano é o atlético e 

magro, e quando as pessoas não se 

enquadram nesses padrões, sofrem 

preconceitos. Assim, quem não se 

enquadra aos padrões, se sente 

inferiorizado, e quem se enquadra, se 

torna vítima d os aplausos, pois o tempo 

acabará vencendo esses padrões. E 

quando os aplausos acabam, vem a 

depressão e a certeza de que vivemos 

num belo teatro por um tempo. Mas o 

tempo não poupa ninguém; todos 

envelheceremos e as rugas virão, e se 

você tem como fonte de felicidade a sua 

beleza exterior, saiba que sua felicidade 

será bem curta! 

 

Não sou contra as pessoas se 

cuidarem fisicamente, mas sou contra o 

estabelecimento de padrões para si, 

achando que temos que viver debaixo do 

jugo destes padrões.  Pois de que adianta 

uma pessoa linda, perfeita fisicamente, 

mas desprovida de inteligência para 

contemplar a natureza, sem misericórdia, 

compaixão, bondade, e sem os princípios 

e valores que vêm de Deus? Pois nossos 

relacionamentos com as pessoas estão 

mais ligados com o que elas são por 

dentro do que com o seu físico.  Por 

mais belo que seja o corpo de alguém, 

como poderei sentir alguma coisa por e 

sta pessoa, se por dentro ela for só um 

cemitério, onde ela enterra pessoas vivas 

e mortas por falta de perdão, compaixão, 

misericórdia e compreensão? 

 

Existem pessoas que sabem 

modelar seu físico - e isso lhe custa 

muita disciplina e sacrifício; mas não 

sabem construir dentro do seu ser jardins 

cheios de flores de bondade, de atos de 

fidelidade, e solidariedade aos mais 

necessitados. Elas não constroem um 

parque de diversão onde exista alegria, 

mesmo com piadas sem graça, onde se 

cultive lembranças divertidas, nem 

fazem planos para se divertir com os 

amigos e entes queridos. Não constroem 

caminhos aplainados pelo amor e 

compreensão para alcançar 

relacionamentos pacíficos, sem brigas e 

crises intermináveis, onde a ban deira da 

paz nunca é levantada; e seu interior 

parece um campo minado, cheio de 

arame farpado, dificultando os 

relacionamentos, o acesso das pessoas 

amadas e dos que precisam do nosso 

amor e amizade – Pois, como ser amigo 

ou confiar em um cemitério ou num 

campo minado? 
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Os fariseus conheciam toda a lei, 

mas não conheciam a verdadeira 

intenção da lei que diz: “Ama a Deus 

sobre todas as coisas e a teu próximo 

como a si mesmo”. Mas alguém que 

constrói cemitérios e campos minados 

dentro de si, não ama a si mesmo, então, 

como poderá amar aos outros?  

 

Alguém que não se importa com 

sua dignidade, honra e imagem, poderá 

ser confiável? 

 

Os fariseus queriam atrair a 

multidão com sua ditadura, mas Jesus 

atraía a multidão com seu amor, 

compaixão, e por manifestar aos menos 

abastados sua solidariedade. 

 

Devemos ter muito cuidado com 

o farisaísmo dentro de nós, que vestimos 

uma capa de perfeição e santidade, e 

abrimos mão da graça e compaixão, pois 

julgamos situações sem ter certeza dos 

fatos. Muitas vezes nos colocamos acima 

dos abatidos, enquanto que Jesus os 

abraçava, amava e os levantava, pois 

enquanto Jesus revelava ou trazia uma 

solução para os problemas mais 

complicados, nós estamos sempre à 

procura de um culpado, mas não 

buscamos resolver nada. Assim, 

aceitamos com mais facilidade a ideia de 

ficar sem saída e nos revoltamos, e 

prefer imos ficar mal do que 

simplesmente parar e recomeçar do jeito 

certo. E enquanto não aprendermos a 

tomar decisões de forma certa, saber 

voltar atrás e entender que um momento 

ruim não é o final de tudo, e sim apenas 

um momento ruim que vai passar, 

estaremos sendo duros com nós mesmos 

e com os outros. 

Gostaria muito que todos os 

amaivianos fossem mais tranquilos, mais 

confiantes no Senhor e buscassem em 

Jesus o verdadeiro estilo de vida!  

                  

 
 

1. Você entende que cemitérios só 

devem existir no mundo externo, onde 

pessoas morrem de verdade, e têm um 

corpo que precisa voltar ao pó, mas 

dentro de nós não precisamos sepultar os 

entes que já foram, pois podemos manter 

viva a lembrança dos bons momentos 

vividos com eles? Ou você prefere 

enterrar e esquecer os mortos e também 

os vivos com que voc& ecirc; não deseja 

mais se relacionar? (Hebreus 12: 14 e 

15) 

 

2. Quais são as dificuldades que você 

tem nos seus relacionamentos, e onde 

você acha que precisa melhorar? (2 

Pedro 3:18) 

 

3. Você gosta de quem você é? Em que 

você gostaria de melhorar? 

                                                    

Gostaria que cada discípulo 

ofertasse todos os dias a primícia do seu 

tempo para o Senhor (25 minutos de 

oração = 1% de 24 horas mais 1 minuto 

de oferta), pelo crescimento espiritual da 

igreja, unidade da igreja, pela minha 

vida e de minha família, pastores da 

igreja e suas famílias, presbíteros, 

diáconos e pelos ministérios da igreja. 

Por favor, vamos entrar nesta grande 

campanha!   

 

Ajudem-me na campanha do quilo! 
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Um amor que valoriza cada ser 

humano 

 

É triste, mas terei que fazer uma 

denúncia: Muitos cristãos hoje 

conservam mais dos fariseus do que 

propriamente de Jesus em seu 

comportamento social, pois vejo muitos 

deles se autopromovendo; são cristãos 

que não medem consequências para 

ficarem em destaque e, às vezes, ainda 

ousam ficar no caminho, pois se vestem 

de argumentos que fogem 

completamente da proposta de ter Jesus 

como estilo de vida. Pois Jesus disse 

"aprendei de mim que sou manso e 

humilde de coração" (MT.11), mas vejo 

cristãos dizendo que "rodam a baiana" 

ou "comigo o buraco é mais em baixo", 

ao invés de serem mansos e humildes de 

coração. O estilo de vida de Jesus é a 

proposta de vida da parte de Deus para 

todos os cristãos. Gostaria de fazer uma 

pergunta ao discípulo amado que está 

lendo e aos que estão ouvindo - Vocês 

estariam dispostos a fazer uma reforma 

interna?Pois, quando na ceia Jesus parte 

o pão sem fermento, Ele diz: "Este é o 

meu corpo, que é partido por vós" e 

assim, os discípulos deveriam se 

alimentar de Jesus, para se tornarem 

semelhantes a Ele. O pão sem fermento 

nos traz uma lição única “o que ele é por 

dentro, é também por fora”, pois não tem 

o vento causado pela fermentação e nem 

o seu inchaço, pois é só trigo; isto é, só 

alimento.  

 

Jesus não carregava em sua 

natureza o fermento do egoísmo, o medo 

do abandono, a necessidade de ser 

importante e reconhecido pelos outros. 

Ele não ficava se comparando aos outros 

para ver que era melhor, não cobrava a 

atenção de ninguém, não falava mal de 

ninguém para se autopromover. Ele 

sempre trouxe as pessoas para perto de si 

e as honrava e valorizava; se deixou 

tocar por leprosos e tocou neles 

voluntariamente, honrou e valorizou uma 

mulher com um fluxo de sangue que pela 

lei era imunda, e a única pessoa que Ele 

supostamente humilhou, na verdade 

estava agindo cirurgicamente para 

atingir algo maior na vida dessa mulher; 

e foi tão perfeito em sua colocação que 

ela respondeu dentro do que Ele 

desejava colher dela, uma mulher siro-

fenicia. Isso se deu quando Jesus levou 

aquela mulher à uma reflexão que só ela 

entendia, e ela correspondeu a Ele, sendo 

assim liberta da sua soberba, e sua filha 

liberta dos demônios que haviam entrado 

nela, provavelmente em consequência da 

soberba da mãe, que agora fora liberta. 

Então, aprendemos que sofremos muitas 

vezes como cristãos, por não viver o 

Cristo que aceitamos, pois ao aceitar 

Jesus, Ele não salva só a nossa alma, 

mas salva também nosso modo de viver. 

Pois o plano de Deus é que sua vida flua 

através de nós, e assim 
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proporcionaremos qualidade de vida 

para quem vive conosco e para nós 

mesmos.  

 

Aceitar a Jesus e continuar 

vivendo do mesmo modo que sempre 

vivemos é a maior miséria que alguém 

pode fazer consigo mesmo, pois ao 

aceitar Jesus não podemos pensar só na 

salvação que Ele oferece, mas na sua 

proposta de vida também. 

 

Em Mt.11:27 ao 30 diz: "Todas 

as coisas me foram entregues por meu 

Pai; e ninguém conhece o Filho, senão o 

Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o 

Filho e aquele a quem o Filho o quiser 

revelar. Vinde a mim, todos os que estais 

cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei 

de mim, que sou manso e humilde de 

coração, e encontrareis descanso para a 

vossa alma. Porque o meu jugo é suave, 

e o meu fardo é leve.” 

 

Essa é a proposta de uma vida de 

paz, tranquila, cheia de fé e coragem, na 

qual devemos falar sempre como Jesus, 

“Eu e o Pai somos um”; pois saiba que 

me basta e te basta ser um só com o Pai. 

E vivendo o estilo de vida de Jesus 

desfrutaremos desta bênção. Jesus não 

tinha medo de morrer, pois a única coisa 

que Ele reclamou foi quando o Pai o 

deixou por alguns instantes para nos 

acolher, porque Jesus havia nos lavado e 

o Pai olhou para nós.  

 

 
 

1. Você sabia que, quem deseja se 

colocar acima dos outros, é porque não 

se sente igual, mas inferior, e que só os 

fracos se utilizam da violência enquanto 

os fortes conhecem o caminho do 

diálogo, pois conhecem as estradas do 

perdão e o rio da compreensão, que 

levam para o mar do esquecimento as 

diferenças? Então te pergunto: Você é 

fraco ou forte? (Mateus 11: 28 ao 30)  

 

2. Existem várias áreas de nossa 

vida social, mas em qual delas você tem 

mais dificuldades de manifestar Jesus? a) 

familiar; b) trabalho; c) escola; d) na rua 

e etc. Explique o porquê. (1 

Tessalonicenses 5: 22 ao 24)  

 

3. Para manifestar a Jesus, é 

preciso manifestar seu amor, 

compreensão, perdão, misericórdia e 

compaixão. Então, como está o seu 

exercício dentro de casa? (1 Pedro 3: 1, 

2, 4, e 7 ao 18) Gostaria que cada 

discípulo ofertasse todos os dias uma 

primícia do seu tempo para o Senhor (25 

minutos de oração = 1% de 24h. e 1 

minuto de oferta), pelo crescimento 

espiritual da igreja, unidade na igreja, 

pela minha vida e família, pastores da 

igreja e famílias, presbíteros, diáconos e 

os ministérios da igreja. Por favor, 

vamos entrar nesta grande campanha! 

 

Ajudem-me na campanha do 

quilo! 

          

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Aprendendo a lidar com as traições 

 

Precisamos entender alguns 

princípios sobre traição; como, por 

exemplo, que você nunca será traído por 

pessoas que não gostam de você, porque 

você já sabe que essas pessoas podem 

fazer isso; ou que você nunca será traído 

por um desconhecido, porque você não 

dará a essa pessoa esse tipo de 

oportunidade. Mas então, quem vai te 

trair? A resposta é: As pessoas que você 

ama, que você confia, e aquelas que você 

abre espaço em sua vida, lhes dando a 

liberdade para isso. Mas tem um 

problema, nos esquecemos que as 

pessoas que n&oacut e;s amamos e 

confiamos são seres humanos sujeitos à 

falhas, e que às vezes erram, não sei se 

consciente ou inconscientemente, mas 

elas confiam em nosso amor, 

compreensão e perdão. 

 

 É muito difícil de entender, pois 

quem é traído sente dor e decepção. E 

quando você olha para a pessoa que te 

traiu, que você amava e confiava, não vê 

mais a pessoa que você ama, mas um 

gatilho de dor. E enquanto você não 

gerenciar o que aquela pessoa de fato 

representa, e passar a protegê-la com os 

níveis de proteção que só o amor 

(Ágape) pode produzir, aquela pessoa 

nunca mais será a mesma em sua vida.  

O amor (Ágape) é assim:  

 

1 Coríntios 13:4 O amor é 

sofredor, é benigno; o amor não é 

invejoso; o amor não se vangloria, não 

se ensoberbece, 5 não se porta 

inconvenientemente, não busca os seus 

próprios interesses, não se irrita, não 

suspeita mal; 6 não se regozija com a 

injustiça, mas se regozija com a 

verdade; 7 tudo sofre, tudo crê, tudo 

espera, tudo suporta. 8 O amor jamais 

acaba (parte “a” do versículo). 

  

Amados discípulos, viver neste 

mundo é uma aventura incrível. Mas 

preste bem atenção, se você foi traído 

pela pessoa que você ama e confiava, 

Deus está te dando a oportunidade de 

exercitar de verdade o amor que você 

achava que sentia, pois se o seu amor 

não tiver as características do texto 

acima, você provavelmente nunca amou 

essa pessoa, e poderá ter caído num laço 

terrível.  Talvez você se sentisse 

proprietário daquela pessoa ou ela fosse 

só uma fonte de prazer para seu uso 

pessoal; se for assim, você estaria 

mentindo par a essa pessoa sobre amá-la, 

pois o que você demonstrou o tempo 

todo não foi amor. Dessa forma, suas 

atitudes não a conquistaram de fato, mas 

fizeram a pessoa se sentir uma 

propriedade.  Saiba de uma coisa, às 

vezes sem perceber, somos capazes de 

fazer isso com a pessoa que nos 

relacionamos no sentido do amor físico. 

E também fazemos isso com amigos, 
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pois sem perceber, não damos para essas 

pessoas “amor de verdade”; e na 

realidade, elas corresponderam à altura 

da nossa traição se não a amamos, e só 

temos agido como proprietários de 

alguém que na verdade é livre em sua 

individualidade.  O verdadeiro amor 

trata as pessoas de forma que não as 

sufoca, mas respeita e compreende o seu 

jeito de ser. 

 

Um problema sério que 

vivenciamos também, é que o conceito 

que temos na maioria das vezes e 

carregamos com muita intensidade sobre 

o que vemos como traição, é quando 

somos traídos pela pessoa que nos 

apaixonamos, quando ela tem um 

relacionamento com outra pessoa.  Pois 

um namoro, noivado ou casamento não é 

só baseado no relacionamento físico, 

porque pessoas íntimas e apaixonadas 

devem ter muito mais do que a química 

dos seus corpos para uni-las. Pois onde 

fica a amizade, a cumplicidade, a aliança 

e o desejo de guardar e proteger a vida 

do outro?  Só em co nversar com outra 

pessoa dando a ela um espaço para 

intimidade e liberdade, mesmo que ainda 

que não haja uma relação física, isso já é 

traição. Pois deixamos outra pessoa 

entrar no espaço que só a pessoa com 

que estamos intimamente ligados deve 

entrar, e abrimos o espaço que só cabe 

uma pessoa para que outra entre.  Assim, 

destruímos tudo o que foi construído, 

pois a traição pode não ter sido 

consumada, mas já começou; por isso, 

pessoas casadas, noivas e 

comprometidas não devem abrir espaço 

da sua intimidade para ninguém. 

 

Somos traídos também, ao revelar 

para uma pessoa de confiança algo 

íntimo e ela divulga para outros, 

principalmente para pessoas que não nos 

amam. Existem casos de pessoas amigas 

com que compartilhamos nossa 

intimidade e elas falam de nós fazendo 

críticas.  Assim, justamente aquela 

pessoa que achávamos que poderia nos 

defender, é a que acaba falando mal de 

nós. Mas queridos, acredito que existam 

centenas de formas de trair; então, como 

proceder de forma correta diante disso e 

nos protegermos diante de tudo? 

Acredito que o melhor caminho é, antes 

de mais nada, termos um caso de amo r 

com nós mesmos. Assim, ainda que 

sejamos traídos, abandonados ou 

rejeitados, não nos abandonaremos. Não 

deveremos ficar focados na dor, mas em 

liberar o amor que sentimos, junto do 

perdão que também precisamos liberar 

para nossa própria libertação e, se 

possível, mudar nossas rotinas; pois às 

vezes, teremos que conviver com o 

martírio da presença do traidor. Mas se 

decidirmos perdoar e dar uma nova 

chance, só com a ajuda de Deus teremos 

sucesso. Saiba que quem decidiu perdoar 

e dar uma segunda chance, precisa 

também dar uma segunda chance para si 

mesmo, pois ficar se lembrando dos 

fatos não é perdoar, é se encarcerar com 

o outro e jogar a chave fora, fazendo da 

vida um eterno tormento.  Saiba que se o 

outro decidiu continuar e aceitar o 

perdão, para essa pessoa a situação 

poderá ser bem pior, pois sempre se 

sentirá inferiorizada, por mais que seja 

ela a causadora do problema.  
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Sua felicidade será sempre 

limitada enquanto não perceber que foi 

de fato perdoada. 

 

Jesus proporcionou o verdadeiro 

perdão para Pedro, que o negara, e para 

seus discípulos, que o traíram através do 

abandono. Mas sei de uma coisa, quando 

entregamos tudo nas mãos do Senhor, a 

restauração que Ele proporciona, nos 

leva a um relacionamento acima dos 

padrões normais.  

 

 
 

1. O que você entende por traição? No 

sentidos (a) Familiar, (b) Amizade e (c) 

Igreja. 

 

2. Você já se sentiu traído por Deus? (Jó 

2:1 ao 6 - Aqui neste caso Deus decidiu 

confiar em Jó, pois ele sempre confiou 

em Deus; e o Senhor não se decepcionou 

com Jó.   Saiba que não faz parte do 

caráter de Deus trair, mas às vezes Ele 

confia em nós, por nos conhecer tão 

bem, até acima de nós mesmos).   

 

3. E você, lembra-se das vezes que traiu, 

negou e desonrou o Senhor? (Romanos 

3: 23 ao 25)                   

    

Gostaria que cada discípulo 

ofertasse todos os dias a primícia do seu 

tempo para o Senhor (25 minutos de 

oração = 1% de 24 horas mais 1 minuto 

de oferta), pelo crescimento espiritual da 

igreja, unidade da igreja, pela minha 

vida e de minha família, pastores da 

igreja e suas famílias, presbíteros, 

diáconos e pelos ministérios da igreja. 

Por favor, vamos entrar nesta grande 

campanha!  

 

 Ajudem-me na campanha do 

quilo!  
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Amados, a proposta da palavra de 

Deus é viver em Cristo.Vejam esses 

versículos: 

 

Rm.8.1 - Portanto, agora, 

nenhuma condenação há para os que 

estão em Cristo Jesus, que não andam 

segundo a carne, mas segundo o 

espírito. 

 

2 Co.5.17 - Assim que, se alguém 

está em Cristo, nova criatura é: as 

coisas velhas já passaram; eis que tudo 

se fez novo. 

 

 Pensem bem, a nossa natureza 

caída não agrada a Deus e nunca nos 

conduzirá por um caminho saudável.  

Somente com a natureza de Jesus 

implantada em nosso ser e se deixarmos 

o Senhor nos conduzir é que 

alcançaremos uma qualidade de vida 

esplêndida; mas, para isso, é necessário: 

Ter uma vida de intimidade, criar um 

relacionamento, aprender a ouvir a voz 

do Senhor nas horas de angústia, de 

aflição, nas crises, e absorver um novo 

estilo de vida, para nunca mais decidir 

coisa alguma sem orar e buscar do 

Senhor a direção certa. 

 Ao lermos as poucas páginas 

deste livro maravilhoso, “O mestre da 

vida”, e ao compararmos com a bíblia, 

compreendemos uma coisa incrível - 

Que Jesus, em momento algum se tornou 

refém dos que lhe queriam mal, dos seus 

amados discípulos, e nem refém dos 

sentimentos e circunstâncias que o 

envolviam.  Assim, Jesus conservou o 

controle de tudo à sua volta, pois estava 

sendo preso fisicamente, mas a sua 

mente, sua alma e seu espírito estavam 

livres para suportar as pressões à sua 

volta, e mais ainda, também ter controle 

de tudo e de todos, pois apesar d o 

mestre da vida ter a sua própria vida 

ameaçada, Ele estava disposto a dá-la, 

porque sabia do resultado final.  E assim, 

Jesus não ficou preso à trajetória das 

dores, mas ficou focado no resultado da 

sua obediência ao Pai, na conquista de 

milhares e milhares de vidas que seriam 

salvas, e no plano do Pai realizado com 

sucesso. 

 

 Precisamos aprender com Jesus a 

conduzir nossos sentimentos, 

pensamentos e atitudes, para que estes 

tenham propósitos mais nobres, que 

venham se alinhar com a palavra de 

Deus e sua vontade.  Pois, amados, 

vivemos sob o jugo de uma natureza 

viciada em nosso modo de viver, para 

fazer somente a nossa vontade, e num 

estilo de vida totalmente egoísta, pois 

fomos construídos por um sistema 

totalmente contra os princípios de Deus, 

sob paradigmas que foram construídos 

em nós. Por isso, precisamos buscar de 

Deus uma libertação radical de tudo o 



 

18 de dezembro de 2016 
______________________________________________ 

 

 

 

que somos, e começarmos a desfrutar de 

uma nova vida, onde nossos valores 

serão mudados, nossos desejos 

transformados, e nossas prioridades 

voltadas para agradar a Deus.  Pois 

somente dessa forma teremos a certeza 

de desfrutar do resultado desta nova 

vida, que será boa perfeita e agradável.  

 

Jesus tinha reações saudáveis, por 

não viver segundo os valores e 

princípios do mundo, pois Ele estava 

focado no Pai e em obedecê-lo. Já a 

nossa natureza caída está focada em 

prazeres e resultados imediatos, pois não 

vislumbramos o resultado de uma vida 

de obediência a Deus.  O mundo vê a 

obediência como um sacrifício inútil, 

enquanto o obediente vê como adoração. 

  

 
  

1. Você já desfrutou de algum bom 

resultado por andar em obediência? (1 

Samuel 15:22) 

 

2. Você tem medo de obedecer e se 

frustrar? (Romanos 6: 16) 

 

3. Seu modo de viver te garante um 

comportamento seguro diante das crises? 

Como você se sente em situações sem 

saída? (Marcos 9:23) 

      

Gostaria que cada discípulo 

ofertasse todos os dias a primícia do seu 

tempo para o Senhor (25 minutos de 

oração = 1% de 24 horas mais 1 minuto 

de oferta), pelo crescimento espiritual da 

igreja, unidade da igreja, pela minha 

vida e de minha família, pastores da 

igreja e suas famílias, presbíteros, 

diáconos e pelos ministérios da igreja. 

Por favor, vamos entrar nesta grande 

campanha!  

 

 Ajudem-me na campanha do 

quilo!  
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Fugindo do cárcere da ansiedade 

 

Amados discípulos do Senhor 

Jesus, é impressionante como nosso 

Mestre nos ensina! Ele disse em Mateus 

11: “Aprendei de mim que sou manso e 

humilde de coração”. Jesus nos ensina 

com Sua vida, atitudes e comportamento. 

Quero resaltar que a humildade do 

Senhor está em Seu coração, isso é, em 

Suas emoções, pois isso faz uma grande 

diferença. É muito fácil ser humilde 

quando tudo à nossa volta está bem, mas 

agora, imagine ser humilde e manso 

quando você sabe que será preso e 

açoitado, julgado injustamente, acusado 

do que não fez e ser entregue às pessoas 

mais treinadas na arte da tortura: os 

soldados romanos. 

