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ENSINA A CRIANÇA NO CAMINHO
Pr Carlão
“Guardem sempre no coração
as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora
de casa, quando se deitarem
e quando se levantarem.
Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as
esquecerem.” Deuteronômio.
6.6-8.
Deus nos concedeu um presente maravilhoso ao deixar
sob nossas responsabilidades
vidas preciosas para ele, os

nossos filhos. Para nós, pais,
criar filhos é um privilégio, pois
é por meio do relacionamento
familiar que podemos mostrar,
de forma concreta, como é o
nosso relacionamento com o
Pai do céu. Por isso, precisamos assumir nossa função e
responsabilidade de caminhar
com nossos filhos firmados na
Palavra de Deus.
Deus espera que você guie
seu filho para o céu. Provérbios 22:6 diz: "Ensina a criança no caminho em que deve
andar, e, ainda quando for
velho, não se desviará dele."

Este versículo nos mostra algumas coisas importantes:
Ensina a criança. Deus espera
que ensinemos nossos filhos.
As crianças não conhecem
instintivamente a diferença
entre certo e errado; elas têm
que ser ensinadas, no caminho em que devem andar.
Há um caminho certo. Ele é
Jesus.
Ensine a Palavra de Deus a
seus filhos e não deixe de levá
-los à igreja, principalmente
para a Escola Dominical.

TODOS NÓS MORREMOS
Este coração sentirá uma última batida. Estes pulmões se
encherão com um último suspiro. A não ser que Cristo volte antes, eu morrerei. E você
também. Salmo 89:48 diz