 

Quando Jesus estava no 

Getsêmani, sofreu muito. Suas emoções 

ficaram à flor da pele e Ele chegou a 

suar sangue, de tão grande o nível de 

tensão. Já pregarei sobre esse assunto e 

já vi muitas explicações. Eu mesmo já 

preguei que a origem da dor de Jesus foi 

fruto Dele Se ver na cruz, abandonado 

pelo Pai, mas são meras especulações. 

Ninguém tem certeza do que é o certo, 

de verdade, mas uma coisa é sim certa: 

Jesus não abriu mão da Sua divindade 

para enfrentar tanta pressão. Tenho uma 

opinião muito simplória, acredito que 

Jesus, como Deus, via todo o sofrimento 

e todo processo que haveria de passar, 

mas teria que passar somente em Sua 

humanidade, já que Ele Se aniquilou e 

Se fez servo de todos nos. 

 

Mas o que O motivava a seguir 

em frente? Acredito que, assim como Ele 

podia ver no futuro seu sofrimento, Ele 

decidiu não ficar apegado a esse futuro, 

mas a um futuro mais adiante, onde Ele 

via o resultado do Seu sofrimento, a 

salvação de milhares de milhares, Sua 

missão cumprida em obediência total ao 

Pai e também o retorno para casa. 

 

Amado discípulo do Senhor 

Jesus, você consegue ficar focado no 

futuro que já está escrito e prometido por 

Aquele que nunca falhou e nunca 

falhará? Futuro onde existe um lugar de 

descanso e vitória eterna, onde você será 

recebido como príncipe/princesa e 

receberá um corpo glorificado e estará 

eternamente com o Senhor e que tudo 

que você esta passando já estará 

acabado. Talvez você esteja deixando 

alguns momentos amargos na vida, por 

causa dos sofrimentos, pois valoriza e 

fala mais da dor, das traições, decepções 

e fica preso à amargura e esquece com 

muita facilidade dos momentos 

maravilhosos. Assim, deixa o mal 

prevalecer sobre tudo que é bom que 

vive.  

 

Gostaria de fazer uma pergunta a 

todos, fora do plano de perguntas: será 

que uma pessoa que não consegue 
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desfrutar aqui dos momentos bons, por 

menor que eles sejam, terá capacidade de 

desfrutar do eterno estado de glória e 

felicidade? Claro que essa pergunta não 

tem muito sentido, pois na glória 

teremos um corpo glorificado e uma 

mente restaurada, mas, sendo templo do 

Espírito Santo e tendo a orientação da 

palavra de Deus, não consegue viver de 

forma livre para valorizar a dádiva da 

vida, será que poderá desfrutar a dádiva 

da vida eterna? Pois como poderemos 

ganhar esse prêmio eterno se não 

aprendermos a desfrutar do prêmio 

passageiro que é a vida neste mundo. 

 

Proponho que os amados 

discípulos de Jesus passem a valorizar a 

vida. Você tem amado as pessoas que 

estão ligas a vocês, desfrutando 

minuciosamente de cada momento de 

prazer e alegria? Você abraça seus 

filhos, esposa(o), pai, mãe etc?. Leve no 

mínimo 20 segundos, diga palavras de 

carinho e valorize profundamente este 

momento, tire tempo para contemplar a 

natureza, veja a beleza não somente nos 

dias ensolarados, mas contemple a 

beleza de dia de chuva, pois não existe 

dia feio. Os dias ensolarados ressaltam a 

beleza das flores, mas os dias de chuva 

nutrem o solo que farão as flores 

crescerem. Assim, todo dia é belo e tem 

o seu propósito. Veja os problemas, lutas 

e tribulações como momentos para 

proporcionar o nosso crescimento e 

amadurecimento, assim como as chuvas 

que quebram algumas flores, também 

fortalecem suas raízes e as alimenta. 

Assim também são os nossos problemas 

que nos fazem crescer, apesar de que 

algumas pessoas se deixarem amargar.  

 

 
 

1. Fale de algum momento alegre na 

infância ou outros momentos que 

marcaram sua vida. 

 

2. Que tipo de pessoa você é? (A)alegre, 

(B)feliz, (C)amarga, (D)nervosa, 

(E)sociável? Poderia apresentar um 

motivo de ser assim ou nunca parou para 

pensar que você pode melhorar a cada 

dia? 

 

3. Você acredita que pode melhorar a 

forma de conduzir sua vida? (Romanos 

12. 1 a 3).    

                             

Gostaria  que cada discípulo 

ofertasse todos os dias uma primícias do 

seu tempo para o Senhor (25 minutos de 

oração 1% de 24hs e 1 minuto de oferta 

pelo crescimento espiritual da igreja, 

unidade da igreja, pela minha vida e 

família, pastores da igreja e famílias, 

presbíteros, diáconos e os ministérios da 

igreja). Por favor, vamos entrar nesta 

grande campanha! 

 

Ajude-me na campanha do quilo! 
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Assumindo o controle na crise 

 

Queridos, quando aceitamos a 

Jesus como salvador, precisamos ter a 

consciência de que teremos que deixar 

para trás o estilo de vida em que 

vivemos e aceitar a nova proposta que o 

Senhor nos faz através da sua palavra; 

uma proposta para suplantar e superar 

todos os nossos limites carnais e 

paradigmas que foram construídos 

dentro de nós. 

 

Precisamos ver a palavra de Deus 

como uma nova porta e um novo 

universo em que estamos entrando, onde 

começaremos a nos relacionar com a 

possibilidade do que achávamos 

impossível e passaremos a nos relacionar 

com o sobrenatural, pois a partir do 

momento em que aceitamos a Jesus 

como salvador, Ele nos tira das trevas, 

levando-nos para o reino do seu amor. 

Veja o texto abaixo:  

 

Por esta razão, nós também, 

desde o dia em que o ouvimos, não 

cessamos de orar por vós e de pedir que 

sejais cheios do conhecimento da sua 

vontade, em toda a sabedoria e 

inteligência espiritual; para que possais 

andar dignamente diante do Senhor, 

agradando-lhe em tudo, frutificando em 

toda boa obra e crescendo no 

conhecimento de Deus; corroborados 

em toda a fortaleza, segundo a força da 

sua glória, em toda a paciência e 

longanimidade, com gozo, dando graças 

ao Pai, que nos fez idôneos para 

participar da herança dos santos na luz. 

Ele nos tirou da potestade das trevas e 

nos transportou para o Reino do Filho 

do seu amor, em quem temos a redenção 

pelo seu sangue, a saber, a remissão dos 

pecados; o qual é imagem do Deus 

invisível, o primogênito de toda a 

criação; porque nele foram criadas 

todas as coisas que há nos céus e na 

terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, 

sejam dominações, sejam principados, 

sejam potestades; tudo foi criado por ele 

e para ele. — Colossenses 1. 9 ao 16 

 

É uma pena que muitos cristãos 

não têm consciência de que este fato é 

real e insistem em continuar vivendo 

dentro dos mesmos princípios e regras 

que viviam antes. Assim, não desfrutam 

do maravilhoso reino do amor do 

Senhor, pois continuam vivendo sobre os 

antigos jugos, e não se permitem passar 

pelo mesmo processo de libertação 

daqueles que têm uma vida de 

intimidade com o Senhor. 

 

Queridos, com a nova proposta de 

vida, passamos a ter acesso ao Senhor 

através da oração, onde tudo se torna 

possível através desta intimidade. Mas a 

oração não é um relacionamento onde 

pedimos e tudo se resolve, saibam que 

não é bem assim, mas muitos querem 

fazer desta forma; mas uma vida de 
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oração, na verdade é quando nos 

achegamos ao Senhor com nossas 

necessidades, mas também dispostos a 

ouvir sua voz e buscarmos na palavra de 

Deus compreender a Sua vontade, pois 

ela é boa, perfeita e agradável. 

 

Quando oramos, nos 

aproximamos do Senhor, e assim Ele se 

revela a nós.  Então, nossas orações 

passam a ser pautadas nos princípios do 

Senhor e não mais nas nossas 

necessidades, pois os princípios do 

Senhor nos levaram a lugares melhores e 

mais altos que as nossas necessidades 

humanas podem nos levar. 

 

 
 

1. Você já se permitiu viver e desfrutar 

da liberdade e dos benefícios que o 

Senhor proporcionou quando te tirou das 

trevas? (João 8. 31 ao 36) 

 

2. Você continua preso à sua velha 

natureza e aos comportamentos antigos? 

(2 Coríntios 5:16 ao 21) 

 

3. O novo nascimento é um ato divino, 

mas o quanto você se relaciona com a 

palavra e com o Senhor em sua busca 

diária? Pois quem investe tempo na 

presença de Deus sofre menos, vence 

tudo e supera as maiores adversidades. 

Então, quanto tempo você tem se 

dedicado a passar na presen& ccedil;a do 

Senhor? (Colossenses 3. 1 ao 4) 

     

Gostaria que cada discípulo 

ofertasse todos os dias a primícia do seu 

tempo para o Senhor (25 minutos de 

oração = 1% de 24 horas mais 1 minuto 

de oferta), pelo crescimento espiritual da 

igreja, unidade da igreja, pela minha 

vida e de minha família, pastores da 

igreja e suas famílias, presbíteros, 

diáconos e pelos ministérios da igreja. 

Por favor, vamos entrar nesta grande 

campanha!  

 

Ajudem-me na campanha do quilo! 
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Visão espiritual no meio da batalha 

  
Amados discípulos, Jesus nos 

revela, durante o processo da sua prisão, 

que existe um mundo espiritual e que Ele 

tem autoridade sobre este mundo, e que 

poderá interferir também no mundo 

físico. Assim, precisamos aprender com 

esse exemplo do Senhor, e colocar em 

prática o exercício desta autoridade 
espiritual ao invés de nos desesperarmos, 

pois apesar de Jesus não ter se utilizado 

deste mecanismo, deixou claro que se 

Ele quisesse, usaria da sua autoridade no 

mundo espiritual para vencer o inferno e 

ainda destruir todo o exército romano. 

 
Jesus deixou bem claro quando 

foi elevado aos céus, que sua autoridade 

está sobre nós e que podemos utilizar 

dessa autoridade para vencer as forças 

do inferno e solucionar problemas do 

mundo físico. Vejam os textos abaixo: 

 

Marcos 11. 20 ao 26 -  E eles, 
passando pela manhã, viram que a 

figueira se tinha secado desde as raízes.E 

Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, 

eis que a figueira que tu amaldiçoaste se 

secou.  E Jesus, respondendo, disse-lhes: 

Tende fé em Deus, porque em verdade 

vos digo que qualquer que disser a este 

monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não 

duvidar em seu coração, mas crer que se 
fará aquilo que diz tudo o que disser lhe 

será feito. Por isso, vos digo que tudo o 

que pedirdes, orando, crede que o 

recebereis e tê-lo-eis. E, quando 

estiverdes orando, perdoai se tendes 

alguma coisa contra alguém, para que 

vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe 

as vossas ofensas. Mas, se vós não 
perdoardes também vosso Pai, que está 

nos céus, vos não perdoará as vossas 

ofensas.  

 

Aqui neste caso, Ele ainda nos 

deixa um lindo ensinamento: Para 

estarmos livres de questões de 
relacionamentos conturbados onde 

existam assuntos mal resolvidos. 

 

Tiago 5. 13 ao 16 - Está alguém 

entre vós aflito? Ore. Está alguém 

contente? Cante louvores. Está alguém 

entre vós doente? Chame os presbíteros 

da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o 
com azeite em nome do Senhor; e a 

oração da fé salvará o doente, e o Senhor 

o levantará; e, se houver cometido 

pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai 

as vossas culpas uns aos outros e orai 

uns pelos outros, para que sareis; a 

oração feita por um justo pode muito em 

seus efeitos. 
 

 1 Pedro 5. 6 ao 9 - Humilhai-vos, 

pois, debaixo da potente mão de Deus, 

para que, a seu tempo, vos exalte, 

lançando sobre ele toda a vossa 

ansiedade, porque ele tem cuidado de 



 

29 de janeiro de 2017 
______________________________________________ 

 

 

 

vós. Sedes sóbrias vigiem, porque o 

diabo, vosso adversário, anda em 

derredor, bramando como leão, 

buscando a quem possa tragar; ao qual 

resisti firmes na fé, sabendo que as 
mesmas aflições se cumprem entre os 

vossos irmãos no mundo.   

 

Esses textos deixam bem claro 

que uma vida de oração é extremamente 

vital para o crente e que todos os 

assuntos devem ser levados ao Senhor, 

até mesmo os atos de gratidão, por 
termos recebido alguma graça.  

 

É importante fazer batalha 

espiritual nos momentos difíceis e 

estarmos conscientes de que com 

autoridade espiritual e intimidade com o 

Senhor acrescida de uma fé genuína e 
sincera, tudo é possível. 

 

Precisamos aprender que nossa 

oração de guerra é poderosa quando feita 

com consciência e bem direcionada. Por 

exemplo: 

 

1. Direcionar palavras de autoridade, 
rejeitando todo ataque do inferno, 

decretando sua falência e derrota em 

todos os seus planos. 

 

2. Lançar palavras proféticas, segundo a 

palavra de Deus, sobre a sua própria vida 

ou sobre as pessoas que deseja alcançar, 

sempre abençoando e repreendendo toda 
ação do maligno sobre a vida daquela 

pessoa. 

 

3. Saber que toda palavra que sair da sua 

boca para fazer guerra, deverá ser 

ajustada com os princípios de Deus e 

alinhavada na palavra.  

 
 

1. O que você pensa do mundo 

espiritual? (1 Pedro 5. 8 ao 9; e 2 Reis 

6.16 ao 18) 
 

2. Baseado nos textos lidos 

acima, diga: Onde você vê o ponto mais 

importante da oração? (Hebreus 11. 6) 

 

3. Você já fez batalha espiritual? 

Qual foi o resultado? 

  
Gostaria que cada discípulo 

ofertasse todos os dias a primícia do seu 

tempo para o Senhor (25 minutos de 

oração = 1% de 24 horas mais 1 minuto 

de oferta), pelo crescimento espiritual da 

igreja, unidade da igreja, pela minha 

vida e de minha família, pastores da 
igreja e suas famílias, presbíteros, 

diáconos e pelos ministérios da igreja. 

Por favor, vamos entrar nesta grande 

campanha!  

 

 Ajudem-me na campanha do 

quilo! 

   

 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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LEITURA PARA ESSA SEMANA  

Páginas 40 até o início da  
página 43 do livro  

“Análise da inteligência de Cristo 
Vol. 03 - O Mestre da Vida”  

de Augusto Cury 

 

Compreendendo as fragilidades dos 

outros. 

 

Queridos discípulos, como servos de 

Deus, precisamos entender que 

ganhamos uma porção especial de 
inteligência espiritual que pessoas que 

ainda não conhecem a Jesus e que ainda 

não receberam o Espírito Santo podem 

desfrutar.  

 

Por isso, no meio do povo de Deus, 

alguns ainda não se abrem para desfrutar 

dessa inteligência extra e divina que nos 
eleva — não em soberba, mas em 

humildade — a um nível de inteligência 

que nos leva a administrar melhor e de 

forma sóbria e sensata nossas emoções. 

Por isso, como filhos queridos e amados 

de Deus, não poderemos nos portar e 

agir como pessoas normais que não 
desfrutam desta dádiva. 

 

Não basta saber a palavra de Deus, é 

importante andar na linha tênue que ela 

nos conduz, onde o fruto do Espírito e o 

domínio próprio prevalecem sobre 

nossas ações. Cada ato de Jesus era 

gerenciado com mente madura, espiritual 
e divina; Nós tomamos a ceia e 

comemos da divindade para manifestá-la 

ao mundo, para que o mundo veja Cristo 

em nós, esperança da glória, para os que 

estão perecendo. Somos a esperança dos 

que ainda não receberam essa graça.  

Vejam estes textos: 
 

Mas nós não recebemos o espírito do 

mundo, mas o Espírito que provém de 

Deus, para que pudéssemos conhecer o 

que nos é dado gratuitamente por Deus.  

As quais também falaram, não com 

palavras de sabedoria humana, mas com 

as que o Espírito Santo ensina, 
comparando as coisas espirituais com as 

espirituais. Ora, o homem natural não 

compreende as coisas do Espírito de 

Deus, porque lhe parece loucura; e não 

pode entendê-las, porque elas se 

discernem espiritualmente.  Mas o que é 

espiritual discerne bem tudo, e ele de 
ninguém é discernido.  Porque quem 

conheceu a mente do Senhor, para que 

possa instruí-lo? Mas nós temos a mente 

de Cristo. — 1Co. 2:12 a 16 

 

O mistério que esteve oculto desde todos 

os séculos e em todas as gerações e que, 

agora, foi manifesto aos seus santos;  
aos quais Deus quis fazer conhecer 

quais são as riquezas da glória deste 

mistério entre os gentios, que é Cristo 

em vós, esperança da glória;  a quem 

anunciamos, admoestando a todo 

homem e ensinando a todo homem em 

toda a sabedoria; para que 

apresentemos todo homem perfeito em 
Jesus Cristo; e para isto também 

trabalho, combatendo segundo a sua 

eficácia, que opera em mim 

poderosamente. — Cl. 1:26 a 29 
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Nos textos acima, o apóstolo Paulo deixa 

claro que não somos pessoas comuns, 

mas recebemos de Deus a dádiva de 

desfrutar da mente de Cristo que, a todo 

tempo, deseja se manifestar em nós 
através do Espírito Santo para, assim, 

manifestar aos homens a glória de Deus. 

 

Agora você entende por que Jesus 

compreendia Pedro ao negá-lo e teve a 

paciência e o amor para resgatá-lo 

perguntando a Pedro por três vezes se o 

amava? Agora você entende por que 
Jesus resgatava mais uma vez o Pedro 

que se afogava (agora não mais no mar 

tempestuoso, mas no mar de culpas da 

sua alma)? Na primeira vez, Pedro pediu 

socorro, pois o mar era palpável. Agora, 

no mar das suas culpas, ele se condenara 

e não tinha coragem de pedir socorro. 
Mas o Mestre da vida revela a Pedro 

uma nova forma de agir e pensar: a 

divina, que é poderosa para mover o 

impossível na vida das pessoas. Pedro 

agora bebe não da ceia do vinho, mas da 

ceia da vida que gera uma fonte de vida 

que salta para vida eterna.        

 

 
 

1. Você já desfrutou da benção de 

compreender melhor as pessoas e por 

deixar a inteligência divina prevalecer 

sobre a sua velha natureza? (Colossenses 

1: 26 e 27). 

 
2. Que tal deixar de ser um simples 

crente e membro de igreja com títulos e 

um cartão de membro, para se tornar um 

filho de Deus cheio da divindade e 

revolucionar o mundo a sua volta 

manifestando o Cristo que esta vivo 

dentro de você? (Marcos 16. 15 a 18). 

 

3. Você já esta desfrutando da divindade 

que você recebeu ou esta com medo?   
        

   Gostaria  que cada discípulo ofertasse 

todos os dias uma primícias do seu 

tempo para o Senhor (25 minutos de 

oração 1% de 24hs e 1 minuto de oferta 

pelo: crescimento espiritual da igreja, 

unidade da igreja, pela minha vida e 

família, pastores da igreja e família, 
presbíteros, diáconos e os ministérios da 

igreja). Por favor, vamos entrar nesta 

grande campanha! 

 

Ajude-me na campanha do quilo! 
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Compreendendo as fragilidades dos 

outros. 

 

 

Amados discípulos, não vejo em nenhum 

outro ser humano, a não ser em Jesus, o 

referencial que minha alma precisa para 

ser feliz. Por esse motivo, tenho 

desfrutado de uma felicidade 

maravilhosa, pois em Jesus descobri que 

os conceitos deste mundo não passam de 

lixo, diante da proposta de vida que Ele 

nos faz. 

 

Queridos, a proposta do mundo é:  

cobrar; desfrutar do que puder; se dar 

bem haja o que houver; exigir das 

pessoas o que é seu por direito (isto é, 

aquilo que você acha que tem direito); só 

dar alguma coisa se tiver algum tipo de 

retorno. Enfim, não importa o que as 

pessoas à sua volta sentem ou deixam de 

sentir, pois o que o mundo te ensina e 

estabelece como regra é que você tem 

que ser feliz, sem importar o que isso vai 

custar aos outros, pois o sacrifício dos 

outros não é importante, só a minha 

felicidade. 

 

No entanto, Jesus nos ensina que: é 

melhor dar do que receber; devo ser 

manso e humilde de coração; perdoar 

setenta vezes sete; se o meu inimigo 

tiver fome, devo dar a ele o que comer; 

devo orar e abençoar os que me 

perseguem e querem o meu mal; devo 

ser paciente e tolerante com os que 

vivem debaixo do mesmo teto que eu; 

devo ser servo dos que estão ao meu 

lado. 

 

Então, seguindo basicamente os 

princípios de Jesus, tenho desfrutado de 

paz e felicidade no meio de muitas 

adversidades. E não sei explicar a paz 

que sinto diante de tantos problemas, 

mas sei que vale à pena, pois deixei de 

cobrar das pessoas tudo o que se refere 

às minhas necessidades. E assim, notei 

as pessoas se importarem comigo, 

mesmo sem que eu demonstre alguma 

necessidade. Mas ainda tenho plena 

consciência de que preciso melhorar; no 

entanto, só em decidir viver sem cobrar 

nada dos outros, já é um jugo a menos. 

Saiba de uma coisa -  Cobrança é um 

jugo terrível, tanto para quem é cobrado 

como também para quem cobra, pois 

quando me refiro a cobrar, estou me 

referindo à forma como as coisas são 

feitas, por exemplo: quando precisar que 

algo seja feito, experimente você mesmo 

fazer, tentando criar um universo de 

independência à sua volta.  Mais ainda, 

se coloque à disposição para ajudar os 

outros em suas necessidades, pois assim 

você construirá uma imagem de si 

mesmo mais agradável para os que 

vivem à sua volta, e assim você passará a 

ser um solucionador, e não um criador 

de problemas. 
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1. Você é uma pessoa estressada e o 

ambiente sempre está tenso à sua volta? 

(Mateus 11. 28 ao 30)  

 

2. Você se enquadra melhor na proposta 

do mundo ou na de Jesus? Fale um 

pouco sobre isso. (Mateus 5. 3 ao 9) 

  

3. Você é uma pessoa complicada? 

(Mateus 5. 39 ao 48)       

  

Obs.: Líder, faça a proposta abaixo 

funcionar! 

  

Gostaria que cada discípulo ofertasse 

todos os dias a primícia do seu tempo 

para o Senhor (25 minutos de oração = 

1% de 24 horas mais 1 minuto de oferta), 

pelo crescimento espiritual da igreja, 

unidade da igreja, pela minha vida e de 

minha família, pastores da igreja e suas 

famílias, presbíteros, diáconos e pelos 

ministérios da igreja. Por favor, vamos 

entrar nesta grande campanha!  

 Ajudem-me na campanha do quilo!     
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página 48 do livro  
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Vol. 03 - O Mestre da Vida”  
de Augusto Cury 

 

 

Compreendendo as fragilidades dos 

outros. 

 

Gostaria de conduzir cada amado 

discípulo por um caminho pessoal, 

dentro das vielas de suas emoções e 

intelecto. 

 

Quando eu era menino, costumava 

colocar uma capa nas costas, e não me 

importava com a cor, pois na minha 

infância não havia TV em cores, era tudo 

em preto e branco.  Mas quando eu 

colocava a capa, acreditava que 

realmente poderia voar,  assim como era 

com o Super homem, Zorro e etc. 

 

Mas agora, gostaria de levá-los a 

imaginar que vocês fossem Pedro, João - 

o discípulo amado, ou qualquer um dos 

outros discípulos de Jesus.   

 

Imagine andar sobre o mar... ver uma 

tempestade aquietar instantaneamente 

diante dos seus olhos... ser o garçom que 

serviu uma multidão de 

aproximadamente vinte cinco mil 

pessoas, usando apenas cinco pães e dois 

peixinhos, vendo o alimento se 

multiplicar literalmente em suas mãos 

enquanto você servia... também, imagine 

ver mortos ressuscitando diante dos seus 

olhos; coxos se levantarem e saírem 

correndo e pulando de alegria; demônios 

sendo expulsos; leprosos sendo limpos 

diante dos próprios olhos, isto é, pessoas 

que se achegam como monstros e 

instantaneamente são transformadas em 

seres humanos normais! E assim, onde 

havia dor e tristeza, agora existe 

esperança e felicidade, pois a dor foi 

dissipada, e no lugar das feridas, nasce 

uma pele limpa como a de um bebê... 

cegos, com ou sem globo ocular, vendo e 

adorando ao Senhor -  e a coisa menos 

importante é a cor dos olhos restaurados, 

pois o que importa de fato é que eles 

funcionam... e ainda mudos e surdos, 

todos sendo curados e libertos diante dos 

seus olhos. 

 

- O que você faria?  

 

Imagine, agora, viver durante três anos 

nesta atmosfera de milagres, onde o 

sobrenatural se tornou natural.  E, de 

repente, te arrancam o mestre! Aquele 

que tornava tudo isso possível... mas Ele 

havia te avisado que iria embora. E 

agora, Ele te comissionou para que você 

faça tudo aquilo que Ele fez, igualzinho! 

Mas você já está pensando e agindo 

como Ele, sem preconceitos - numa 

atmosfera onde a prostituta é tratada com 

dignidade, os marginalizados tratados 

com respeito, a mentira foi dissipada, o 

ódio e a amargura banidos de sua vida, e 

onde havia o cheiro de peixe dos 

discípulos pescadores, encontraremos 

uma fragrância de amor, misericórdia e 

compaixão, pois a fonte de todo o 
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universo que Jesus levou seus discípulos 

a viverem, era o amor do Pai que estava 

impregnado em cada palavra e atitude de 

Yeshua! 

 

- O que você faria se fosse um desses 

homens, ou uma das mulheres que foram 

até a cruz com Ele, como João e Maria? 

Você acha que seria a pessoa que é hoje? 

Você acha que trataria seus problemas, 

como você trata hoje? 

 

Você trataria as pessoas como você trata 

hoje? 

 

Pois saiba que você foi escolhido por 

Yeshua assim como os seus discípulos, 

foi comissionado como eles e recebeu o 

mesmo Espírito que eles receberam.  E 

vocês ainda têm algo a mais do que eles: 

vocês têm um manual todo organizado 

para aprender a ser igual a Yeshua - a 

bíblia!  E digo mais, a única diferença 

entre nós e os discípulos, é a obediência. 

Você sabia? 

  

 
 

1. Você realmente deseja ser um 

discípulo de Yeshua, ou já se acostumou 

com esse mundo de mentirinha de 

crente, onde ser abençoado é o que 

importa e a comissão de ir e pregar é só 

para os outros? (João 17. 20 e 21 - a 

oração toda do capítulo 17 é para nós; 

então, leiam a oração que Yeshua fez por 

todos.)  

 

2. Depois disso tudo, seria possível você 

refletir um pouco melhor sobre o modo 

como você está vivendo? (Atos 3. 19 ao 

21)  

3. Você sabia que Jesus está voltando? 

(2 Timóteo 3. 1 ao 5)       

  

Obs.: Líder, faça a proposta abaixo 

funcionar! 

 

Gostaria que cada discípulo ofertasse 

todos os dias a primícia do seu tempo 

para o Senhor (25 minutos de oração = 

1% de 24 horas mais 1 minuto de oferta), 

pelo crescimento espiritual da igreja, 

unidade da igreja, pela minha vida e de 

minha família, pastores da igreja e suas 

famílias, presbíteros, diáconos e pelos 

ministérios da igreja. Por favor, vamos 

entrar nesta grande campanha! 
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LEITURA PARA ESSA SEMANA  
Páginas 48 até o início da  

página 51 do livro  
“Análise da inteligência de Cristo 

Vol. 03 - O Mestre da Vida”  
de Augusto Cury 

 

Amados discípulos, nesta parte do livro, 

nosso querido irmão Augusto Cury relata 

um momento de muita pressão na vida 

de Jesus: muitos dão atenção para o 

sofrimento físico de Jesus, mas se 

esquecem do sofrimento psicológico e 

das injustiças as quais Jesus foi exposto. 

Em todo tempo da sua vida Ele foi 

honesto, sincero e verdadeiro em tudo 

que dizia, agora está sendo acusado de 

coisas que não cometeu. Jesus 

surpreende a todos mais uma vez, pois se 

coloca numa posição de sobriedade e 

mansidão diante de tanta injustiça. 

 

Nosso querido mestre da vida continua 

ensinando diante da pressão emocional, 

ele sabia onde tudo ia terminar: numa 

cruz, mas sua mente era livre, apesar do 

corpo agora ser prisioneiro de homens 

maus, ímpios que jamais o poupariam da 

morte que já estava prevista por eles. 

Uma coisa que eles não sabiam era que 

esta morte também estava prevista no 

céus. Os que a previram tinham como 

final o túmulo, mas os planos dos céus 

eram outros, pois eram: morte, túmulo, 

ressurreição, ascensão e um trono de 

glória. 

 

Precisamos entender que se nos 

entregarmos totalmente ao Senhor e 

ficarmos a mercê de sua vontade, nosso 

futuro será sempre glorioso e cheio de 

milagres. 

 

Muitos irmãos querem ser exaltados na 

igreja e na vida e querem desfrutar de 

milagres maravilhosos, mas não estão 

dispostos a suportar o crivo de Deus e 

nem sua disciplina. Querem ser 

aprovados sem passar pela prova, 

querem a cura, mas não querem o 

sofrimento da doença, querem ter 

grandes vitórias sem passar por grandes 

guerras, querem ter grandes conquistas, 

mas não sabem e nem querem lutar de 

forma grande e cheios de confiança 

quando tudo parece acabado, querem 

chegar em um porto seguro, mas 

abandonam o barco no meio da 

tempestade e assim querem tudo, mas 

não estão dispostos a pagar o preço por 

nada. 

 

Saibam que o caminho que Jesus tinha 

pela frente eram três longos dias de tudo 

que Ele jamais tinha feito com alguém, 

seriam três dias de injustiças, mentiras, 

calúnias, socos, açoites, coroa de 

espinhos, pregos nas mãos e nos pés, 

desprezo e abandono. Mas o resultado 

disto tudo seria, ressurreição e um trono 

de eterna glória, além do direito de 

salvar e livrar do inferno todos que Nele 

viessem a crer e poder total sobre os 

céus e a terra.  

 

“De sorte que haja em vós o mesmo 

sentimento que houve também em Cristo 

Jesus, que, sendo em forma de Deus, não 

teve por usurpação ser igual a Deus. 
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Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a 

forma de servo, fazendo-se semelhante 

aos homens; e, achado na forma de 

homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte e morte de cruz. 

Pelo que também Deus o exaltou 

soberanamente e lhe deu um nome que é 

sobre todo o nome, para que ao nome de 

Jesus se dobre todo joelho dos que estão 

nos céus, e na terra, e debaixo da terra, 

e toda língua confesse que Jesus Cristo é 

o Senhor, para glória de Deus Pai” 

— Filipenses 2:5—11 

 

 
 

1. Que tipo de crente você é: Dos que 

fogem da luta? Dos que se entregam à 

derrota? Ou dos que lutam até a morte? 

(Hebreus 10:38) 

 

2. Que tipo de cristão você tem sido: 

dos que não aprenderam a sair da zona 

de conforto e não conseguem se 

sacrificar por um bem maior? (Hebreus 

10:39) 

 

3. Você já deixou de fazer algo em 

seu benefício para fazer a obra de Deus? 

(Mateus 19:29). 

 

Obs.: Líder, faça a proposta abaixo 

funcionar! 

 

Gostaria que cada discípulo ofertasse 

todos os dias a primícia do seu tempo 

para o Senhor (25 minutos de oração = 

1% de 24 horas mais 1 minuto de oferta), 

pelo crescimento espiritual da igreja, 

unidade da igreja, pela minha vida e de 

minha família, pastores da igreja e suas 

famílias, presbíteros, diáconos e pelos 

ministérios da igreja. Por favor, vamos 

entrar nesta grande campanha! 
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página 53 do livro  
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Amado discípulo, como você vê um 

julgamento onde a única ferramenta a ser 
usada é a mentira? O que está em 

questão não é fazer justiça, a única 

intenção é condenar um homem sem 

falhas, sem defeitos e que manifesta 

feitos nunca vistos por ninguém e que, 

acima de tudo, revela um amor 

incomparável. 

 
E agora este homem, mesmo diante de 

tanta calúnia e mentira, se cala. Ele tem 

plena consciência de que seu 

compromisso com Deus, o Pai, estava se 

cumprindo mesmo que os homens 

estivessem achando que estariam no 

controle de tudo. Na verdade, o Senhor 

se utiliza da maldade dos homens para 
atingir seus propósitos, pois, ao contrário 

de muitos acharem que nem todos nós, 

diante de uma crise, revelaremos o nosso 

caráter. 

 

Quando vemos a história de Jesus 

ficamos revoltados e ainda declaramos: 
“como pode alguém fazer algo tão 

terrível com uma pessoa tão especial?”. 

Mas desconhecemos o fato de que não 

somos diferentes dessas pessoas, pois 

quantas vezes já mentimos, nos fizemos 

de vítimas, para atingir nossos objetivos? 

 

Amados quando vemos num filme ou 

lemos sobre a paixão de Jesus, ficamos 

impressionados e revoltados, pois nos 
colocamos no lugar de Jesus, mas nunca 

nos imaginamos nos colocando no lugar 

dos acusadores injustos e mentirosos. É 

mais fácil se vestir de vítima do que de 

acusador, mas esquecemos de que às 

vezes nos fazemos de vítima para acusar, 

pois a posição de vítima não dá a 

ninguém o direito de defesa. 
 

Em momento algum Jesus se fez de 

vítima, pois quando estava diante de 

Pilatos deixou claro que era Rei e que 

seu reino não era deste mundo. Pilatos o 

considerou inocente e, diante de seus 

verdugos, não pediu clemência. Com 
certeza isso deve ter causado mais ira 

dos seus torturadores que não o 

pouparam. 

 

Amados, diante de tanta crueldade, 

vocês deveriam refletir em algo muito 

severo e sério. Em Mateus 7, Jesus 

deixou bem claro: “Não julgues para 
não serdes julgado, pois na medida em 

que medirmos seremos medidos”.  

 

Agora pense bem, quantas vezes 

construímos dentro de nós mesmos um 

tribunal onde julgamos uma situação 

segundo nossa perspectiva e não 

buscamos a opinião de ninguém, somos 
os juízes, promotores e jurados e, assim, 

somos os donos da verdade, não damos 

aos outros o direito de defesa e nem de 

provar que tudo que você concluiu por 

conta própria é um grande engano. Mas 

você já concluiu tudo e tem plena certeza 
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de tudo e ninguém poderá mudar sua 

opinião, pois dentro de você não existe 

ninguém para te contestar e provar que 

está errado. Já faz tempo que você não 

ora para buscar do Espírito Santo, a 
direção certa, pois está tão só dentro de 

si há tanto tempo que mesmo que o 

Espírito Santo tente se mover dentro 

você, você já não o escuta mais. 

 

Aquelas pessoas que julgaram e 

condenaram Jesus injustamente já 

haviam feito tudo dentro de si mesmas e 
ameaçaram os que eram contra e se 

opunham a todos que poderiam 

contrariá-los. Por tudo isso, amados, 

precisamos vigiar e orar diante das 

circunstâncias mais diversas e adversas 

para não sermos injustos, não chegarmos 

a conclusões precipitadas e o pior: a 
decisões precipitadas. Depois não 

teremos a humildade de reconhecer que 

erramos para voltar atrás. 
 

  
 

1. Você já foi acusado injustamente? 

Qual foi sua reação? (1 Pedro 2.18—25) 
 

2. Você já julgou alguém e teve certeza 

dos fatos e depois descobriu que estava 

errado? (Mateus 7:1—6) 
 

3. Você é precipitado em suas 

conclusões? E quando descobre que está 

errado, sabe voltar atrás?                            

(Colossenses 3:12) 
 

Obs.: Líder, faça a proposta abaixo 

funcionar! 

 

Gostaria que cada discípulo ofertasse 

todos os dias a primícia do seu tempo 

para o Senhor (25 minutos de oração = 

1% de 24 horas mais 1 minuto de oferta), 

pelo crescimento espiritual da igreja, 

unidade da igreja, pela minha vida e de 

minha família, pastores da igreja e suas 
famílias, presbíteros, diáconos e pelos 

ministérios da igreja. Por favor, vamos 

entrar nesta grande campanha! 
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O gatilho das marcas causadas pelo 

pecado que sofremos 

 

Amados discípulos, é impossível 

mergulharmos dentro de nós mesmos e 

ver e perceber o quanto somos marcados 

e até desfigurados em nossas emoções. 

Existem pessoas que, em sua aparência 

física, parecem princesas ou príncipes, 

mas em suas emoções são verdadeiros 

monstros transfigurados, cheios de 

malignidades, deformidade e que se 

utilizam da beleza física para causar 

destruição sem responsabilidade alguma 

com a vida dos outros. Foram pessoas 

construídas sem princípios e sem o 

mínimo de consciência, mas são vítimas 

de abusos e, uma grande maioria, não 

possui referencial algum. 

 

Vamos ver a formação Jesus. Primeiro, 

gerado do Espírito Santo, assim, não foi 

fruto de um abuso sexual e não foi 

gerado da vontade da carne, mas da 

vontade de Deus. Apesar da pobreza do 

lugar em que foi recebido, havia amor e 

segurança de seus pais. Foi educado 

dentro dos princípios da Lei do Senhor e 

seus pais eram modelo e exemplo de 

vida.  

 

Gostaria de perguntar como alguns de 

nós fomos formados. Eu, por exemplo, 

desde o ventre tentaram tirar minha vida. 

A princípio não fui planejado, nem 

amado e desejado. Quando descobriram 

a minha presença, a primeira opção foi 

tentar o aborto. Depois que nasci fui 

amado, protegido e guardado pelos meus 

pais, que foram os melhores pais que 

alguém poderia ter.  

 

Muitos de vocês podem ter passado por 

abusos, rejeição, agressões e muitos atos 

de injustiça e hoje, sem explicação, se 

pegam fazendo coisas que não saudáveis 

e, algumas vezes, se for observar, são 

atitudes bem estranhas. Por que não 

conseguimos nos controlar? 

 

Amados discípulos, gostaria que 

houvesse da parte de vocês neste 

programa de qualidade de vida, o 

maximo de sinceridade para que todos 

venham a se analisar e reconhecer sua 

limitações e doenças emocionais. Juntos 

colocaremos diante do Criador que, com 

a ajuda do Espírito Santo irá consertar os 

defeitos que carregamos. Sei que na 

maioria das vezes não é culpa nossa, mas 

somos pessoas de Deus e, assim, não 

podemos nos conformar com nossos 

erros, mas buscar de Deus e em Deus a 

cura e a libertação. 

 

Aceitar e se conformar com o que nos 

tornamos é um grande erro, não 

podemos aceitar viver com uma 

deficiência de caráter, que leva a não ter 

coragem de enfrentar e assumir os 

próprios erros, viver no meio de mentiras 
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e vícios de comportamento que só 

prejudicam as pessoas em volta. 

Precisamos deixar de ser um problema 

na vida das pessoas e, por mais limitados 

que sejamos, precisamos nos tornar 

úteis, sábios e prudentes.       

 

 
 

Leia o salmo 139 

 

1. Você poderia falar um pouco de seus 

pais?  

 

2. Do que você tem raiva quando se 

lembra da sua infância? E do que você 

mais gostava? 

 

3. Você busca libertação? Pode falar 

sobre isso? 

 

Obs.: Líder, faça a proposta abaixo 

funcionar! 

 

Gostaria que cada discípulo ofertasse 

todos os dias a primícia do seu tempo 

para o Senhor (25 minutos de oração = 

1% de 24 horas mais 1 minuto de oferta), 

pelo crescimento espiritual da igreja, 

unidade da igreja, pela minha vida e de 

minha família, pastores da igreja e suas 

famílias, presbíteros, diáconos e pelos 

ministérios da igreja. Por favor, vamos 

entrar nesta grande campanha! 
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Amados discípulos, é muito difícil para 
mim escrever sobre este assunto, pois 
fui criado de uma forma muito 
diferente daquela irei descrever.  
Aprendi a revidar e até mesmo a me 
vingar daqueles que me faziam algum 
mal; entretanto, após mais de trinta 
anos de convertido, sendo confrontado 
pelo testemunho de Jesus, pelo seu 
exemplo de vida e através dos seus 
sermões, tenho aprendido alguma 
coisa.  

Mas é chocante saber que nós, os 
discípulos de Jesus, nos ferimos e nos 
magoamos com coisas tão simples e às 
vezes até sem sentido. Pois assim, 
damos ao inimigo munição para que 
ele tenha poder sobre nossas vidas e 
possa nos ferir cada vez mais. E dessa 
forma, ficamos com nossas emoções 
inflamadas, tentamos revidar, e até 
reagimos grosseiramente, de uma 
forma insana, e não medimos nossas 
palavras.   Assim, destruímos tudo 
aquilo à nossa volta que foi construído 
com tanto esforço. Mas precisamos 
sempre lembrar que o bem que 
fazemos não marca tanto quanto o 
menor erro que cometemos, pois o 
erro sempr e será valorizado mais do 
que as coisas certas que fazemos. Mas 
não podemos reclamar das pessoas 
que agem desta maneira, pois fazemos 

a mesma coisa. Por isso, precisamos 
ser tardios no falar, no julgar e no 
revidar, pois quando agimos sob fortes 
emoções nunca falaremos e 
reagiremos de uma forma justa e reta 
com ninguém. Amados, Jesus é o único 
e verdadeiro referencial a ser seguido, 
embora seguir radicalmente seus 
passos seja sempre muito difícil, pois 
estabelecemos muitas metas e 
propósitos em nossas vidas. 
Geralmente lutamos para conquistar 
bens materiais e sonhos de vida, mas 
esquecemos de que a maior meta na 
vida de um servo de Deus deve ser 
querer se igualar a Jesus, pois Ele nos 
deu o seu Espírito e sua palavra para 
nos mostrar a direção e o caminho 
certos.  

Ao logo da minha caminhada como 
servo de Deus, descobri que eu sempre 
costumava errar mais quando me 
esquecia de quem sou diante de Deus. 
Pois nossa maior responsabilidade 
deve ser dar um bom testemunho para 
a sociedade e para o Senhor, pois 
quando esquecemos de quem somos, 
nos vestimos da irresponsabilidade 
dos nossos atos e agimos segundo a 
vontade de nossa carne.  Assim, 
destruímos nosso testemunho e nos 
tornamos incapazes de pregar o 
evangelho, pois a maior de todas as 
pregações que existe é nosso 
testemunho de vida.  Quando estamos 
diante do público, somos a única bíblia 
que as pessoas poderão ler e ver Cristo 
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revelado em nós, através de cada 
atitude e de cada palavra.  

Revidamos e reagimos de forma 
grosseira, porque estamos doentes, 
justamente por viver numa sociedade 
doente. Somos bombardeados 
diariamente com mensagens que 
fogem completamente dos princípios 
de Deus, principalmente através da 
TV; pois os programas de televisão 
estão impregnados de uma mensagem 
maligna e sem Deus. E infelizmente 
acabamos comendo e bebendo de 
tudo, sem filtrar; assim, acatamos e 
aceitamos as mensagens erradas, 
vivendo segundo essas informações, e 
não segundo a palavra de Deus.  

Amados, há uma tendência em nossa 
natureza caída de aceitar com mais 
facilidade as coisas erradas do que  
fazer a vontade de Deus. A nossa 
natureza é má, por isso precisamos 
aprender a duvidar mais daquilo que 
ouvimos do mundo e a filtrar usando a 
palavra de Deus como verdade, pois 
preferimos sempre duvidar da palavra 
de Deus que nos confronta, do que 
duvidar do que vem do mundo, que 
está sempre disposto a satisfazer a 
nossa carne. 

O grande perigo que devemos 
observar em nossas vidas é o nosso 
senso critico, pois precisamos analisar 
se ele está voltado só para as coisas de 
Deus ou se é para tudo à nossa volta.  
Existem pessoas cujo senso crítico é 
bem sensível a tudo que se refere à 
igreja, mas não cria filtros na alma 
para as coisas do mundo, que são 
destruidoras da nossa fé. Muitas vezes, 
sem percebermos, colocamos tudo o 
que é de Deus na berlinda, mas o que é 

do mundo passa com facilidade diante 
dos nossos olhos e não percebemos o 
mal chegar e se estabelecer.       

  

1. Como você costuma reagir com as 
pessoas que te ferem? (Mateus 12:36)  

2. Você sempre se deixa levar pelas 
emoções, ou já aprendeu a frear seus 
ímpetos antes de falar e agir?(Tiago 1. 
19 ao 22)  

3. Seu senso critico é mais aguçado 
para as coisas de Deus ou as do 
mundo?  

Obs. Líder faça a proposta abaixo 
funcionar! 

Gostaria que cada discípulo ofertasse 
todos os dias a primícia do seu tempo 
para o Senhor (25 minutos de oração = 
1% de 24 horas mais 1 minuto de 
oferta), pelo crescimento espiritual da 
igreja, unidade da igreja, pela minha 
vida e de minha família, pastores da 
igreja e suas famílias, presbíteros, 
diáconos e pelos ministérios da igreja. 
Por favor, vamos entrar nesta grande 
campanha! 
 

 

____________________________________________
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Amados discípulos, gostaria de 
ressaltar três tópicos importantes 
neste programa: 

1. A tortura externa do seu corpo 
não tirou a sua paz  

É importante ressaltar que Jesus se 
mantinha conectado com o Pai. Sua 
alma confiava plenamente Naquele 
que o enviou e que nunca o 
desampararia. Ele tinha plena 
consciência do seu propósito de vida e 
dos planos do Pai.  Apesar de todo o 
sofrimento do seu corpo, sua alma e 
suas emoções estavam guardadas de 
forma saudável pelo poder do Espírito 
Santo.  Mesmo com todo o terrível 
sofrimento pelo qual seu corpo estava 
passando, a paz que excede todo 
entendimento possuía todo o seu ser, 
nos dando assim uma grande lição, a 
de que Ele não era guiado por aquilo 
que via e sofria, mas sim por tudo o 
que acreditava e confiava. Quando a 
ansiedade e a depressão chegam, 
atacam nossa alma, pois nossa 
confian&cce dil;a no Pai não ocupa 
todo o espaço dentro de nós, porque 
ainda sobra espaço para a dor e a 
ansiedade se instalarem. Isso acontece 
porque não procedemos como Jesus, 
que tinha todos os seus pensamentos 
ligados somente no que a palavra dizia 
a seu respeito. E durante todo o seu 

tempo de vida, Ele sempre viveu em 
plena confiança no Pai e em suas 
promessas, pois o próprio Jesus 
mandou os escribas e fariseus 
examinarem as escrituras, pois toda 
ela falava Dele. E agora, quando Ele era 
mais provado, continuava se 
mantendo firme em suas convicções. 
Nós, no entanto, somos como Pedro, 
pois ainda que a palavra nos garanta 
mais de oito mil promessas, 
permanecemos possuídos de medo e 
dúvidas. 

2. O olhar de Jesus sobre nossas 
fragilidades  

Amados, glorifico ao Senhor por Ele 
não considerar os mesmos padrões 
que nós, pois somos assim  -quando 
estamos por cima e vemos uma pessoa 
vivenciando um momento de erro ou 
fragilidade, não nos colocamos no 
lugar dela e raramente pensamos que 
reagiríamos da mesma forma.  E Pedro 
não era diferente de nenhum de nós, 
mas viria a ser um dos principais 
líderes  da Igreja; então, sua rigidez 
precisava ser quebrada pela 
experiência, uma vez que só quando 
ficamos na pele do outro é que 
podemos entender o que significa 
misericórdia e compaixão, já que 
ninguém pode dar o que nunca 
recebeu.  E Pedro recebeu de Jesus 
perdão, graça, compaixão, e algo ainda 
maior, um voto de c onfiança, porque 
depois de perdoá-lo Jesus declarou: 
apascenta minhas ovelhas. Como pode 
alguém que o negou receber uma 
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responsabilidade tão importante? Mas 
Jesus sabia que muitos negariam a fé 
algumas vezes, e só um coração 
quebrantado pela experiência poderia 
resgatar essas vidas.  

3. Restaurado para restaurar  

Pedro foi restaurado, mas de que 
forma? Da forma mais incrível que 
alguém poderia encontrar, pois Jesus 
chama Pedro à parte e, sem acusações 
ou cobranças, Ele pergunta por três 
vezes: “você me ama?” Isso mesmo, 
Pedro ouviu essa pergunta por três 
vezes, e após declarar o seu amor por 
três vezes, o mesmo número de vezes 
que havia negado a Jesus, Pedro não 
recebe uma palavra de perdão, mas 
recebe uma missão “cuida do rebanho 
que é meu", diz Jesus, “apascenta 
MINHAS ovelhas.” Jesus estava 
dizendo a Pedro que tratasse da Igreja 
da mesma forma que Ele estava sendo 
tratado, com paciência, compaixão e 
misericórdia. 

 

1. As dores físicas, emocionais e os 
problemas, costumam roubar sua fé e 
confiança em Adonai? (João 16:33)  

2. Você já cometeu algum erro que 
considerasse grave e recorreu ao 
perdão de Adonai? E se sentiu livre e 
perdoado? (1 João 1, 8 ao10)  

3. Você consegue perdoar e entender a 
fragilidade das pessoas? (Mateus 5. 44 
ao 48)  

  

Obs. Líder, faça a proposta abaixo 
funcionar!  

Gostaria que cada discípulo ofertasse 
todos os dias a primícia do seu tempo 
para o Senhor (25 minutos de oração = 
1% de 24 horas mais 1 minuto de 
oferta), pelo crescimento espiritual da 
igreja, unidade da igreja, pela minha 
vida e de minha família, pastores da 
igreja e suas famílias, presbíteros, 
diáconos e pelos ministérios da igreja. 
Por favor, vamos entrar nesta grande 
campanha!.        
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Amados discípulos gostaria de 
destacar neste programa dois pontos 
fundamentais da vida cristã: 

1. O silêncio: Se aprendermos 
alguns princípios, vamos crescer para 
glorificar ao Senhor. Partindo destes 
princípios, o que é o ato de silenciar? É 
a oportunidade que a pessoa dá a si 
para pensar, ponderar e refletir de 
forma coerente se deve deixar seus 
impulsos dominar a ansiedade (que 
leva a pronunciar palavras que 
poderão conduzir a um caminho de 
ofensas, brigas e contendas irracionais 
sem lógica, sem sentidos, alvos e 
propósitos, onde pessoas que se amam 
irão se ofender, pessoas que se 
odeiam, vão se odiar ainda mais e 
grandes amigos poderão criar grandes 
muros de separação através de 
palavras mal ditas). Se analisarmos, as 
palavras mal + ditas vêm disso tudo. 
Precisamos preservar nossa boca. Veja 
esses versículos acerca de como 
devemos proceder: 

Êx.14.14 O SENHOR pelejará por vós, e 
vos calareis. 

Salmos 34:13 Guarda a tua língua do 
mal e os teus lábios, de falarem 

enganosamente. 

Sl.37.30 A boca do justo fala da 
sabedoria; a sua língua fala do que é 

reto. 

Devemos vigiar o que falamos 
diante dos ímpios: 

Sl.39.1 Eu disse: Guardarei os meus 
caminhos para não delinquir com a 

minha língua; colocarei um freio em 
minha boca enquanto o ímpio estiver 

diante de mim. 

Amados, não podemos nos esquecer 
de nossa humanidade e que, com 
certeza, poderemos cometer erros. 
Mas se andarmos de forma mais 
prudente, iremos errar menos. Por 
exemplo: Eu sei que um dos lugares 
que me sinto mais frágil é no trânsito, 
então já aprendi que, ao sair de casa, 
devo orar pedindo ao Senhor que me 
guarde de mim mesmo e dos laços do 
inimigo. Assim, procuro vigiar mais, 
pois estou numa zona de fragilidade. 

2. Colocar em prática a palavra de 
Deus que tenho aprendido: 

Tiago.1. 19 a 24: Sabeis isto, meus 
amados irmãos; mas todo o homem seja 

pronto para ouvir, tardio para falar, 
tardio para se irar. Porque a ira do 

homem não opera a justiça de Deus. 
Pelo que, rejeitando toda imundícia e 

acúmulo de malícia, recebei com 
mansidão a palavra em vós enxertada, 

a qual pode salvar a vossa alma. E sede 
cumpridores da palavra e não somente 

ouvintes, enganando-vos com falsos 
discursos. Porque, se alguém é ouvinte 
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da palavra e não cumpridor, é 
semelhante ao varão que contempla ao 

espelho o seu rosto natural; porque se 
contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se 

esqueceu de como era. 

Amados discípulos, não podemos 
esquecer de quem somos como filhos 
de Deus: somos sal da terra e luz do 
mundo, representamos nosso Pai 
neste mundo e nossos atos precisam 
revelar Jesus para quem está sedento. 
Nossa missão é “Saciar o mundo com 
Aquele que é a água da vida”. Quando 
alguém vai ao médico, vai em busca de 
cura, quando pessoas vêm até nós, elas 
estão a procura de vida e de água para 
saciar a sua sede. 

 

1. Você é precipitado para falar? 

2. Você é equilibrado, tem domínio 
próprio? 

3. Você tem consciência de sua 
responsabilidade diante de Deus e do 
mundo? 

Obs. Líder faça a proposta abaixo 
funcionar! 

Gostaria que cada discípulo ofertasse 
todos os dias uma primícias do seu 
tempo para o Senhor (25 minutos de 
oração 1% de 24hs e 1 minuto de 
oferta pelo: crescimento espiritual da 
igreja, unidade da igreja, pela minha 
vida e família, pastores da igreja e 
família, presbíteros, diáconos e os 
ministérios da igreja). Por favor, 
vamos entrar nesta grande campanha! 
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Cuidado, com o perigo de tornar 
comum o que já foi desejado, como no 
texto que nosso amado irmão Augusto 
Cury relatou. Nós cansamos ou 
tornamos comum coisas que já 
desejamos e que depois de 
conquistadas, já não produzem o 
mesmo prazer que antes e, ao longo do 
tempo, vão perdendo a beleza. 

Gostaria de destacar alguns pontos 
importantes. Nos nossos 
relacionamentos íntimos, conhecemos 
alguém e nos apaixonamos, nos 
aproximamos, nos declaramos e 
conquistamos, ficamos felizes, cada dia 
é uma nova descoberta junto daquela 
pessoa. Mas o tempo passa e alguns 
não chegam nem ao noivado, para 
outros o noivado acaba e outros levam 
de 3 a 7 anos casados. Somos levianos 
e não sustentamos nossas juras de 
amor e promessas, pois tornamos 
comuns o que um dia foi tão fantástico. 

Mas queridos, nós fazemos isso na 
igreja também, pois por melhor que 
sejam os cultos, as pregações e tudo 
mais na casa do Senhor, muitos 
tornam comuns o que o Senhor tem 
feito, pois parece que só o que vem de 
fora é fascinante. É a velha história da 
grama do vizinho ser sempre a mais 

verde. Mas existem pessoas tão 
voláteis que nunca valorizam o que 
tem e, assim, são como nuvens, 
levados por todo tipo de vento. 2 
Pedro 2:17 

Estes são fontes sem água, nuvens 
levadas pela força do vento, para os 
quais a escuridão das trevas 
eternamente se reserva; 

Mas onde começou esta leviandade? 
Tudo começou no céu com lúcifer, pois 
pense bem: o que tinha de errado no 
céu para ele se rebelar? Pois ADONAI é 
perfeito em tudo que criou. 

Vejam o processo, leiam Ezequiel 
28:11 a 18, dêem uma atenção ao 
verso 17 e Isaias 14:12 a 15, gostaria 
que depois de lerem esses textos, 
notassem uma coisa: satanás não cria 
nada, não acrescenta nada e nada em 
seus projetos são modificados, só sua 
posição e status. O problema era ele 
próprio, a insatisfação com a perfeição, 
leiam os textos acima com muito 
cuidado e vocês vão perceber que 
lúcifer queria ficar acima das estrelas 
(os anjos) e semelhante ao Altíssimo. 
Pois é, amados, será que poderemos 
refletir melhor e pensamos que apesar 
das nossas imperfeições a igreja do 
Senhor está sob a direção dele e que o 
maior problema da igreja é a nossa 
natureza caída que precisamos 
carregar enquanto estivermos neste 
planeta? O que vai fazer toda diferença 
é sermos mansos e humildes de 
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coração como Jesus orientou (Mateus 
11:28 e 29 e Filipenses 2:7 a 10). 

Amados será que nossas insatisfações 
estariam mais ligadas ao nosso ego do 
que algum problema existente de fato? 

 

1. Você acha que percebe mais coisas 
do que os outros? 

2. Já pensou na possibilidade das 
pessoas verem as mesmas coisas que 
você, só que não valorizam tanto 
quanto você? 

3. Você admite com facilidade seus 
erros?  

Obs. Líder faça a proposta abaixo 
funcionar! 

Gostaria que cada discípulo ofertasse 
todos os dias uma primícias do seu 
tempo para o Senhor (25 minutos de 
oração 1% de 24hs e 1 minuto de 
oferta pelo: crescimento espiritual da 
igreja, unidade da igreja, pela minha 
vida e família, pastores da igreja e 
família, presbíteros, diáconos e os 
ministérios da igreja). Por favor, 
vamos entrar nesta grande campanha! 
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Amado discípulo, acredito que este 
programa de qualidade de vida nos 
desafiará a sair da nossa zona de 
conforto. 

Quando observo meu próprio 
comportamento e o da igreja do 
Senhor da qual fazemos parte neste 
planeta, observo que muitos membros 
desta igreja estão adaptados e 
adormecidos num egoísmo e 
comodismo profundos. Pois imagine 
que todos os dias, pessoas como eu e 
você morrem, e vão passar a 
eternidade num lugar onde o 
sofrimento é eterno. E uma boa parte 
destas pessoas não é de estranhos, 
mas são parentes, amigos, conhecidos 
e entes queridos. Nós os enterramos e 
não pensamos ou medimos se fizemos 
o suficiente para apresentá-los ao 
Senhor como deveríamos. Pense no 
tempo de oração e jejum que 
deveríamos direcionar a essas vidas, 
manifestando  assim o nosso amor, ou 
melhor, falando a elas sobre o amor 
que o Senhor sente por elas. E através 
de nossas vidas, de nossos atos, gestos 
e atitudes. elas sentiriam o amor do 
Senhor.  

Amados, será que estamos insensíveis 
como os nazistas, e somos donos da 
verdade como os fariseus? 

Estamos vivendo num quadro que está 
diante dos nossos olhos: todos os dias 
pessoas morrem das formas mais 
absurdas, por fome ou por causa de 
necessidades básicas como saúde, e 
não tem ninguém por elas. Nos 
acostumamos a falar, postar no 
Facebook, compartilhar inúmeras 
desgraças, e às vezes o simples fato de 
compartilhar algo nos faz sentir como 
se tivéssemos feito algo grande, mas 
não fizemos nada demais na realidade. 

Estamos mergulhados em nosso 
próprio egoísmo, focados em nossas 
necessidades, e não percebemos a 
realidade à nossa volta. No último final 
de semana, nos dispusemos a fazer 
algo por uma comunidade carente, 
onde descobrimos vários casos que 
precisam de muita atenção, mas dois 
casos me chamaram a atenção: o de 
uma menina com aproximadamente de 
10 anos, cega de uma vista, e que 
ninguém, nem ela própria ou a família 
sabiam; e o de uma mulher de 28 anos 
com a glicose em 486, que pode até 
morrer a qualquer instante.  Acredito 
que essas pessoas foram alertadas e 
encaminhadas para tratamento, mas 
não fizemos nada demais, apenas 
saímos de nossa zona de conforto, 
doando um pouco do nosso tempo tão 
precioso, gasto com tanta inutilidade, 
para ajudar os que muito precisam. 

Amados, vamos sair da nossa zona de 
conforto e vamos ofertar ao Senhor 
nosso dinheiro, tempo e nossas vidas, 
pois se cremos que estamos salvos, 
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precisamos levar para eternidade 
atitudes que gerem prêmios de 
verdadeiro valor para a glória de Deus.  

1Co. 3. 8 a 16 Ora, o que planta e o que 
rega são um; mas cada um receberá o 
seu galardão, segundo o seu trabalho. 
Porque nós somos cooperadores de 
Deus; vós sois lavoura de Deus e 
edifício de Deus. 

Segundo a graça de Deus que me foi 
dada, pus eu, como sábio arquiteto, o 
fundamento, e outro edifica sobre ele; 
mas veja cada um como edifica sobre 
ele. Porque ninguém pode pôr outro 
fundamento, além do que já está posto, 
o qual é Jesus Cristo. E, se alguém 
sobre este fundamento formar um 
edifício de ouro, prata, pedras 
preciosas, madeira, feno, palha, a obra 
de cada um se manifestará; na 
verdade, o Dia a declarará, porque 
pelo fogo será descoberta; e o fogo 
provará qual seja a obra de cada um. 

Se a obra que alguém edificou nessa 
parte permanecer, esse receberá 
galardão. 

Se a obra de alguém se queimar, 
sofrerá detrimento; mas o tal será 
salvo, todavia como pelo fogo. Não 
sabeis vós que sois o templo de Deus e 
que o Espírito de Deus habita em vós? 

 

1. Você acha que precisa receber um 
chamado de Deus para fazer a obra do 
Senhor? (Mateus 25, 35).  

2. O que Deus precisa fazer para que 
você comece a tomar atitudes de 
servo? (Mateus 23. 11).  

3. Você é uma pessoa acomodada? 
(Apocalipse 21, 7 e 8).  

Obs. Líder faça a proposta abaixo 
funcionar! 

Gostaria que cada discípulo ofertasse 
todos os dias uma primícias do seu 
tempo para o Senhor (25 minutos de 
oração 1% de 24hs e 1 minuto de 
oferta pelo: crescimento espiritual da 
igreja, unidade da igreja, pela minha 
vida e família, pastores da igreja e 
família, presbíteros, diáconos e os 
ministérios da igreja). Por favor, 
vamos entrar nesta grande campanha! 
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Amados, todos os que creem no 
Senhor e na salvação que só Ele pode 
proporcionar, já têm posse da 
eternidade (Jo.11. 25 e 26 -  Disse-lhe 
Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; 
quem crê em mim, ainda que esteja 
morto, viverá; e todo aquele que vive e 
crê em mim nunca morrerá. Crês tu 
isso?). 

E por mais crente que sejamos, faço 
uma pergunta: “vivemos, falamos, 
agimos e tratamos as pessoas 
convictos de que somos possuidores 
desta eternidade?” 

Gostaria muito que cada amado 
desfrutasse do estado de não temer a 
morte, se sentindo já possuidor da 
vida eterna. E assim, como cidadão do 
céu que pertence ao reino de Deus, 
vivesse segundo Suas leis e princípios, 
para que a mente de Cristo que já está 
em nós assuma o direito de posse do 
nosso ser, se tornando o agente 
direcionador de tudo o que falamos e 
fazemos. 

Parece uma utopia pensar assim, mas 
tudo é possível ao que crê. Observe 
esses textos:  

Rm 8. 1 e 2 - Portanto, agora, nenhuma 
condenação há para os que estão em 
Cristo Jesus, que não andam segundo a 
carne, mas segundo o espírito. Porque 

a lei do Espírito de vida, em Cristo 
Jesus, me livrou da lei do pecado e da 
morte. 

1 Co 2. 14 ao 16 - Ora, o homem 
natural não compreende as coisas do 
Espírito de Deus, porque lhe parecem 
loucura; e não pode entendê-las, 
porque elas se discernem 
espiritualmente. Mas o que é espiritual 
discerne bem tudo, e ele de ninguém é 
discernido. Porque quem conheceu a 
mente do Senhor, para que possa 
instruí-lo? Mas nós temos a mente de 
Cristo. 

Amados, não podemos abrir mão de 
vivermos uma vida da forma mais 
plena possível no Senhor; e assim, 
parar de achar que seja uma utopia 
desfrutar da graça que só Jesus pode 
nos oferecer. 

Precisamos abrir mão da condição 
miserável que este mundo nos oferece.  
E como o apóstolo Paulo declarou no 
meio de suas diversidades e 
tribulações: “posso todas as coisas 
Naquele que me fortalece”, pois o 
apóstolo não permitia que os 
sofrimentos que passava o 
dominassem e controlassem suas 
emoções, mas sabia que tudo o que 
vivia era passageiro, e que sua vida em 
Cristo já era eterna. 

Jesus, o mestre da vida e Senhor de 
nossas almas, sabia de todo o 
sofrimento que haveria de passar, mas 
revelou àqueles que o haveriam de 
condenar à morte que já os via na 
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eternidade, todos diante dele, 
subjugados para serem julgados por 
Ele. 

Precisamos contemplar a eternidade e 
vivermos realmente como quem vive 
desfrutando dela, sabendo que está 
nas mãos do Senhor e que o nosso 
futuro é um presente eterno  que está 
sob os cuidados Dele. 

Mas amados, precisamos saber que 
durante este breve tempo que 
passamos aqui, necessitamos revelar 
ao mundo que somos filhos de Deus e 
que estamos em busca do nosso 
galardão, que não é baseado nos 
milagres que o Senhor faz em nossas 
vidas, mas no quanto somos um 
milagre na vida de alguém: 

1 Co 3. 7 e 8 - Pelo que nem o que 
planta é alguma coisa, nem o que rega, 
mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o 
que planta e o que rega são um; mas 
cada um receberá o seu galardão, 
segundo o seu trabalho.  

 

1. Quando tudo estiver mal, comece a 
pensar na sua eternidade com o 
Senhor.  Como você acha que ela será? 
(2 Timóteo 2. 10 ao 13) 

2. Os problemas deste período terreno 
estão te aprisionando, mas você 
consegue ver as saídas? (Hebreus 12. 1 
ao 2) 

3. O que você acha de chegar na 
eternidade salvo para desfrutar das 
promessas do Senhor de mãos vazias? 
Você não acha que está na hora de 
fazer algo mais?  O que você acha que 

pode fazer para glorificar ao Senhor? 
(Mateus 25. 34 ao 36)      

Obs. Líder faça a proposta abaixo 
funcionar! 

Gostaria que cada discípulo ofertasse 
todos os dias uma primícias do seu 
tempo para o Senhor (25 minutos de 
oração 1% de 24hs e 1 minuto de 
oferta pelo: crescimento espiritual da 
igreja, unidade da igreja, pela minha 
vida e família, pastores da igreja e 
família, presbíteros, diáconos e os 
ministérios da igreja). Por favor, 
vamos entrar nesta grande campanha! 
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Imagine agora que Deus deixou a Sua 
Lei, orientação mais perfeita e o estilo 
de vida mais justo que ninguém 
conseguiu obedecer. 

Agora o Senhor Deus coloca diante dos 
homens o único ser perfeito e eles não 
tem a capacidade de discernir a 
perfeição que está escrita e encarnada 
diante dos seus olhos tão nublados e 
desfocado. Eles enxergaram com sua 
humanidade caída e não com uma 
visão multifocal, não sabem discernir 
com olhos espirituais saudáveis, 
julgam com sua miopia espiritual e  
astigmatismo intelectual, só 
conseguem ver numa única direção: a 
que lhes convém. Agora estão diante 
da perfeição escrita e encarnada, a 
Torá, o próprio Yeshua (Jesus), mas 
estão cegos pela própria soberba e 
ignorância, condenam e matam o autor 
da vida o Senhor do universo, 
crucificando assim, não só o autor da 
vida, mas a própria Torá, pois como 
pode a palavra escrita condenar a 
palavra encarnada? 

Precisamos vigiar para não cairmos 
nos mesmos erros dos religiosos 
daquela época. Quando um cristão 
passa ter uma visão multifocal, ele 
passa a entender o universo a sua 
volta e as pessoas ao seu redor. As 
pessoas e mundo a nossa volta não 

estão só sobre a influência do que 
estamos vendo, mas existe um 
universo espiritual cheio de influência 
maligna para influenciar. O homem 
natural, por não perceber isso, comete 
graves erros, mas os filhos de Deus 
não podem se dar ao luxo de errar 
desta forma, é preciso vigiar. 

Assim, devemos buscar do Senhor a 
sua visão que é multifocal, que vê tudo 
e entende todo o universo a sua volta: 

 Visão espiritual: saber que por trás 
de cada atitude errada do homem 
existe uma influência maligna; 
 
 Visão intelectual: entender a 
capacidade do outro e suas limitações 

 

 Visão sociológica: entender que cada 
indivíduo tem uma formação diferente 
da sua; 

 

 Visão patológica: entender que 
atitudes grosseiras são resultado de 
uma alma ferida e doente. 

Quando buscamos a visão de Deus, não 
só nos protegemos como Jesus, mas 
poderemos proteger as pessoas de 
continuarem neste caminho, agindo 
com mansidão e domínio próprio. 

Devemos vigiar para não errarmos 
como Caifás, que era o mais 
competente para perceber a perfeição 
que estava diante de seus olhos. Será 
que não procedemos assim também, 
não que as outras pessoas sejam 
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perfeitas ou imperfeitas, mas por 
simplesmente pensar diferente de 
nós? 

Meus amados discípulos, meu desejo é 
que todos olhem pra Jesus que, depois 
de uma seção de açoites e de 
zombaria, se apresenta ainda disposto 
a morrer pelos o que o torturaram. Ele 
sabia que havia um trono na gloria o 
esperando cheio de honra, mas Ele 
sabia também que sem Ele o homem 
estaria condenado. Amados, será que 
como Jesus poderíamos abrir mão do 
mal que nos fazem, para como filhos 
de Deus ver o mundo de forma 
multifocal e contemplarmos a miséria 
dos que nos fere? 

Não pense vocês que já cheguei a 
condição espiritual que estou 
propondo, pois sei das minhas 
limitações. Mas Jesus, a palavra de 
Deus e o Espírito Santo, estão me 
desafiando todos dia a romper com a 
minha natureza caída, minha 
ignorância espiritual e minhas doenças 
de alma que são confrontadas todos os 
dias. A palavra de Deus diz em 
Romanos 8.36 e 37: “Como está 
escrito: Por amor de ti somos 
entregues à morte todo o dia: fomos 
reputados como ovelhas para o 
matadouro. Mas em todas estas coisas 
somos mais do que vencedores, por 
aquele que nos amou”.  

 

1. Você vive neste mundo achando que 
é igual a todo mundo, com o mesmo 
direito de errar de todo mundo e 
depois vai querer morar no seu que foi 

feito para todos, mas só os que são 
nascidos de Deus herdaram? Então vai 
continuar a viver igual a todo mundo? 
(Romanos 8:1 a 10). 

2. Você leva vida de quem está salvo? 
Você tem pensado como salvo, que 
precisa chegar no céu levando vidas 
ganhas por suas orações, intercessões 
e testemunho de vida? (Romanos 14: 
10 a 12 e Atos 20:24). 

3. Depois desta lição você vai 
continuar o mesmo? Que tal fazer 
novos planos? (Hebreus 12:1 a 3). 

Pedidos 

1. Busque participar da sua rede, pois 
o Senhor ordena sua benção na 
comunhão. 

2. Ore vinte e cinco minutos todos os 
dias. 
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As pessoas que planejaram matar 
Jesus, não apenas queriam matá-lo, 
mas queriam que ELE também 
sofresse, pois desejavam ver Jesus 
como um ser humano normal.  Na sua 
forma humana, Jesus tinha um corpo 
de carne e osso, sujeito a sentir tudo o 
que um ser humano sente; entretanto, 
ELE não se deixava dominar por essa 
estrutura tão frágil, devido à sua 
relação contínua com o Pai.  ELE não 
nutria o mal que lhe faziam, mas 
diante da dor continuava nutrindo o 
que o Pai sentia por Ele e também os 
seus propósitos para Ele.  Ao contrário 
de nós, pois quando somos feridos, 
esquecemos o que o Pai sentiu por nós, 
seus planos e projetos.  Infelizmente, 
nutr imos as ofensas e mergulhamos 
num lamaçal de mágoas,  esquecendo 
quem somos no Senhor: filhos amados 
com um propósito de vida maior do 
que este mundo poderá imaginar. 

Um grande convite: Mt. 11: 28 e 29 - 
Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e oprimidos, e eu vos 
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, 
e aprendei de mim, que sou manso e 
humilde de coração, e encontrareis 
descanso para a vossa alma.  

Note que Jesus não está nos 
convidando para aprender “com” Ele, 
mas aprender “Dele”, não é com o que 

Ele fala, mas com o que Ele está 
vivendo diante dos seus olhos, pois 
Jesus não é só perfeito com as 
palavras, mas é o modelo perfeito para 
seguirmos mesmo em silêncio. 

Existem vários tipos de dor e Jesus 
passou por todas elas.  Jesus sofreu a 
dor física, pois além de ser açoitado 
com um chicote que provavelmente 
teria dezesseis pontas e cada uma com 
um instrumento pior do que o outro 
(como pregos, pontas de lanças, e 
garras como as de animais) que 
entravam na carne quando batiam no 
seu corpo e arrancavam pedaços 
quando saiam durante as trinta e nove 
chicotadas, Ele também sofreu as 
dores emocionais de ser julgado como 
um herege, ladrão e um bandido, 
apesar de sua trajetória de vida nos 
mostrar um rastro de milag res, atos 
de amor, compaixão e bondade.  Ainda 
assim Jesus, em sua dor emocional, 
diante de sua mãe e do seu discípulo 
amado, abriu mão da sua mãe, dando 
ao discípulo uma mãe que ele talvez 
não tivesse mais, e dando à mãe um 
outro filho. 

Mas enquanto diante de todas as dores 
físicas e emocionais, o silêncio era a 
sua resposta,  diante da dor espiritual 
Ele não suportou e clamou pelo Pai. 

  

1. Você já desejou o sofrimento de 
alguém ou torceu para que as coisas 



20 de agosto de 2017 

 

 

 

dessem errado na vida de uma pessoa? 
Gostaria que soubesse que a sua 
resposta sincera poderá te libertar. 

2. Você se sente incapaz de seguir os 
passos de Jesus?  Saiba que Ele é capaz 
de realizar esta obra maravilhosa em 
você! 

3.  Qual é o tipo de dor que mais te faz 
sofrer - a dor espiritual, a emocional 
ou a física? Sabendo que as dores 
físicas são causadas por ferimentos no 
corpo, que podem ser curados através 
de medicamentos; as emocionais são 
causadas por traições, rejeições, 
maldades e tudo que te deixa 
ressentido, magoado, frustrado e etc. 
Mas a dor espiritual é causada pela 
falta de Deus e da Sua presença (Davi 
relata sua experiência no Salmo 51).  

Obs. Por favor, não se esqueçam da 
doação daquilo que há de mais valioso 
em sua vida: Seu tempo - 25 minutos 
no mínimo de oração diária! Depois de 
orar pelo Brasil, você e sua família, ore 
pela igreja e pelos pastores! 
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Amados discípulos, gostaria muito de 
colocá-los como Jesus, mas se fizesse 
isso os mimados ficariam mais 
mimados e alguns iriam ficar doentes 
(risos), mas prefiro os colocar como os 
acusadores de Jesus, pois assim vocês 
nunca cairão neste erro e serão 
discípulos fantásticos e verdadeiros 
exemplos para sociedade. Só 
melhoramos quando percebemos os 
nossos erros e não quando nos 
sentimos vítimas de alguém, por isso, 
muitos crentes são tão doentes e 
sensíveis, que acabam cometendo as 
piores maledicências. Falamos muito 
de adultérios, vícios e roubo, mas 
pouco falamos do que levou os 
homens levarem Jesus para cruz: 
maledicência, ciúme e inveja, as três 
irmãs gêmeas da mentira. 

Vamos ver como tudo isso 
funcionou? 

É muito complicado confrontar nossos 
próprios erros, pois, de alguma 
maneira e sem perceber, nos sentimos 
“um pouco” donos da verdade e 
raramente assumimos nossos erros, já 
que estamos sempre justificando ou 
culpando alguém. 

As pessoas que buscaram a morte de 
Jesus, não estavam dispostas só a 

matá-lo, mas também queriam ver seu 
sofrimento da forma mais cruel 
possível, mas qual o motivo de tudo 
isso? Eles estavam possuídos de 
ciúmes e invejas, pela popularidade, 
respeito e credibilidade que Jesus 
conquistou de forma tão amorosa e 
poderosa. E por não terem isso que 
Jesus tinha conquistado eles se 
utilizaram da ferramenta mais cruel 
dos incompetentes: a “maledicência”, 
muito usada na igreja de forma sutil 
por alguns amados. 

Maledicência. O que significa? 
“Qualidade de maldizente, ato de falar 
mal, difamação e murmuração”. 

Pessoas maledicentes se fazem de 
vítimas, praticam esse ato sem o 
menor temor, pois só relatam para 
seus cúmplices que são pessoas 
parecidas, parte dos fatos que os 
tornam vítimas, omitindo ou não 
assumindo seus erros e sempre se 
colocam na condição de injustiçados e 
alvos de um grande complô, quando na 
verdade o complô está sendo criado 
por ela própria. Seu mundinho ou 
reino pessoal não pode ser abalado 
por ninguém e tudo tem que estar do 
jeito que ela quer, mas quando alguém 
aparece ameaçando sua posição, seria 
como os líderes judeus da época de 
Jesus. 

Será que hoje estamos agindo da 
mesma maneira que esses homens 
movidos por um ciúme diabólico, que 
usaram a espada cruel e covarde da 
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maledicência? Não percebemos 
quando estamos com a alma e o 
coração envenenados destes 
elementos que nos levam a fazer o que 
fizeram com Jesus por que perdemos a 
sensibilidade espiritual que poderia 
nos levar à reflexão. Creio que seja 
falta de um bom confronto debaixo de 
muita oração e da palavra de Deus. 

Pessoas feridas de alma se unem para 
lamberem feridas, exageram, 
fantasiam e criam uma mega mentira 
que em suas mentes doente “são 
verdade”. Eles próprios acreditam nas 
mentiras e raramente alguém conta 
alguma história onde ela seja o vilão. 
Somos sempre os protagonistas das 
diferenças que existem entre nós e 
outros, mas precisamos aprender a 
lição do ladrão da cruz que se 
arrependeu, pois ele disse assim: “nós 
merecemos estar aqui, mas Ele não”, e 
ele acreditava tanto na inocência de 
Jesus que pediu que se lembrasse dele. 
Poucos notam que aquele homem não 
pediu perdão de nada, mas assumiu 
sua culpa e que merecia estar ali. Isso 
foi o bastante para Jesus sará-lo, pois 
creu em Jesus e reconheceu que era 
culpado.  

 

1. Em algum momento você já fez 
alguma coisa que achou que era sujo e 
mal com alguém? (Lucas 19, 8 a 10). 

2. Todo ser humano um dia cometeu 
atos para o arrependimento, pois não 
há ninguém perfeito, já fomos 
hipócritas, mentirosos, falsos etc. Mas 
o que você fez que não consegue 

esquecer e de vez em quando te 
incomoda? (Tiago 3, 13 a 17). 

3. Você se acha melhor que as pessoas 
que levaram Jesus à morte? Será que 
você já foi responsável por ferir 
alguém? Isso te incomoda? (Tiago 5. 
16).   
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Cuidado com sua humanidade, ela 
pode te enganar 

Queridos e amados discípulos, como 
na pregação de domingo passado me 
senti muito limitado pelo tempo do 
culto, tentarei despejar aqui nesta 
simples folha parte do que pretendo 
ensiná-los, ainda sabendo que esta 
folha também não será o suficiente. 

Gostaria muito que todos vocês se 
colocassem no lugar de Jesus, mas não 
com seus traumas, sentimentos, 
medos ou formação familiar tão frágil 
e outras perebas sob as quais também 
como eu fomos formados, mas com a 
mente de Cristo. 

Imagine você está preste a ser 
condenado a morte, torturado pelos 
maiores especialistas em tortura da 
época e se conserva sobre total 
domínio das suas emoções. 

Vamos caminhar junto de Jesus, O 
imagine orando no monte das 
Oliveiras com seus discípulos. De 
repente chega um deles, juntamente 
com seiscentos soldados para prendê-
lo. Jesus estava orando e nunca fez mal 
a ninguém, agora estava sendo traído 
por um homem que viu todos os seus 
milagres, feitos e maravilhas e 

desfrutou do seu abraço e amor. Um 
dos homens que vieram prendê-lo foi 
ferido e Jesus o restaura diante de 
todos, mas mesmo assim eles não 
desistem de sua maldade. 

Jesus é acusado injustamente e sem o 
direito de defesa é esbofeteado por 
falar a verdade, é levado diante das 
autoridades e acusado mais uma vez 
injustamente, depois é levado ao rei 
Herodes, que não faz nada por ele, 
volta para Pilatos, onde é torturado da 
forma mais cruel, sem ter feito mal 
algum. 

E agora é mostrado como um 
espetáculo desfigurado pela tortura e 
diante de uma multidão paga como os 
políticos de hoje fazem, para votarem 
em um ladrão e assassino para 
continuar fazendo sua maldade. A 
mesma multidão condena o Mestre da 
vida e do amor à morte, sabendo que 
no meio daquela multidão estão 
alguns que comeram os pães e os 
peixes da multiplicação, mas ficaram 
ofendidos quando Jesus disse que eles 
deveriam buscar o pão que não perece 
e que todos deveriam trabalhar.  

Acredito que alguns tenham sido 
curados ou, quem sabe, seus entes 
foram abençoados pelo Senhor. Sei, 
queridos, que as multidões são sempre 
assim: um dia elas vão ver o milagre e 
receber oração e no outro esquecem 
todo bem que receberam para te 
condenar. O problema é que as 
multidões não me ferem tanto, pois 
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quem segue com multidões em 
qualquer direção sem discernimento 
só está ali mesmo pelos benefícios 
temporais que logo se acabam, não são 
inteligentes o bastante para ter 
alguma relevância no que pensam. Os 
que mais ferem são os discípulos que 
viram tudo que ELE fez e agora estão 
apavorados e cheios de medo, tirando 
Pedro, que ainda tenta apresentar 
alguma coragem de estar com o 
Senhor no meio do sofrimento, mas no 
primeiro confronto esquece que disse 
para o mestre  que iria com Ele ate a 
morte e foge. Pedro viu Jesus 
transfigurar, nem todos os discípulos 
viram, a inteligência que conduzia as 
decisões de Pedro era humana e não 
divina. 

Levado à cruz, agora não há mais 
acusações, só uma execução fria e 
cruel, mas o discípulo do amor estava 
lá. Amados, tenho tanta coisa para 
escrever que a folha não cabe, mas 
vamos às perguntas. 

 

1. Como sua mente funciona diante de 
tanta injustiça? Se tudo isso fosse com 
você como estaria seu coração? 

2. Você já agiu como a multidão que 
tomou decisões, sem pensar em justiça 
e nos princípios de divinos? Como 
você se porta diante das crises da 
vida? Como a multidão ou como 
discípulo que, apesar de todo 
sofrimento, prefere ficar ao pé da 
cruz? 

3. Qual dos discípulos você mais se 
identifica, como Pedro que o nega 

diante da multidão, como Judas que o 
trai por dinheiro, como a maioria que 
quando Jesus perdeu a popularidade o 
abandona, ou como João que no meio 
de tudo fica firme ao pé da cruz? 

Obs. Uma folha só não dá, mas aceito 
sugestões! 
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Amados discípulos a palavra de Deus 
nos deixa caminhos a serem seguidos: 

“e conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará”                                                 

- Jo.8.32 

“Se, pois, o Filho vos libertar, 
verdadeiramente, sereis livres”                  

- Jo.8.36 

Amados, na minha caminhada pastoral 
pude observar coisas impressionantes, 
como pessoas que precisavam tanto 
ser abençoadas e não eram, e outras 
que eram abençoadas poderosamente 
sem fazer muita esforço, porque 
levavam uma vida cristã seguindo com 
temor os princípios básicos da vida 
cristã.  Viviam sempre fiéis em tudo, 
sempre vivendo a vida com 
simplicidade, cumprindo com suas 
obrigações, tanto com o Senhor como 
com os homens; mas acima de tudo, se 
podiam ajudar alguém ajudavam, sem 
perder tempo com assuntos e 
questionamentos que não levavam a 
lugar algum.  Eram trabalhadoras, 
acreditavam no amor do Senhor, e o 
mais i ncrível, quando algo ruim 
acontecia, diziam com leveza e sem 
murmurações que essas coisas 
acontecem com todo mundo, ou ainda 
dizendo “não sou melhor que ninguém 
e  Deus seja louvado por tudo”. 

Pessoas gratas a Deus, simples, que 
não se sentem acima de ninguém, são 
vistas de forma agradável pelo Senhor.  
Veja o que diz em Mt. 11:26 "Sim, ó 
Pai, porque assim te aprouve. 27 
Todas as coisas me foram entregues 
por meu Pai; e ninguém conhece o 
Filho, senão o Pai; e ninguém conhece 
o Pai, senão o Filho e aquele a quem o 
Filho o quiser revelar. 28  Vinde a 
mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei. 29 Tomai 
sobre vós o meu jugo, e aprendei de 
mim, que sou manso e humilde de 
coração, e encontrareis descanso para 
a vossa alma."  Aqui Jesus nos deixa o 
que espera de nós, pois todo aquele 
que não é manso e humilde de coração 
precisa aprender com Jesus. 

Amados, quem acredita no amor de 
Deus, em sua fidelidade, e não coloca 
dúvidas de que o Senhor faz tudo 
como quiser,  aceita a vontade de Deus 
em sua vida resignadamente, não 
deixando de buscar e colocar diante do 
Senhor suas necessidades, mas 
caminhando com suavidade sem 
stress, aguardado todos os dias sua 
porção de maná diário, fazendo a sua 
parte certa e sendo grato, por menor 
que seja a sua benção diária, cumpre a 
palavra de Deus.  Pois a palavra diz: 
Em tudo dai graças porque esta é a 
vontade de Deus em Cristo Jesus. 

Veja Salmos  24.1 - "Do SENHOR é a 
terra e a sua plenitude, o mundo e 
aqueles que nele habitam. 2 Porque ele 
a fundou sobre os mares e a firmou 
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sobre os rios. 3  Quem subirá ao monte 
do SENHOR ou quem estará no seu 
lugar santo? 4  Aquele que é limpo de 
mãos e puro de coração, que não 
entrega a sua alma à vaidade, nem jura 
enganosamente. 5 Este receberá a 
bênção do SENHOR e a justiça do Deus 
da sua salvação. 6 Esta é a geração 
daqueles que buscam, daqueles que 
buscam a tua face, ó Deus de Jacó." 

Cobramos de Deus como se Ele fosse 
nosso servo e nós, os senhores. Mas 
saiba que,  quando mudarmos de 
atitude e deixarmos Ele ser o nosso 
Senhor, com certeza Ele nos tratará 
como filhos e aí será tremendo! 
 

 
 

1. Você acha que Deus é obrigado a 
fazer coisas por você? Mas e você, faz o 
que Ele te pede e obedece todos os 
seus mandamentos? (Salmos 147:11 e 
Salmos 37, 3, 4 e 5) 

2. Você sabe que Jesus aceitou passar 
por tudo o que passou, sem nunca ter 
pecado, e mesmo sendo merecedor de 
ser abençoado,  aceitou trocar de lugar 
com você e pagar a sua dívida.  E 
quanto à sua parte, você já está 
vivendo como Ele viveu, obedecendo 
ao Pai como Ele? (Gálatas 2:20) 

3. o Pai deseja ver seu filho Jesus se 
manifestando em nossas atitudes, 
pensamentos e em tudo.  Este é o foco 
principal do Pai,  e o seu foco, onde 
está? (Romanos 8. 26 ao 30) 

Me ajudem na campanha do quilo! 
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Amados discípulos, como devemos 
reagir diante das adversidades? Que  
reação devemos ter quando 
recebemos um ”Não” e esperávamos 
um “Sim”? Para isso, imagine Jesus, 
que curou muitos doentes, deu visão 
aos cegos, limpou os leprosos, 
ressuscitou os mortos, multiplicou 
pães e peixes para alimentar 
multidões... mas foi reprovado por ter 
realizado alguns desses feitos no 
sábado - pois chegaram a dizer para 
Ele que fosse num outro dia ao templo 
para realizar a cura. 

Amados, nós cristãos, precisamos 
aprender que o sistema deste mundo 
jaz no maligno e que vivemos numa 
sociedade onde as pessoas não estão 
dispostas a pensar ou a construir 
ideias, pois vivemos no mundo das 
ideias.  Exatamente como alguém que 
entra num restaurante e pede um 
prato feito, pois não quer se dar ao 
prazer de pensar e construir 
pensamentos mais inteligentes.  
Acontece que os questionadores não 
apresentam soluções para os seus 
questionamentos, pois vivemos numa 
sociedade que deseja obter tudo 
pronto e onde a facilidade é o melhor 
caminho.  Entretanto, ao observarmos 
a forma do Senhor agir, é 

completamente diferente.  Imagine se, 
quando Herodes pe disse a Jesus para 
realizar um sinal, Ele transformasse 
uma pedra em pão? Jesus estaria 
abrindo mão do seu Reino para fazer 
parte do reino de Herodes, que logo 
passaria.  Mas infelizmente é isso que 
muitos daqueles que vão à igreja estão 
buscando - um espetáculo. Ao mesmo 
tempo em que Jesus está buscando 
adoradores, homens e mulheres de fé, 
para um relacionamento que ao longo 
do tempo seja de intimidade.  E só 
assim Ele fará milagres fantásticos, 
que serão recebidos como ações de 
graça e não com aplausos, porque para 
estes últimos, depois de recebidos, 
serão logo esquecidos, e estarão 
depois se unindo à multidão para 
gritar “Crucifica-o”. 

Jesus nunca faria um milagre para 
Herodes, pois ele queria um mágico, 
mas Jesus é Deus.  E sendo assim, Ele 
só se revela aos adoradores e não para 
os levianos. 

Jesus ficou em silêncio diante de todo 
o escárnio, zombarias e açoites, pois as 
pessoas que realmente o amavam, 
jamais fariam aquilo com Ele.  
Também nós precisamos aprender 
com o Senhor esta lição, pois Ele não 
se manifesta para as pessoas que não 
entendem sobre o seu reino.  Mas para 
os seus discípulos, Jesus deu uma 
bronca quando eles dormiram na hora 
de sua aflição antes de ser preso, pois 
Ele amava seus disc&i acute;pulos e 
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tudo o que eles faziam tinha 
importância para Jesus. 

Amados, honestamente, deveríamos 
ser como Jesus. Como é nosso dever de 
cristão amar a todas as pessoas, não 
podemos permitir que pessoas que 
não se importam conosco venham nos 
ferir.  O poder de ferir deve estar 
ligado ao que a pessoa representa para 
você, pois se uma pessoa demonstra 
desprezo por você, tudo o que ela fizer 
deverá ser irrelevante.  Somente as 
pessoas que nos amam e se importam 
conosco é que deveriam ter algum 
poder para nos ferir, pois o beijo de 
Judas feriu Jesus e provocou Nele uma 
reação: E Jesus lhe disse: Judas, com 
um beijo trais o Filho do homem? 
Lucas 22: 48.  Mas diante dos açoites, 
Jesus estava mudo.&n bsp; Será que o 
beijo da traição, dado por um suposto 
amigo, lhe doeu mais que os açoites 
tão brutais dados por alheios? 

Por que as pessoas que amamos nos 
ferem mais?  Acredito que seja por 
alguns fatores, primeiro, acreditamos 
que alguém que nos ama não tem essa 
intenção. Vivemos sempre na 
expectativa de que alguém que nos 
ama, estará sempre ao nosso lado para 
nos proteger, ajudar, ser honesto e 
verdadeiro, pois esperamos das 
pessoas que nos amam fidelidade, 
compreensão e apoio. 

 

 

1. Quais são as pessoas que mais te 
ferem? ( Mateus 10. 34 ao 38) 

2. Você deixa qualquer um te ferir,  ou 
já aprendeu a reconhecer aqueles que 
realmente merecem esse direito em 
sua vida? (João 16: 33) 

3. Como você administra suas feridas? 
Coloca logo diante de Deus e perdoa  
para depois administrar a dor junto ao 
Senhor, ou fica remoendo as 
lembranças dolorosas e alimentando a 
raiva imaginando o que você poderia 
falar ou até como agredir? Você já 
achou o caminho certo para resolver 
isso em sua vida? (Hebreus 12: 15, 
Efésios 4, 20 ao 32)                                  
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Amado discípulo, gostaria muito de 
tratar neste programa deste assunto 
tão grande profundo: “ser trocado”, 
isso é, você tem em sua mente uma 
autoimagem de si, mas qual é a 
imagem que as pessoas à sua volta têm 
de você? Será que estão te vendo como 
você se vê? 

Como construímos a imagem de uma 
pessoa? Provavelmente, pelas atitudes, 
pelo que a pessoa fala e por suas 
obras, mas será que o julgar através 
desses quesitos é justo? Será que você 
já fez o suficiente para que elas 
tenham uma ideia real e verdadeira de 
quem você é? 

Pense bem, por onde Jesus passou 
deixou um rastro de bondade, 
compaixão, misericórdia e milagres e 
agora é considerado pior do que um 
assassino. Isso não foi por uma ou 
duas pessoas, mas por uma multidão 
onde, com certeza, a maioria já teria 
visto seus milagres. 

Mediante tudo isso te pergunto, você 
pode confiar no julgamento das 
pessoas, por melhor que elas sejam? 

Vamos complicar mais as coisas: você 
tem certeza de que a autoimagem que 
você tem de si mesmo é justa? Você 

consegue perceber as suas próprias 
falhas, ou você é como uma das 
pessoas daquela multidão que 
condenou Jesus, isso é, pessoas 
manipuladas pelo sistema, pelo 
próprio egoísmo e cegas pelas 
deformidades de alma causadas pela 
vida sofrida e traumática? Se você não 
tem uma saúde mental e espiritual 
saudável, você não estaria qualificado 
nem capacitado para julgar a ninguém 
e nem a si mesmo, saiba que Jesus 
tinha toda essa capacidade e deixou 
claro diante de todos que o 
condenavam, “SOU O FILHO DE DEUS” 
e provou o que era o tempo todo a 
ponto de Pilatos declarar ainda que 
não tivesse visto nem um dos seus 
milagres, “não vejo nada de errado 
neste homem”. Como nosso irmão 
Augusto Cury declarou, depois que 
Jesus ressuscitou Lázaro, ninguém 
mais seguraria sua fama, então Ele 
precisava ser parado pelas 
autoridades de Israel. 

Amado discípulo, você já foi trocado? 
Vou explicar melhor, já criaram uma 
imagem sua do que você não é e não te 
deram a chance de se defender e nem 
de se explicar? Pegaram uma atitude 
sua num dia que você não estava bem 
e criou uma imagem totalmente 
distorcida de quem você na verdade 
não é? E qual a possibilidade de você 
ter feito a mesma coisa com alguém? 

Mediante tudo isso, qual seria o 
melhor caminho? Vou dar umas dicas, 
não se dê o direito de julgar a 
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ninguém, nem a si mesmo, passe a 
olhar as pessoas e a si com mais 
misericórdia e compaixão. Diante de 
uma atitude errada de alguém ou sua 
não construa uma ideia imediata, pois 
somos humanos e sujeitos a tudo, a 
acertar e a errar e, dependendo da 
situação, será uma questão de ponto 
de vista de cada um. Jogue no lixo o 
fardo de ser juiz. 

 

1. Já construíram uma ideia errada 
de você? Explique (se o grupo tiver 
mais de cinco pessoas, 3 minutos 
apenas). 

2. Você já criou uma imagem 
errada de alguém e depois teve a 
chance de ver que estava errado? E o 
que você fez? Se desculpou, contou sua 
experiência pra pessoa ou guardou 
para si? 

3. Você se acha saudável o 
suficiente para julgar alguém? Depois 
que todos responderem leiam esses 
textos, por favor (Mateus 7.1-5, 
Mateus 9:13 e João 12:47). 
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Páginas 101 até 106 do livro  
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Amados discípulos, não poderia 
impedi-los de ler por completo os 
textos do livro, pois não poderia 
fragmentar um relato de tamanha 
grandeza para nossas vidas. 

Gostaria de destacar alguns 
personagens desta narrativa: vejamos  
primeiro Pilatos, depois os soldados 
que torturaram Jesus, então os líderes 
judeus e só depois o povo (a 
multidão). 

Pilatos declarou que não via em Jesus 
nenhuma culpa e nem do que acusar, 
mas por causa dos outros promoveu a 
pior de todas as torturas, pois estava 
extremamente irritado com a pressão 
causada pelos líderes judeus e, assim, 
pegou toda sua raiva e indignação e 
descarregou sobre a única pessoa que 
não tinha culpa de nada. Gostaria de 
destacar aqui um fato importante: 
quantas vezes descarregamos sobre as 
pessoas inocentes a ira do que outras 
pessoas ou problemas pessoais estão 
nos causando? Basta um pequeno 
cisco nos olhos e descarregamos sobre 
quem estiver em nossa frente todo 
nosso lixo, não aprendemos separar as 
coisas e normalmente fazemos isso 
sobre os mais inocentes. Nossas 

crianças têm sido as maiores vítimas 
da sociedade que vivemos hoje.  

Nossas doenças emocionais precisam 
ser descarregadas sobre alguém, não 
importa quem e de preferência alguém 
que não reaja. É assim que Pilatos 
reage, descarrega toda raiva guardada 
sobre a pessoa mais inocente e mais 
amorosa que já pisou na terra, tudo 
por causa da cúpula judaica. Aora o 
mostra Jesus totalmente flagelado 
para todos e basicamente diz: “não é 
isso que vocês querem?” que era 
estado de Jesus naquele momento: 
completamente consumido pela 
maldade de homens que já há muito 
tempo haviam esquecido sua 
humanidade.  

Os soldados estavam envolvidos com 
guerras, onde provavelmente viveram 
mais tempo com a insanidade 
causadas nos campos de batalha. Mas 
será que alguns de nós temos, sem 
perceber, perdido a nossa humanidade 
por causa de pessoas insanas e 
doentes quando éramos inocentes? 
Quando nossa inocência foi ferida, 
ficamos insanos, mas será que isso nos 
dá o direito de ferir outro inocente? 
Quem poderá, com a ajuda de Deus, 
destruir esse ciclo diabólico? A 
resposta é: eu e você restaurados e 
curados pela palavra de Deus e pelo 
poder do Espírito Santo, 

A cúpula judaica: esses homens só 
pensavam numa coisa: eliminar a 
concorrência ou tudo aquilo que 
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poderia ser um problema em sua 
estrutura montada ao longo de tantas 
manobras políticas (que no meio dos 
religiosos era mais importante do que 
os princípios da sua religião que dizia 
“não matarás”). Será que hoje 
quebramos princípios de Deus só para 
fazer nossa vontade? Estamos 
comparando nossos pensamentos, 
atitudes e palavras com o que a 
palavra de Deus nos orienta? 

O povo (a multidão): Em nenhum 
momento houve um questionamento 
ou alguém que se levantou para 
duvidar ou fazer simples perguntas: 
“qual é a acusação?”, “onde estão as 
provas?” e “será que ainda que seja 
culpado de alguma coisa a sentença 
tem que ser a morte?”. 

        Muitas vezes, queridos, o povo 
sofre por concordar com coisas que 
fogem aos princípios de Deus, por isso 
deveremos vigiar com tudo que 
concordamos, compartilhamos nas 
redes sociais, já que vivemos numa 
sociedade em que já não importa 
muito a moralidade ou a sexualidade. 
Homens e mulheres mostram seus 
corpos sem pudor algum, a sociedade 
tem ditado regras de como as 
mulheres e os homens devem 
apresentar o corpos e onde esses 
corpos musculosos e bem torneados 
são mais importantes do que seu 
caráter, onde maridos e esposas 
expõem seus cônjuges como troféus 
para a sociedade que pouco se importa 
se estão vivendo bem ou não, mas 
ridicularizam sem piedade como os 
soldados que torturam a Jesus. As 
pessoas não conseguem se enquadrar 
nos padrões exigidos pela ditadura da 

sociedade e, se você não se enquadra, 
você não serve pra andar junto. 

Vivemos assim, numa sociedade 
doente por essas ditaduras, pessoas 
que tem o corpo dentro dos padrões 
consciente ou inconscientemente se 
julgam acima da maioria que não se 
enquadra e os que não se enquadram 
não são melhores, mas mergulham 
num mundo de recalques e críticas das 
mais cruéis. Tenho muito mais a dizer, 
mas deixa pra mensagem da noite. 

 

 

1. Você tem sido como Pilatos que 
descarregava suas frustrações sobre 
pessoas inocentes? Ou como soldados 
que os sofrimentos da vida roubaram 
a humanidade? Ou como os religiosos 
que o que importava era ficar bem 
com todos, ainda que alguém tenha 
que sofrer? Ou como o povo que 
seguia o curso do mundo sem 
questionar nada? (Mateus 5. 13 a 16). 

2. Seja honesto: você tem aceitado sem 
perceber a ditadura da sociedade sem 
questionar?  Você é fruto da sociedade 
ou filho de Deus? (Tiago 4. 1 a 12). 

3. Essa é minha proposta, sejam 
honestos consigo mesmos e pensem se 
o estilo de vida que estão levando tem 
verdadeiramente agradado a Deus. 
Mas façam isso a sós ou com alguém 
de confiança e orem juntos para 
buscar respostas do Espírito Santo. (2 
Crônicas 7, 14).  

Leiam Romanos 8 todo em casa e 
orem.         
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 LEITURA PARA ESSA SEMANA  
Páginas 107 até 110 do livro  

“Análise da inteligência de Cristo  
Vol. 03 - O Mestre da Vida”  

de Augusto Cury 

Amados discípulos, iremos estudar 
nesta qualidade de vida alguns pontos 
importantes do processo de 
julgamento, segundo os critérios 
humanos.  Mas é importante que cada 
discípulo abra a sua mente para 
entender que não há ninguém que não 
cometa erros em seus julgamentos, e 
que até transformam situações simples 
de resolver em verdadeiros campos de 
batalha.  Isso acontece por causa da 
falta de capacidade e a ausência total 
do Espírito Santo e de sua direção, que 
pode nos levar a atitudes insanas e sem 
o mínimo de misericórdia e compaixão, 
pois transformamos pequenos 
arranhões em chagas purulentas e 
incuráveis.  E assim,  jogamos no lixo 
todos os momentos bons que amigos, 
irmãos e familiares já tiveram, pois nos 
critérios de nossa humanidade não 
existe a capacidade de julgar qualquer 
circunstância. Com o Espírito Santo nos 
guiando no momento do julgamento, 
trazendo o discernimento do Espírito, a 
compaixão e uma capacidade de 
compreender cheia de amor, somos 
capazes de discernir e compreender as 
circunstâncias e as limitações do outro,  
colocando o valor da amizade, do amor 
e de toda afinidade acima de todos os 
danos causados pelo outro. Enquanto 
que a nossa humanidade esquece os 
valores que nos unem, pois não é o 

bem que recebemos uns dos outros 
que promove a união, mas são os 
momentos de crises e de conflitos que 
consolidamos com amor, compreensão, 
e discernimento os nossos 
relacionamentos. 

Pilatos cometeu um erro que muitos de 
nós cometem, tomou atitudes severas 
só para agradar aos homens e para 
provar seu poder e autoritarismo, pois 
é assim que procedemos sem perceber 
em muitos casos.  Tudo porque 
achamos que o erro de alguém contra 
nós, nos dá o direito e o poder para agir 
contra aquela pessoa sem a mínima 
compaixão e misericórdia, pois quando 
estamos possuídos de nossa 
humanidade, nos enchemos  com nossa 
razão e ficamos possuídos de um poder 
irracional.  Então agimos achando que 
temos todo poder e direito sobre o 
outro, e o mal que nos fizeram é 
multiplicado muitas vezes em nome da 
razão, de um pensamento insano de 
achar que por termos sido feridos 
temos o direito de revidar à altura, 
podendo castigar o outro na medida 
que quisermos. Mas louvo a Deus pelo 
Espírito Santo e por Jesus, pois quando 
toda a humanidade estava condenada 
em seus pecados, delitos e ofensas, 
Deus enviou Jesus para que através da 
sua morte e ressurreição nos 
restaurasse, e através da ação 
poderosa do Espírito Santo em nossas 
feridas e dores causadas pelo pecado,  
tem nos transformado em filhos 
queridos.  Através de nossas vidas, 
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podemos revelar o grande e poderoso 
amor de Deus ao mundo, pois nossas 
atitudes contrariam completamente as 
regras deste mundo, que jaz no 
maligno. Assim, no meio de tantas 
trevas, nossas ações se tornam um 
farol iluminando o mar tempestuoso 
deste mundo em trevas. 

Queridos discípulos, não existe 
caminho mais fácil que seguir nossos 
instintos sem questionar a nossa 
humanidade, mas quando decidimos 
ser filhos de Deus, tudo fica muito 
complicado, pois não perdemos a nossa 
humanidade, mas a ganhamos através 
do Espírito de Jesus em nós, a Sua 
divindade. E assim,  com nossa mente e 
a mente de Cristo em nós, teremos que 
escolher se seguiremos os caminhos 
antigos da nossa natureza caída onde 
nossa humanidade prevalece, ou deixar 
a mente de Cristo assumir o controle 
de tudo e deixarmos o fruto do Espírito 
fundamentado no amor que vem de 
Deus sobre nós, nos guiar em cada 
atitude, pensamento, julgamento e 
palavra, pois só assim revelaremos a 
todos que somos filhos de Deus! 

Quando agimos dentro da nossa 
humanidade, seguimos o mesmo curso 
deste mundo em trevas e elas se 
tornam mais densas; mas quando 
agimos sob a ação do poder do Espírito, 
não percebemos, mas causamos no 
mundo espiritual explosões em série 
com um poder incalculável, que 
causam despertamento em todos os 
que estiverem à nossa volta.  Toda 
explosão promove uma luz poderosa 
por alguns instantes, mas seu clarão 
revela a cada um que está próximo 
suas mazelas e doenças, levando os que 

estão em trevas a ver seu próprio 
estado como alguém acomodado nas 
trevas e assim, podem decidir buscar a 
origem da luz que sempre será 
revelada por um filho de Deus que 
anda no Espírito. 

Amados discípulos, foi atrás da nossa 
natureza caída que as trevas tomaram 
conta de tudo e o diabo se achou no 
direito de ter algum poder. Mas 
ADONAI não se apossou do direito de 
ficar ofendido para nos destruir, mas 
assumiu a responsabilidade por nos ter 
criado e se fez homem, entrou em 
nosso universo, pagou à altura o preço 
da ofensa e trouxe das trevas os filhos 
que foram arrancados pelo seu poder 
para sua maravilhosa luz, para que 
esses filhos iluminassem o mundo.  

                       

 

1. Você sabe discernir as palavras e 
atitudes que são produzidas por sua 
humanidade ou pelo Espírito do 
Senhor em você?  Isso é, você já 
aprendeu a discernir quando você age 
sob o poder da sua humanidade ou sob 
o poder do Espírito Santo? (Efésios 2, 
10 e Romanos 8. 22 ao 28) 

2. Você tem o hábito de orar antes de 
falar, julgar, ou de confrontar um 
momento de crise? Ou faz tudo que 
vem à cabeça, sem avaliar, ponderar e 
analisar os fatos para ter certeza de 
toda a verdade? (Salmos 4 todo) 

3. Você tem atitudes de um filho de 
Deus? (Colossenses 3. 1 ao 14) 
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Amados discípulos, gostaria que este 
programa de qualidade de vida girasse 
em torno de uma pergunta: “Você tem 
lavado as mãos com suas justificativas, 
arrumando culpados para suas 
negligências e dando desculpas que 
basicamente só você mesmo se 
convenceu e acredita?”  

Vamos explicar melhor tudo isso.  Mas 
antes, preciso fazer algumas perguntas: 
Você aceitou a Jesus? Você é um filho 
de Deus obediente à palavra do Pai? 
Você tem uma aliança verdadeira com 
o Senhor? Afinal, Jesus é o único 
Senhor da sua vida? Você crê que o 
nível de obediência à palavra de Deus 
que você pratica agrada ao Senhor?

É preciso ter certeza absoluta que, 
sendo salvo em Jesus, filho de Deus e 
servo fiel do Senhor, precisamos 
obedecer à palavra de Deus, 
independente do que as pessoas
conosco.  Não podemos em hipótese 
alguma retribuir o mal com o mal,  nem 
podemos sair dos princípios da palavra 
de Deus, que é lâmpada para nossos 
pés.  Assim, se não obedecemos, 
estaremos andando em trevas e indo 
para longe da obediência à palavra.
ao dar passos em direção às trevas, 
estaremos  nos distanciando cada vez 
mais do Senhor.  Será um abismo 
abrindo outro abismo, e junto com 
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Amados discípulos, gostaria que este 
programa de qualidade de vida girasse 
em torno de uma pergunta: “Você tem 
lavado as mãos com suas justificativas, 
arrumando culpados para suas 
negligências e dando desculpas que 
basicamente só você mesmo se 

Vamos explicar melhor tudo isso.  Mas 
antes, preciso fazer algumas perguntas: 
Você aceitou a Jesus? Você é um filho 
de Deus obediente à palavra do Pai? 
Você tem uma aliança verdadeira com 
o Senhor? Afinal, Jesus é o único 

a? Você crê que o 
nível de obediência à palavra de Deus 
que você pratica agrada ao Senhor? 

É preciso ter certeza absoluta que, 
sendo salvo em Jesus, filho de Deus e 
servo fiel do Senhor, precisamos 
obedecer à palavra de Deus, 
independente do que as pessoas fazem 
conosco.  Não podemos em hipótese 
alguma retribuir o mal com o mal,  nem 
podemos sair dos princípios da palavra 
de Deus, que é lâmpada para nossos 
pés.  Assim, se não obedecemos, 
estaremos andando em trevas e indo 
para longe da obediência à palavra.   E 
ao dar passos em direção às trevas, 
estaremos  nos distanciando cada vez 
mais do Senhor.  Será um abismo 
abrindo outro abismo, e junto com 

tudo isso perdemos a sensibilidade 
para perceber o caminho tomado.

Vamos falar agora como povo de Deus. 
Se somos homens adultos e casados, 
como deveremos proceder em 
obediência à palavra de Deus? Como os 
maridos devem tratar as esposas: 
“1Pe.3.7 - Igualmente vós, maridos, 
coabitai com ela com entendimento, 
dando honra à mulher, como vaso mais 
fraco; como sendo vós o
coerdeiras da graça da vida; para que 
não sejam impedidas as vossas 
orações.”  

E as mulheres casadas: “1Pe.3.1 
Semelhantemente, vós, mulheres, sede 
sujeitas ao vosso próprio marido, para 
que também, se algum não obedece à 
palavra, pelo procedimento de sua 
mulher seja ganho sem palavra, 1Pe.3.2 
considerando a vossa vida casta, em 
temor.  

Ambos, na sexualidade: 1 Co.7.3 
marido pague à mulher a devida 
benevolência, e da mesma sorte a 
mulher, ao marido.  E também:  1 Co 
7.4  - A mulher não tem poder sobre o 
seu próprio corpo, mas tem
marido; e também, da mesma maneira, 
o marido não tem poder sobre o seu 
próprio corpo, mas tem
Co.7.5 Não vos defraudeis um ao outro, 
senão por consentimento mútuo, por 
algum tempo, para vos aplicardes à 
oração; e, depois, ajuntai
para que Satanás vos não tente pela 
vossa incontinência. 
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tudo isso perdemos a sensibilidade 
para perceber o caminho tomado. 

Vamos falar agora como povo de Deus. 
homens adultos e casados, 

como deveremos proceder em 
obediência à palavra de Deus? Como os 
maridos devem tratar as esposas: 

Igualmente vós, maridos, 
coabitai com ela com entendimento, 
dando honra à mulher, como vaso mais 
fraco; como sendo vós os seus 
coerdeiras da graça da vida; para que 
não sejam impedidas as vossas 

E as mulheres casadas: “1Pe.3.1 - 
Semelhantemente, vós, mulheres, sede 
sujeitas ao vosso próprio marido, para 
que também, se algum não obedece à 
palavra, pelo procedimento de sua 
mulher seja ganho sem palavra, 1Pe.3.2 
considerando a vossa vida casta, em 

Ambos, na sexualidade: 1 Co.7.3 -  O 
marido pague à mulher a devida 
benevolência, e da mesma sorte a 
mulher, ao marido.  E também:  1 Co 

A mulher não tem poder sobre o 
seu próprio corpo, mas tem-no o 
marido; e também, da mesma maneira, 

o não tem poder sobre o seu 
próprio corpo, mas tem-no a mulher. 1 
Co.7.5 Não vos defraudeis um ao outro, 
senão por consentimento mútuo, por 
algum tempo, para vos aplicardes à 
oração; e, depois, ajuntai-vos outra vez, 
para que Satanás vos não tente pela 

sa incontinência.  
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Queridos discípulos, se não 
conseguirmos obedecer à palavra de 
Deus como membros de nossa própria 
casa como a palavra diz:  Pais, não 
irritem os vossos filhos; filhos, 
obedecei aos vossos pais em tudo.  E 
além disso também todos os textos 
acima, nosso lar estará em trevas.  
Então, como seremos luz neste mundo?   

Amados, não podemos ficar lavando 
nossas mãos em casa, com as nossas 
negligências. Não podemos ver as 
coisas indo na direção errada e não 
tomarmos nenhuma atitude.  Mas 
tendo  consciência de que precisamos 
ser como Jesus, manso e humilde de 
coração, pois não é com imposição que 
chegaremos a algum lugar, mas com a 
ajuda do Senhor e a sua direção. 

Gostaria de fazer uma pergunta para 
que vocês respondessem em casa, para 
si mesmos e também para os seus 
cônjuges, se tiverem coragem. Leiam os 
textos acima e avaliem a si mesmos: 
Como vocês se enquadram, como 
maridos, esposas e filhos? 

O seu lar está em trevas ou está 
andando na obediência à palavra de 
Deus, e assim iluminado pela harmonia 
que a palavra produz onde ela é 
observada?  Mas lembre que não é a 
obediência dos outros que importa, 
mas a sua, pois a sua obediência 
poderá despertar os outros para o 
mesmo caminho. 

Amados, vamos parar de lavar as mãos, 
jogando a responsabilidade sobre os 
outros.  Vamos trazer a 
responsabilidade para nós e com o 
resplendor da nossa obediência 

constranger a todos para seguirem o 
mesmo caminho (pbp). 

 

1. De quem é a responsabilidade de 
iluminar o seu lar, o seu trabalho e a 
sua escola? (Mateus 5, 13 ao 16)  

2. Você tem culpado as pessoas pelo 
seu sofrimento?  E você, o que tem feito 
para mudar a sua história? (hebreus 
12, 1 ao 8)  

3. O que esta lição te ensinou?               
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Amados discípulos, gostaria muito de 
colocar neste programa, a mentira, que 
é tratada como filha do diabo, como um 
personagem que atua desde a época de 
Jesus até os dias de hoje. 

Vamos começar trazendo a verdade 
átona sobre o que as autoridades 
disseram de Jesus e o que Jesus é de 
fato.  As autoridades trataram Jesus 
como um ladrão e conspirador pelo 
poder, e essa foi a imagem vendida 
pelas autoridades ao povo que tivera 
um contato pessoal com Jesus, e viram 
um Jesus completamente diferente 
dessa imagem que estava sendo 
vendida. Então, por que eles preferiram 
a mentira declarada pelos homens, do 
que a verdade que estava diante dos 
seus olhos? Por que às vezes 
preferimos a mentira? 

2 Coríntios 4. 3 e 4 - Mas, se ainda o 
nosso evangelho está encoberto, para 
os que se perdem está encoberto, nos 
quais o deus deste século cegou os 
entendimentos dos incrédulos, para 
que não lhes resplandeça a luz do 
evangelho da glória de Cristo, que é a 
imagem de Deus. 

Note no texto que o inimigo cegou o 
entendimento dos incrédulos, isso é, há 
uma cegueira intelectual e espiritual, 

que precisa ser desbloqueada pela fé 
que vem de Deus e de sua palavra. 

Romanos 10: 17 - De sorte que a fé é 
pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. 

Ef. 2.8 - Porque pela graça sois salvos, 
por meio da fé; e isso não vem de vós; é 
dom de Deus. 

Com esses textos acima chegamos à 
seguinte conclusão, a falta de contato 
com a palavra de Deus e de uma vida 
de oração, trará com certeza cegueira 
espiritual e um bloqueio total no 
intelecto para compreender as 
verdades de Deus. 

Quando uma pessoa tem um 
relacionamento sincero e verdadeiro 
com o Senhor e também paixão e fome 
pela palavra de Deus, essa pessoa não 
poderá ser enganada pelo inimigo. 

Mas amados, será que existem cristãos 
que dizem ler a bíblia e até ter um 
contato com as escrituras, mas que 
estejam mentindo para si mesmas? 
Será que existem pessoas que dizem 
ter uma vida de oração, mas na 
verdade não tem? E  como saber se isso 
é verdade? 

Mateus 7:16 - Por seus frutos os 
conhecereis. Porventura, colhem-se 
uvas dos espinheiros ou figos dos 
abrolhos? 

Amados, o caráter de uma pessoa e 
suas atitudes, revelam o quanto ela se 
relaciona com o Senhor e sua palavra, 
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pois Jesus disse: Aprendei de Mim que 
sou manso e humilde de coração. 

A humildade e a mansidão são os frutos 
produzidos pela palavra de Deus em 
uma vida de relacionamento com Jesus. 

Amados discípulos, a palavra de Deus 
diz: Conhecereis a verdade e a verdade 
vos liberará. Isso significa que o 
contato diário com a palavra de Deus e 
com o Espírito do Senhor te manterá 
vacinado contra as mentiras do diabo, 
mas a falta de conexão com o Senhor e 
sua palavra te aprisionam no universo 
de mentiras do diabo. 

Não adianta declarar Jesus como 
Salvador, ter um cartão de membro, ter 
cargos na igreja, se você não estiver 
conectado com a palavra de Deus e não 
tem uma vida de oração, pois você será 
um incrédulo dentro da igreja. 

 

 

 

Quantas vezes você ora e lê a bíblia por 
dia? (Salmos 119, 113 ao 120 e o verso 
164). 

Você tem uma vida disciplinada e 
organizada na presença do Senhor? A 
que horas você faz o seu devocional? 
(Salmos 1, 1 e 2) 

Quais são os frutos que você tem 
colhido do seu relacionamento com o 
Senhor e sua palavra?  (Salmos 1, 3) 

 Obs.: Amaiviano, use o plano de leitura 
diária do boletim! 
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 LEITURA PARA ESSA SEMANA  
Páginas 119 até 120 do livro  

“Análise da inteligência de Cristo  
Vol. 03 - O Mestre da Vida”  

de Augusto Cury 

Oito grupos, de qual desses você faz 
parte? 

Amados discípulos, tenho percebido ao 
longo da minha caminhada alguns 
irmãos que poderiam se encaixar 
nesses grupos, mas seria melhor que os 
amados buscassem de Deus e no 
Senhor sua auto-resposta. 

Mas preciso desnudar alguns pontos 
importantes para entendermos melhor.  
No lugar de Jesus, colocaremos seu 
corpo (a igreja) que é na verdade o 
corpo de Cristo, e quando o apóstolo 
Paulo perseguiu a igreja Jesus lhe 
perguntou "Saulo, Saulo porque me 
persegues?" 

1. Os fariseus - Vamos comparar as 
pessoas que retém conhecimento, 
autoridade e acham que sabem das 
coisas, mas não conseguem ver as 
obras de Jesus na igreja.  São 
especialistas em criticar, pois são 
religiosas e andam longe de ver e 
perceber as necessidades do povo e da 
igreja, pois o ego os distancia das 
pessoas, porque sabem de tudo, mas 
não fazem nada. 

2. Os fariseus que amavam Jesus - 
Existem muitos na igreja assim, são 
pessoas que amam a igreja e estão 
sempre que podem nos cultos; 
percebem as lutas e provações que a 

igreja passa, mas têm medo de tomar 
uma atitude, pois temem as retaliações 
e sempre acham que fazer a obra de 
Deus é um problema, porque 
certamente irão sofrer retaliações, e 
serão perseguidos pelo diabo, como se 
o Senhor não fosse fiel para com os que 
o servem. 

3. Discípulos do oba-oba - são pessoas 
que, quando a igreja está em evidência, 
ou no mover, fazem parte da multidão, 
pois Jesus está curando e fazendo 
milagres. Então elas vão e recebem a 
sua parte do milagre, recebem todo 
apoio e ajuda, mas não percebem 
quando Jesus estava sofrendo o 
abandono, pois se negou em revelar 
seu poder, porque estava se colocando 
na brecha de todos.  Ficar em evidência  
não seria a proposta de Deus, pois as 
pessoas desejam estar ao lado dos que 
são evidência para o mundo, mas 
quando ficamos em evidência para 
Deus, onde só Adonai estaria 
contemplando a verdadeira obra,  Jesus 
estaria abandonado numa cruz 
solitário, pagando a dívida de todos nós 
e derrotando o inferno.  Pois onde 
estariam os milhares que foram 
curados, ressuscitados, os que foram 
alimentados e tantos que foram 
abençoados? Mas o que poucos sabiam 
era que, onde Jesus estava sendo mais 
eficaz, no seu ato mais poderoso, Ele foi 
abandonado. 

E eu percebo o abandono da igreja 
justamente quando estou fazendo o 
que considero o mais poderoso 
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procedimento dentro da igreja, pois 
não é durante o culto de domingo, mas 
na oração às sete da manhã todos os 
dias, onde só os que entendem que 
aparecer para Deus é mais importante 
do que aparecer para os homens. Mas 
eu não quero e nem tento mais 
entender os homens, pois eles querem 
estar sempre ao seu lado quando tudo 
vai bem, mas quando você mais 
precisa, só os íntimos se revelam, como 
João, que ficou ao pé da cruz até a 
morte de Jesus. Existem pessoas que, 
quando a igreja como corpo depende 
de cada um dos seus membros para 
orar e fazer guerra no mundo espiritual 
junto de sua liderança, você não os 
acha. E são justamente as pessoas que 
acham fantásticos os projetos de outras 
igrejas, mas em relação aos projetos da 
sua própria igreja, nem tomam 
conhecimento direito e nem tem 
empolgação para falar.  E geralmente 
são os mesmos que vivem cheios de 
problemas, pois estão sempre 
precisando de ajuda; e segundo a 
palavra de Deus, são cisternas sem 
água, secas, são árvores sem frutos, 
pois não tem nada a oferecer, mas tem 
sempre algo para tirar! São como a 
figueira que Jesus mandou secar, pois 
só tinha folhas.  Eles vivem de 
aparência e mesmo Jesus ao buscar 
nesta pessoa algum fruto, não acha. 

4. Os que Negam - Apesar de entender 
que Pedro nunca teve a intenção de 
negar Jesus, é exatamente o que 
pessoas boas fazem sem o Espírito 
Santo.  Não querem se comprometer 
com aquele que aos olhos dos homens 
parece não ter mais jeito.  Pedro 
esqueceu de como chegou até Jesus, 
com uma sogra enferma e 

praticamente falido, Pedro diante do 
perigo negou aquele que se 
transfigurou diante dele. 

5. Os manipulados - São os que 
esquecem quando foram acolhidos e 
abençoados, protegidos e cuidados. 
Esses são manipulados por pessoas 
que não têm comprometimento com 
nada e são seguidores de movimentos 
voláteis, sujeitos a todo tipo de 
movimento. Mas pergunte para essa 
pessoa por quantas igrejas ela já 
passou e qual foi o motivo real de ter 
saído das outras igrejas, e teremos uma 
ideia de como elas são, e perceba que 
são pessoas que nunca aprendem a 
resolver seus problemas e nem sabem 
vencer suas próprias guerras. 

6. Os políticos - São pessoas que só 
estão na igreja se ela te oferecer 
alguma coisa, são injustas em seus 
julgamentos, acham que estão acima 
dos outros, criticam tudo, se importam 
mais em agradar aos homens do que a 
Deus. Com esses, nunca conte, pois 
acham que os homens são deuses e 
acham que Deus é só uma ideia 
filosófica. 

7. Soldados ou escarnecedores - são 
pessoas divulgadoras do mal, nunca 
falam de Jesus pra ninguém, mas onde 
houver um erro ou uma falha, conte 
com elas para divulgar.  Se uma alma 
depender delas para ser salva, pode ter 
certeza que irá para o inferno, mas se 
sua igreja tiver com problemas sérios e 
dificuldades, pode contar com eles para 
fechar a igreja, jogar a chave fora e 
partir para a próxima destruição. Em 
seus lábios nunca haverá uma palavra 
de consolo ou de ânimo e onde houver 
um grupo reunido para falar mal de 
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alguém, ali estarão os carniceiros, pois 
são ótimos para ferir e causar danos e 
divisão na igreja.  Se deseja destruir 
uma igreja, junte-se a eles, pois têm 
doutorado em fofocas, calúnias e em 
condenar sem ter certeza dos fatos. 

8. Os apaixonados por Jesus – São 
pessoas que amam o Senhor e sua 
igreja, mas estão tão envolvidas em 
suas atividades que não conseguem 
ultrapassar os limites e se envolver 
com a obra de Deus, pessoas 
maravilhosas, sensíveis e bondosas, 
mas existe um muro de ativismo que 
não as deixa se envolver, não 
conseguem ser úteis de fato e estão 
sempre entulhadas de coisas para 
fazer,  assim não se comprometem com 
nada.                  

 

Você se identificou com algum desses 
grupos? Qual? 

Você teria alguns segundos de plena 
honestidade consigo mesmo e seria 
capaz de assumir onde tem errado com 
sua vida espiritual e condução das suas 
atitudes? Você tem consciência de que 
um dia estará diante do Senhor e o fogo 
da justiça e da verdade de Deus 
revelará quem você é de fato? (1 
Coríntios 3. 1 ao 17) 

Você está satisfeito com a pessoa que 
você tem sido? 
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 LEITURA PARA ESSA SEMANA  
Páginas 120 até 124 do livro  

“Análise da inteligência de Cristo  
Vol. 03 - O Mestre da Vida”  

de Augusto Cury 

Amados discípulos, Jesus realmente 
declarou que as prostitutas e os 
publicanos precederiam, isto é, 
estariam numa condição melhor para a 
salvação do que os fariseus, que eram 
os religiosos da época. Mas por que 
Jesus disse isso? 

Amados, isso significa que as 
prostitutas e os publicanos, ao se 
relacionarem com Jesus, reconhecem 
seu estado pecaminoso e rapidamente 
se arrependem e mudam de atitudes, 
passando a levar uma vida de mais 
temor e respeito às outras pessoas, 
pois reconhecem quem eram.  Assim, 
nunca irão se colocar acima de 
ninguém e passam a carregar dentro de 
si um coração quebrantado, que estará 
sempre consciente de que poderão 
pecar a qualquer hora, mas sabem que 
o caminho da humilhação e do 
arrependimento sempre será o melhor 
caminho.  E por reconhecerem a 
grandeza da misericórdia que os 
alcançou, não abrirão mão da paz e do 
gozo alcançado ao sentirem o peso da 
graça de Deus os limpando e 
perdoando de toda carga que 
carregavam. 

Enquanto que os fariseus e os escribas, 
que eram detentores do conhecimento 
da Torá, de todos os mandamentos e 
estatutos, se achavam limpos e santos 

pelo simples fato de reter esse 
conhecimento  e porque faziam  parte 
de uma descendência que retinha as 
promessas de Deus. 

O que eles desconheciam, é que o Deus 
da Torá e dos mandamentos, não só lia 
seus atos de uma vida de aparência, 
mas também podia ler a imundície dos 
seus corações e pensamentos, julgando 
e condenando pessoas, sempre se 
achando acima de todo mundo, pois 
achavam que por conhecerem a LEI do 
Senhor, estariam isentos de serem 
julgados como qualquer pessoa.  Em 
seus corações soberbos e cheios de 
orgulho, não havia lugar para 
arrependimento e quebrantamento, 
pois o ego era tão grande que não tinha 
espaço para o Senhor habitar e reinar. 

Amados, não pensem que hoje é 
diferente, pois existem irmãos que 
dizem assim: "Eu não bebo e nem 
fumo", mas seus corações não são fiéis 
e as mentes estão cauterizadas de 
filosofias e conceitos que fogem dos 
princípios de Deus. 

Passam a maior parte do seu tempo 
julgando as pessoas e não percebem os 
seus próprios erros, são os donos da 
verdade e caem nos mesmos erros dos 
fariseus; estão tão cheios de si que não 
têm espaço para Deus. 

Todos nós deveríamos estar revendo a 
própria salvação, estarmos sempre 
apercebidos da sensibilidade do 
Espírito, que não é só falar em línguas, 
mas a sensibilidade para perdoar, 
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compreender os outros, estarmos 
atentos à voz do Espírito e obedecer, 
depois de confirmar na palavra. E ainda 
perceber se estamos com algum tipo de 
mágoa ou rancor contra alguém, como 
está a nossa relação diária com a 
palavra de Deus, pois precisamos todos 
os dias ter contato com a palavra de 
Deus, que nos purifica, dá 
discernimento e sabedoria, nos 
levando na direção do centro da 
vontade de Deus, mas não podemos ler 
a bíblia e pensar que o texto lido é 
sempre para alguém que conhecemos; 
precisamos sempre ter plena certeza 
de que tudo que lemos na palavra de 
Deus é para nós e para ninguém mais. 

Queridos, sempre haverá um Davi e um 
Saul dentro de nós.  Saiba que "Davi" 
significa menina dos olhos de Deus; 
Davi orava e buscava ao Senhor sete 
vezes por dia, tinha um coração 
quebrantado e contrito, e sempre se 
arrependia quando pecava. E Saul, 
quando pecou, tentou se justificar e 
vivia tentando matar Davi, mas Saul só 
morreu quando se lançou sobre a 
própria espada. Assim, devemos 
aprender a lição e nos lançar sobre a 
palavra de Deus para matar o Saul que 
está dentro de nós. 

 

 
 

1. Uma das maiores oportunidades que 
temos na vida, é consertar o que está 
errado e reconstruir tudo da forma 
certa. Gostaria de saber como está a 
sua sensibilidade, você se quebranta na 
presença de Deus? E quando peca, logo 
se arrepende? (Salmos 51, 1 ao 4) 
 

2. Você sabe onde estão os seus 
próprios erros? (Salmos 51. 5 ao 9) 

3. Você tem facilidade de ver os erros 
dos outros?  (Salmos 51.  10 ao 19).                  
 

 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 



18 de março de 2018 

 

 

 

 LEITURA PARA ESSA SEMANA  
Páginas 125 até 127 do livro  

“Análise da inteligência de Cristo  
Vol. 03 - O Mestre da Vida”  

de Augusto Cury 

 
Amados discípulos, hoje neste 
programa de qualidade de vida, estou 
declarando que cada um de vocês não é 
mais inocente sobre a forma de 
conduzir a sua própria vida, isto é, em 
pensamentos, palavras e atitudes. Pois 
quero, neste programa, tornar público 
que não haverá mais inocentes diante 
do Senhor. 
 
Amados, começo com a seguinte 
pergunta: Por que Deus não fez com 
que tudo na vida de Jesus fosse mais 
fácil? 
 
Por que Deus permitiu tanto 
sofrimento na vida de alguém que só 
amou, só perdoou e que deu somente 
amor? 
 
Não me apresento neste momento 
como alguém que retém a verdade 
absoluta, pois não acredito que nada 
neste universo retenha uma verdade 
absoluta, mas acredito que todo o 
sofrimento de Jesus ainda não foi 
revelado de fato pelos historiadores e 
filmes; mas acredito que tanto 
sofrimento revela a gravidade que o 
pecado causa na vida das pessoas.  Não 
haveria espaço para um Deus tão 
perfeito ter diante de si seres tão 
imundos, pois não acredito que a morte 

e todo o sofrimento de Jesus tenha sido 
apenas no nível do que pregamos e 
achamos, mas creio que Jesus está 
intercedendo pela igreja e também 
através da porta da graça que abriu 
pela sua morte na cruz, dando um 
espaço de tempo para que todos os 
ímpios venham até ELE. 
 
No entanto, acredito que o nível e a 
carga de maldade que carregamos 
precisariam de algo poderoso e eficaz.  
Pois queridos, imaginem que na época 
da lei, o pecado era constatado pelo ato 
cometido, mas agora, debaixo da graça, 
qualquer pensamento pecaminoso já 
consta como carga de pecado (Mt. 5.27 
e 28 - Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Não cometerás adultério.  Eu porém, 
vos digo que qualquer que atentar 
numa mulher para a cobiçar já em seu 
coração cometeu adultério com ela.). 
Aqui a lei está dizendo “não cometa”, 
mas Jesus está dizendo “não pense”. 
 
Então, todo pensamento pecaminoso - 
raiva, mágoa, ou qualquer tipo de 
sentimento que expresse pecado,  já é 
considerado como pecado consumado. 
Por isso a palavra de Deus diz "Bem 
aventurados os limpos de coração, pois 
verão o Senhor face a face", isto é, 
devemos estar reciclando nossas 
mentes e coração diariamente 
(Colossenses 3, 2 ao 10 - por favor 
leiam agora). 
 
Amados, precisam parar de brincar de 
serem crentes, pois Deus não brinca de 
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ser Deus.  O sacrifício de Jesus foi 
horrível e real, e o diabo não está 
brincando de ser diabo.  Todo 
pensamento e sentimento que for do 
mal, é pecado, e tudo isso está exposto 
diante de Deus, dos seus anjos e dos 
demônios.  Creio que surge uma 
pergunta no mundo espiritual para 
Jesus o tempo todo: “valeu tanto 
sacrifício?”  Pois poucos mudam e caem 
na real, percebendo a consequência 
dos seus pensamentos, sentimentos e 
atitudes. 
 
Até quando nossa maldade irá 
prevalecer sobre nós? Quando 
pensaremos em Jesus e abriremos mão 
dos pecados que tão de perto nos 
rodeiam? 
 
Vou dar uma sugestão para os amados, 
não que eu seja perfeito, mas todas as 
vezes que me pego diante de uma 
situação de pecado, penso logo em 
Jesus e no que meus pecados causaram 
a ELE, então oro por socorro e ELE, 
como é fiel, vem rapidamente e ocupa o 
lugar de direito na minha vida; e isso é 
possível na vida de todos os filhos 
queridos de Deus. 
 
Amados, o pior erro que se comente é 
ter a certeza de que se está errado e 
não tomar nenhuma atitude para 
acertar, pois o diabo é exatamente 
assim, ele sabe dos próprios erros mas 
nunca se arrepende!  
 

 
1. Você tem ciência das consequências 
que os seus pecados causaram a Jesus? 
(Isaias 53, todo) 

2. Você tem dificuldade de sustentar o 
seu coração limpo? (Hebreus 12 do 1 
ao 4) 
 
3. Se você tem problemas com pecado, 
não perca tempo, procure um líder de 
confiança, confesse e ore! (Tiago 5. 16) 
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Amados, será que existem crentes 
ateus? 
 
Gostaria de saber se existe algum ateu 
entre nós, mas para isso seria 
necessário dar alguns passos: 
 
Vamos aprender alguns atributos de 
Deus, pois a bíblia não procura 
comprovar que Deus existe. Em vez 
disso, ela declara a sua existência e 
apresenta numerosos atributos seus. 
Muitos desses atributos são exclusivos 
Dele, como Deus; outros existem em 
parte no ser humano, pelo fato de ter 
sido criado à imagem de Deus. 
 
Deus é onipresente - Ele está presente 
em todos os lugares em um só tempo. 
 
Deus é onisciente — Ele sabe todas as 
coisas, tem consciência de tudo, desde 
o mundo microscópico ao 
macroscópico, e nada foge ao 
conhecimento Dele. 
 
Deus é onipotente — Ele é o Todo-
poderoso e detém a autoridade total 
sobre todas as coisas. 
 
Deus é transcendente — Ele é diferente 
e independente da sua criação, pois 

Deus não depende de nada que existe, 
mas tudo que existe depende Dele. 
 
Deus é eterno — Ele é da eternidade à 
eternidade. Nunca houve nem haverá 
um tempo, nem no passado nem no 
futuro, em que Deus não existisse ou 
que não existirá. 
 
Deus é imutável — Ele é inalterável nos 
seus atributos, nas suas perfeições e 
nos seus propósitos para a raça 
humana; mas Deus poderá mudar 
alguma coisa se o homem mudar sua 
trajetória. 
 
Deus é perfeito e santo —Ele é 
absolutamente isento de pecado e 
perfeitamente justo, não há 
possibilidade de Deus cometer alguma 
injustiça, pois ser justo é parte do seu 
ser! 
 
Deus é trino e uno — Ele é um só Deus, 
manifesto em três pessoas: Pai, Filho e 
Espírito Santo. Cada pessoa é 
plenamente divina, igual às duas 
outras; mas não são três deuses, e sim 
um só Deus. 
 
Deus é bom - Tudo quanto Deus criou 
originalmente era bom, era uma 
extensão da sua própria natureza; Deus 
não criou o mal, mas também não criou 
máquinas, e sim seres livres e 
inteligentes. 
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Deus é amor - Seu amor é altruísta, 
pois abraça o mundo inteiro, composto 
de humanidade pecadora.   
 
Deus é misericordioso e clemente - Ele 
não extermina o ser humano conforme 
merecemos devido aos nossos pecados, 
mas nos outorga o seu perdão como 
dom gratuito a ser recebido pela fé em 
Jesus Cristo. 
 
Deus é compassivo - Ser compassivo 
significa sentir tristeza pelo sofrimento 
doutra pessoa, com desejo de ajudar. 
 
Deus é a verdade - Jesus chamou-se a si 
mesmo “a verdade”, e o Espírito é 
chamado o “Espírito da verdade”. 
Porque Deus é absolutamente 
fidedigno e verdadeiro em tudo quanto 
diz e faz; a sua Palavra também é 
chamada de a verdade. 
 
Não tenho mais espaço para apresentar 
os atributos do nosso Deus, entretanto 
gostaria de deixar essa reflexão: 
imagine alguém que faz mal a outras 
pessoas, julga e condena livremente 
sem o mínimo temor, guarda por muito 
tempo raiva, ódio, ressentimentos, sabe 
o que é certo e sabe o que precisa fazer 
(mas não faz), ao invés disso faz fofoca, 
propaga o mal, não tem compromisso 
algum com as coisas de Deus, trata da 
obra relaxadamente, mente 
descaradamente, guarda em seu 
coração pecados terríveis como 
pensamentos homossexuais, 
promiscuidades e não busca ajuda,  
mas segue sem temor algum como se 
Deus não existisse. 
 

Queridos e amados amaivianos, quem 
esconde o pecado e não se confessa e 
nem procura ajuda, pode enganar a 
todo mundo e até a si mesmo, mas a 
Deus não engana! 
 

 
 

No seu dia a dia, você pensa, fala e age 
com temor sabendo que existe um 
Deus perfeito que está te vendo e um 
dia há de te julgar? (1 Coríntios 3. 11 ao 
20) 
 
Você duvida que o Senhor conheça o 
mais profundo das suas entranhas? 
(Salmos 139. 1 ao 6) 
 
Depois desta pequena reflexão, qual a 
conclusão que você chegou, de que 
você é um crente que vive como se 
Deus não existisse? Gostaria de aceitar 
a Jesus verdadeiramente e crer que 
Deus existe, e passar a ter mais temor 
nas coisas que faz? 
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 LEITURA PARA ESSA SEMANA  
Páginas 131 até 136 do livro  

“Análise da inteligência de Cristo  
Vol. 03 - O Mestre da Vida”  

de Augusto Cury 

 
Amados discípulos, estamos chegando 
ao final deste livro maravilhoso, e ao 
ler as páginas citadas acima, criei em 
minha mente uma visão que me deixou 
assustado. 
 
Pois imaginem, vivemos num mundo 
com centenas de religiões, incluindo o 
cristianismo, e como gosto de 
questionar tudo que é colocado diante 
de mim, faço a seguinte pergunta:  Por  
que existem tantas religiões? Será que 
o homem está de fato buscando a 
Deus? Pois percebo nas religiões que 
aqueles que tentam explicar Deus, 
criam em suas mentes férteis muitas 
filosofias.  Mas não quero falar nem 
explicar essas filosofias, pois a maioria 
daqueles que as criam se acham os 
donos da verdade, como os fariseus na 
época de Jesus e dos cristãos de hoje. 
Mas afinal, onde está na bíblia que 
Deus fundou alguma religião através de 
alguém? 
 
Deus um dia chamou um homem 
chamado Abraão e fez promessas a ele; 
depois Deus chamou Moisés e deu a ele 
a lei (TORÁ), onde o grande e único 
Deus (ADONAI) estabeleceu sua 
vontade, seu código de ética e vida 
moral, para que através de um povo 

obediente o mundo conhecesse quem 
ELE é. 
 
Mas esse povo era constantemente 
atraído pelo estilo de vida do mundo, 
pois aqueles que deveriam influenciar 
foram influenciados, como acontece até 
hoje com a própria igreja.   O mundo 
continua influenciando muitos de nós, 
mais do que nós influenciamos o 
mundo, pois esse é o papel da igreja - 
salgar esse mundo e iluminá-lo, apesar 
do mundo continuar atraindo muitos 
de nós. 
 
Então o próprio Adonai se apresentou 
em forma humana e declarou que para 
aqueles que acreditassem Nele, 
obedecessem aos seus mandamentos, e 
o amasse, o Pai mandaria o seu Espírito 
para habitar neles (João 14, 9 ao 26 -  
aqui Jesus estabelece os princípios do 
relacionamento com Ele, o Pai e o 
Espírito, pois quem deseja realmente 
se relacionar com Ele terá que aceitar 
seus princípios e obedecer). Até aqui 
nenhuma religião foi estabelecida, mas 
um relacionamento onde a fidelidade e 
o amor são os princípios básicos. 
 
Agora, imagine a possibilidade de um 
cientista que segue os princípios da 
lógica e da ciência e, através da lógica 
de todas as suas pesquisas descobre 
um Deus real e verdadeiro, e que esse 
Deus deixou a bíblia como o melhor 
caminho para conhecê-Lo; então esse 
cientista, na fome do conhecimento, 
estuda a bíblia minuciosamente, a fim 
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de descobrir questões científicas, mas 
acaba descobrindo um Deus perfeito 
em seus princípios.  E apesar de ser um 
cientista, descobre algo que sacia todas 
as suas necessidades mais íntimas e 
passa a buscar a Deus, não para obter 
algum bem, mas para conhecer a 
pessoa fantástica que criou o universo 
que tanto o encanta, com tantas leis 
físicas e químicas, e um universo de 
espécies de animais, árvores, insetos e 
etc.  Então, o fascínio do cientista se 
volta não mais para a criação, mas para 
conhecer o criador, e já não usa os 
métodos científicos, mas busca o 
criador como uma pessoa, para se 
relacionar, porque não é mais um 
cientista, mas um homem que se 
apaixonou pelo criador como pessoa, e 
não como alguém que possa lhe 
oferecer alguma coisa. 
 
E agora esse cientista aceita andar 
dentro dos princípios da palavra de 
Deus, pois está verdadeiramente 
apaixonado pelo criador e assim não 
admite fazer mais nada que o impeça 
de continuar conhecendo cada vez 
melhor o seu criador. 
 

 
Você busca o Senhor pela pessoa 
fantástica que Ele é, ou pelo que Ele 
pode fazer por você? (Salmos 42. 1 ao 
2, Salmos 104,1) 
 
Você tem consciência de que Deus é 
soberano sobre tudo e todas as coisas? 
Mas se de fato você aceitou a Jesus 
como Senhor e salvador, agora você 
pertence a Ele, entretanto, você acha 
que ainda tem algum poder de decisão 

sobre a sua própria vida? (salmos 24, 
1). 
 
Você gostaria de conhecer melhor o 
Senhor? (Salmos 63. 1, Provérbios 8, 
17). 
  
Me ajudem trazendo 5kg de alimento 
para cesta básica! 
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Páginas 136 até 144 do livro  
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Amados discípulos, apesar da leitura 
ter sido um pouco longa, era necessário 
começar esse programa com perguntas 
e respostas. 
 
Você que criou esse planeta lindíssimo, 
com um universo de mistérios na 
ciência, química, física, biologia e todo 
um universo de espécies a serem 
estudadas e nos abandonou, porque 
desistiu de nós? 
 
Creio totalmente que Deus entrou em 
nosso universo através de Jesus, para 
resolver os problemas de 
relacionamento que tínhamos com o 
Pai. Mas agora não temos mais, pois 
Jesus intercede por nós junto ao Pai, e o 
Espírito Santo que passou a habitar em 
nós que cremos, intercede em nosso 
espírito. 
 
A religião, então, seria a solução para 
um relacionamento com Deus? 
 
Creio que também não! Pois os homens 
criam dogmas e sistemas que resultam 
sempre em alguma forma de trazer 
algum beneficio para alguém. 
 
Mas acredito que só através da pessoa 
de Jesus e do exemplo de vida que Ele 

nos  deixou é que encontraremos o 
único caminho para um 
relacionamento real e verdadeiro. E 
acredito também que é através da 
palavra de Deus, que conquistaremos 
conhecimento para alcançar um 
relacionamento real e verdadeiro com 
o Pai, sabendo que sem Jesus é 
impossível. 
 
Qual o propósito da igreja?  
 
Primeiro, precisamos ter consciência 
de que só existe uma igreja única e 
verdadeira, que está debaixo do 
controle e administração do Espírito 
Santo e que essa igreja é o corpo 
místico de Cristo espalhado por toda a 
Terra. 
 
Assim, cada denominação ou 
congregação precisa ter consciência de 
que somos todos um só no Senhor.  E 
munidos desta consciência, 
trabalharmos unidos, apesar das 
diferenças humanas. 
 
Dessa forma, o propósito da igreja é 
mostrar ao mundo que existe um Deus 
apaixonado pelo homem, que resolveu 
através do seu filho o problema do 
pecado, que era o que nos separava de 
Deus o Pai.  Então, através de Jesus, 
poderemos estabelecer um 
relacionamento pleno e livre; e com 
esse livre acesso ao Pai e a ação do 
Espírito Santo em nós, poderemos ser 
transformados de uma forma tal que 
seremos semelhantes a Jesus. 
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O plano de Deus é perfeito em que 
sentido? 
 
A eficácia da morte de Jesus 
possibilitou o Espírito Santo restaurar 
todas as coisas e começar essa obra 
pela igreja, mas precisamos nos unir ao 
Espírito Santo nesta grande  obra, nos 
colocando de forma radical à sua 
disposição, pois quando nos 
submetemos à vontade de Deus 
voluntariamente, tudo fica mais fácil. 
 
Mas nós, como corpo de Cristo, 
precisamos nos assemelhar mais ao 
caráter e à submissão que Cristo tinha 
ao Pai, pois foi através da sua 
submissão que toda essa obra se 
tornou possível e tão eficaz. 
 

 
 

1. Você acha que uma pessoa que não 
consegue dar satisfação e nem se 
submete à uma liderança humana 
estabelecida por Deus, se submeteria 
ao Espírito Santo? (Hebreus 13: 17) 
 
2. Se o seu relacionamento com Deus o 
Pai foi restaurado por Jesus, como está 
hoje o seu relacionamento com o 
Senhor? (Hebreus 12: 14 ao 15) 
 
3. Você tem como meta de vida ser 
semelhante a Jesus em tudo? (Efésios 
4: 13 ao 15)    
        
 
Ajudem-me trazendo 5kg de alimento 
para a cesta básica! 
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 LEITURA PARA ESSA SEMANA  
Páginas 144 até 147 do livro  

“Análise da inteligência de Cristo  
Vol. 03 - O Mestre da Vida”  

de Augusto Cury 

 
Amados, neste programa gostaria de 
caminhar de mãos dadas com vocês e 
lembrar da grande aventura que cada 
um de vocês viveu até aqui. Mas 
precisamos guardar alguns princípios 
importantes: somos espírito, alma e 
corpo e duas partes de nós não viverão 
para sempre: nossa alma e nosso 
espírito. 
 
Gostaria que cada um de vocês 
pensasse somente em si mesmo. Pense 
bem: você está vivo e até aqui venceu 
todas as etapas da sua vida ainda que 
não tenha percebido. Cada dia de vida é 
uma vitória maravilhosa, até os 
problemas que não foram resolvidos 
no final de um dia não lhe roubaram a 
sua vida. Assim, resolvidos ou não, 
você os venceu, pois a preocupação de 
um dia se passou e você não poderá 
voltar, cada dia é uma aventura e 
terminar o dia vivo, em paz com Deus e 
com as pessoas à sua volta é o objetivo 
mais importante. Resolver os 
problemas só faz parte do seu dia e, 
por incrível que pareça, até uma conta 
vencida poderá ser adiada, menos os 
segundos de cada dia, pois cada 
segundo vivido com sabedoria nos 
relacionamentos te fará uma pessoa 
bem sucedida. Precisamos nos 
importar mais com o sucesso diário 

dos relacionamentos do que qualquer 
problema a ser resolvido. 
 
Quando você está diante de outra 
pessoa você tem a oportunidade de 
realizar uma grande missão. Missão 
essa mais importante que resolver 
qualquer problema que existe. Você 
poderá interferir de forma poderosa na 
vida da pessoa que está diante de você. 
Pense numa coisa: “quanto tenho de 
Deus para transmitir para a pessoa que 
está diante de mim? Será que poderei 
ajudar essa pessoa a ser mais feliz?” 
 
Fico pensando numa ocasião em que 
cheguei à recepção de um hotel para 
me hospedar: uma jovem muito bem 
arrumada e gentil me perguntou, o que 
posso fazer pelo senhor? É 
interessante, que muitos cristãos não 
entendem que somos recepcionistas do 
céu e quando qualquer pessoa chega 
perto de nós, deveremos nos dirigir a 
elas e perguntar o que podemos fazer 
para que elas entrem nesta aventura 
que estamos vivendo. 
 
Percebo muitos cristãos murmurando, 
reclamando e infelizes, pois são portas 
fechados dizendo para o mundo: “o céu 
não vale a pena! Por aqui ninguém 
poderá entrar!” Já estão resignados a 
uma vida de derrota, pois não 
percebem que o fim de cada dia foi uma 
vitória. 
 
Amados, não vivemos para resolver 
problemas, sabendo que eles fazem 
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parte do dia a dia, mas eles não são o 
propósito principal da vida. Temos 
num só dia a oportunidade de ser 
gratos a Deus pela vida, de dizer para 
as pessoas que vivem debaixo do 
mesmo teto o quanto elas são 
importantes. Num único dia você 
poderá se redimir pedindo perdão às 
pessoas dos danos causados a elas, 
passar um tempo contemplando tudo 
que é belo à sua volta e que por mais só 
que você se sinta existem pessoas ao 
redor e que basta lembrar todo o 
tempo do grande amor de Deus por 
você. Abra um sorriso para o mundo e 
declare que a porta do céu está aberta! 
 
Faça de cada dia da sua vida uma 
grande aventura, seja o super herói dos 
seus filhos, o príncipe de sua esposa, a 
mulher mais incrível para seu esposo, e 
quanto aos problemas, resolva tudo 
que você puder e o que não puder 
resolver ore ao Senhor que, com 
certeza, te mostrará a direção certa. 
 
Mas não seja uma porta fechada, e no 
final do dia, por pior que ele sejam dê 
um glória a Deus, por mais um dia 
vitória! 
 
Se dê o direito de dormir em paz para 
se preparar para uma nova aventura. 
No dia seguinte, quando acordar, 
planeje em oração novas atitudes com 
as pessoas, para que você seja uma 
porta do céu sempre aberta para os 
desesperados e sedentos entrar. 
 
Viva intensamente cada dia, quando 
sentir alguma coisa vinda do inimigo, 
sujeite seu coração ao Senhor e resista 

ao inimigo com o silêncio e um coração 
em chamas! 
 

 
 
1. Se você resumisse hoje sua vida 
vivida até aqui numa frase, o que você 
diria? 
 
A. Preciso aprender a viver. 
B. Administrei tudo muito bem até 
aqui.  
C. Preciso de uma reforma. 
 
Obs. Fique livre para dizer alguma 
coisa. 
 
2. Como você está como uma porta 
para o céu? (Mateus 15: 10 a 20). 
 
3. Você desfruta da benção da vida 
ou a vida não é um presente pra você? 
(Filipenses 4: 4 ao 9). 
 
Ajudem-me trazendo 5kg de alimento 
para cesta básica! 
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Páginas 148 até 150 do livro  
“Análise da inteligência de Cristo  

Vol. 03 - O Mestre da Vida”  
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Amados discípulos, gostaria de tratar 
de um assunto de extrema importância 
e do qual muitos sofrem - o impulso de 
tomar decisões extremas por 
desconhecer o Senhor em sua essência, 
como Judas, que se enforcou de forma 
precipitada.  Pois ele,  apesar de ter 
andado com Jesus durante três anos, 
ter visto milhares de milagres, e 
também pessoas perdoadas e 
restauradas (como a mulher do fluxo 
de sangue, a mulher que foi pega em 
adultério e centenas de outros), deixou 
a culpa e o remorso encherem sua 
mente de tal forma, que não havia 
espaço para lembrar-se do grande 
amor do mestre da vida.  Judas não se 
lembrou da compaixão de Jesus, pois 
bastaria se aproximar dele após a sua 
ressurreição e ouvir apenas uma 
pergunta “Judas, você me ama?” Pois é 
de extrema importância conhecer o 
amor de Jesus e desfrutar de uma 
experiência pessoal, onde esse amor 
tenha nos impactado. 
 
Deixarei aqui meu testemunho pessoal, 
e quero que todos saibam porque o 
amor e o perdão sempre irão 
prevalecer quando ouço uma confissão 
de pecado. 

Aconteceu durante os meus dois 
primeiros anos de convertido.  Eu era o 
crente mais rígido e mais fanático do 
planeta; não aceitava erros e nem 
falhas, pois eu era um modelo de 
perfeição em tudo, até que num dia, 
após ter passado por um processo de 
decepção, fiquei muito fragilizado e  
pequei.  E assim, fiquei tão arrasado 
que peguei meu cartão de membro e fui 
para a igreja pela última vez, na 
intenção de me despedir do Senhor.  
Pois planejei fazer uma oração me 
despedindo do Senhor, deixar meu 
cartão de membro sobre o banco e 
nunca mais voltar. Mas quando dobrei 
meus joelhos para orar, pois era culto 
de oração, mal comecei a falar com 
Deus que eu não merecia mais fazer 
parte daquela congregação, pois havia 
pecado, e assim não era mais digno de 
fazer parte daquele corpo de pessoas 
tão perfeitas, fui tomado de uma 
presença que nunca antes havia 
sentido. Era um amor tão grande, que 
eu não me sentia merecedor de tão 
grande presença, e assim, envolvido 
com aquela manifestação tão gloriosa, 
Deus começou a usar o presbítero que 
eu mais admirava na igreja.  O 
presbítero Orecil era um dos mais 
rígidos e mais disciplinados que já vi, e 
o Senhor disse assim "Meu servo, você 
acha que EU não tenho poder para 
perdoar um pecado? Pois para que 
saiba que tenho poder para perdoar os 
pecados, receba o meu amor." E assim, 
desse dia em diante me tornei uma 
pessoa mais compreensiva e amorosa, 
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apesar do mundo tentar me amargar 
de novo com a maldade que todos os 
dias me cerca.  Mas só quem tem uma 
experiência pessoal e íntima como 
essa, poderá entender melhor os 
outros. E por isso decido todos os dias 
não abrir mão de um amor tão 
poderoso. 
 
Amados, não olhem o Senhor como se 
Ele fosse um homem rígido e mau, mas 
saiba que Deus é bom o tempo todo. 
 
Entretanto, não podemos esquecer que 
Ele também é justo e Santo, e que não 
toma o culpado por inocente, mas ama 
e acolhe os humildes, abatendo os 
exaltados, e exaltando os humilhados. 
 
 Assim, haja o que houver, não tenha 
medo de se aproximar do Senhor com 
os seus fardos, delitos e pecados, pois 
você não achará em nenhum outro 
lugar, amor, compaixão e perdão.  E se 
for sincero, será possuído de uma 
essência tão poderosa que desejará que 
jamais acabe, e ainda todas as vezes 
que transmitir essa essência para os 
outros, ela também o possuirá. Assim, 
perdoe e será perdoado e não pare de 
transmitir esse amor que só os que têm 
experiência íntima e pessoal com o Pai 
poderão entender. 
 
Haja o que houver, se lance nos braços 
do Senhor, pois Ele é justo, fiel e bom! 
 

 
 
1. Você já recebeu verdadeiramente o 
perdão, para entendê-lo? (Mateus 18. 
23 ao 35) 

2. Você pode contar alguma 
experiência que passou ao ser 
perdoado?  
 
3. Você acha que a ofensa que te 
causaram foi pior do que a que você 
causou a Deus? (Ef. 2. 1 ao 10) 
  
Ajudem-me trazendo 5kg de alimento 
para a cesta básica! 
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 LEITURA PARA ESSA SEMANA  

Páginas 150 até 156 do livro  
“Análise da inteligência de Cristo  

Vol. 03 - O Mestre da Vida”  
de Augusto Cury 

 
Amados discípulos, estamos chegando 
ao final deste livro fantástico que nos 
desafia a entrar por um caminho 
maravilhoso, que é nos tornarmos 
semelhantes ao mestre da vida. Pois 
durante mais de um ano fomos 
treinados, confrontados e ficamos 
extasiados com os ensinamentos do 
mestre da vida. 
 
Jesus tem, a cada programa de 
qualidade de vida, tocado nas partes 
mais profundas de nossa estrutura com 
o propósito de nos transformar em 
discípulos apaixonados pela vida, 
contempladores do belo, além de 
observadores dos comportamentos das 
pessoas e também do nosso próprio.  E 
assim sendo, tenho certeza de que os 
amados não podem ter jogado no lixo 
esses ensinamentos de tão grande 
profundidade, pois quando 
participamos de um programa de 
qualidade de vida, somos assistidos 
pelo Espírito Santo e confrontados por 
Ele; assim, temos sido tratados em 
nossas entranhas de forma a sermos 
conduzidos pelo caminho deixado pelo 
mestre da vida. 
 
É importante saber que tudo que foi 
ministrado, ensinado e revelado aos 

amados veio do Senhor, a fim de 
conduzí-los em uma direção onde a 
felicidade será a recompensa para os 
que decidiram colocar em prática o 
ensinamento orientado pelo Senhor. 
Pois o mestre da vida nos ensinou, 
durante o estudo deste livro, que a 
nossa felicidade não está na 
quantidade de bens que possuímos, ou 
naquilo que podemos tirar proveito 
das pessoas, e nem na quantidade de 
propriedades que conquistamos, mas 
na quantidade de pessoas que 
podemos servir, no quanto podemos 
ser úteis, e acima de tudo na 
quantidade de pessoas que podemos 
conquistar com nosso amor e caráter. 
Seria maravilhoso se todos que 
passaram esse período estudando este 
livro pudessem estar desfrutando de 
uma vida de qualidade, vivendo de 
forma mais mansa, tranquila e suave, 
onde os que vivem à sua volta tivessem 
chegado à conclusão de como você 
mudou e melhorou como pessoa, 
podendo dizer que você é de fato um 
modelo a ser seguido. 
 
Mas se você não evoluiu da forma como 
gostaria, saiba que Aquele que 
começou a boa obra há de aperfeiçoá-
la, pois Ele jamais desistirá de você! 
Mas Ele gostaria que soubesse que 
espera que você estabeleça alvos e 
metas a cada dia de se tornar uma 
pessoa melhor. 
 
Gostaria que cada discípulo, a partir de 
hoje, começasse um relacionamento 
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mais profundo com o mestre da vida, 
assumindo uma identidade nova. Vou 
explicar melhor, pare de construir uma 
imagem errada de si mesmo, e comece 
a construir uma imagem nova.  Eu, por 
exemplo, sempre me sinto como João, o 
discípulo amado, e não há nada neste 
universo que mude meu sentimento, 
pois quando o Pai fala ao meu coração, 
ele arde em chamas quando ouço sua 
voz, e a primeira palavra que ouço é 
“meu amado Paulinho”.  Pois amados, 
precisamos construir uma autoimagem 
de nós mesmos diante Dele, porque 
nosso inimigo tenta construir dentro 
de nós uma ideia totalmente diferente 
da que o Senhor verdadeiramente 
pensa a nosso respeito.  E geralmente 
acreditamos mais nas mentiras do 
inimigo do que nas verdades de Deus. 
Mas se sairmos daqui hoje 
determinados a mudar completamente 
o nosso modo de ver os fatos, muitas 
coisas começarão a mudar em nossas 
vidas. 
 
Lembrem-se que Davi, perante os 
homens, era um prostituto destruidor 
de gigantes, mas para Deus, ele era a 
menina dos seus olhos; Abraão para 
alguns, era um velho que mentiu e teve 
um filho bastardo, mas Deus o chamou 
de amigo.  Por isso, não importa o que 
o diabo ou os homens pensem a seu 
respeito, mas o que Deus pensa.  E se 
você aceitou a Jesus como salvador, 
saiba que Ele te chama de filho.      
              

 
O que você pensa de si mesmo e o que 
você acha que Deus pensa a seu 

respeito? (João 1, 12 e 13 e 1 João 3 - 
ler todo por favor). 
 
Hoje só teremos esta pergunta, pois 
acho que se forem sinceros terão muito 
a dizer! 
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 LEITURA PARA ESSA SEMANA  

Páginas 156 até 161 do livro  
“Análise da inteligência de Cristo  

Vol. 03 - O Mestre da Vida”  
de Augusto Cury 

 
Amados discípulos, este é o último 
Qualidade de Vida do livro O Mestre da 
Vida e acredito que aprenderemos uma 
grande lição com nosso amado irmão 
Augusto Cury e um pouco com as 
linhas que deixo para vocês. 
 
Gostaria que pensassem nesta frase 
que sempre penso nos meus momentos 
difíceis: O fim não é o que parece, mas 
o futuro está nas mãos de Deus, pois 
até os piores momentos têm fim, mas 
os planos de Deus pra nós serão 
eternos. 
 
Agora imaginem comigo: Jesus é o 
Príncipe da paz e poucos sabem que 
enquanto Jesus habitou neste planeta, 
enquanto esteve aqui como homem, o 
planeta inteiro esteve em paz, não 
houve guerra em parte alguma do 
planeta, todos os demônios estavam 
focados em Cristo. Quando Jesus 
morreu, Ele desceu ao inferno, libertou 
todos os salvos do Sheol e foi até ao 
Hades e traumatizou todos os 
demônios, pisou na cabeça de todos e 
tomou as chaves da morte e do inferno, 
ressuscitando ao terceiro dia e, logo 
após, passou quarenta dias com seus 
discípulos na terra. Depois foi recebido 
no céu em glória e nos deixou uma 

missão: ide e pregai o evangelho a toda 
criatura. 
 
Logo depois destes fatos as guerras 
começam e, setenta anos depois, 
Jerusalém é dizimada de forma cruel e 
terrível, pois jogaram fora o presente 
de Deus. 
 
Acredito em algo que preciso 
compartilhar com os amados, pois isso 
acontece desde a igreja primitiva e vai 
continuar acontecendo até a volta de 
Jesus: 
 
Os grupos de pessoas que compõem a 
igreja. 
 
1ª.  Pessoas que oram e buscam ao 
Senhor de forma sincera e verdadeira e 
que reconhecem suas próprias 
fragilidades e estão sem pé, de alguma 
forma produzindo para reino de Deus e 
fazem a diferença onde pisam, são 
maridos sábios e verdadeiros 
sacerdotes que cuidam das suas 
famílias, esposas sábias que edificam 
suas casas e que são uma benção na 
vida de seus esposos e mães fantásticas 
e filhos modelos de obediência e 
modelos de vida. 
 
2ª.  Pessoas que parecem com a 
descrição acima, mas é tudo de 
aparência e vivem em conflitos 
interiores, não conseguem frutificar, 
pois tudo em que é ensinado não 
conseguem ter profundidade, pois 
levam uma vida cheia de preocupações 
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e estão mais ocupadas com as coisas do 
mundo do que as coisas de Deus! 
 
3ª. Pessoas que acham que são crentes, 
mas passam grande parte do seu 
tempo procurando falhas e defeitos, 
segundo seus próprios conceitos, não 
buscam conselhos e nem orientação, 
são donos do seu próprio nariz e por 
isso vivem sempre sofrendo sem 
explicação. 
 
4ª .  Pessoas que não têm  o mínimo de 
consciência de que ser cristão envolve 
acima de qualquer coisa uma vida de 
intimidade com o Senhor e que ter uma 
vida de santidade é relevante, tratam a 
igreja como um clube, são ótimos 
fiscais para detectar falhas, não criam 
raízes na igreja a qual fazem parte e 
são improdutivos e gostam muito de 
viver de aparência. 
 
Queridos, depois de ler o final deste 
livro fantástico gostaria de desafiá-lo 
para olhar para Jesus e perceber que 
ELE morreu por nós, e que ninguém 
ganhou nenhum título para fiscalizar 
sua Igreja, mas ELE deixou uma 
missão: ide e pregai o evangelho! 
 

 
 

1. Você tem cuidado da sua vida 
espiritual como deve ser, sabendo que 
um dia terá que se apresentar diante 
do Senhor? (1 Coríntios 3:9 a 19). 
 
2. Você tem consciência de que tudo 
que não está bem em sua vida poderá 
melhorar se você buscar mais 

intimidade com o Senhor? (Isaías 59:1 
a 4). 
 
3. Você entende tudo que Jesus fez por 
você? 3 minutos para explicar! 
 
Ajudem-me na campanha do quilo! 
 
Próxima semana: Análise da 
inteligência de Cristo Vol. 04 - O Mestre 
do Amor” de Augusto Cury              
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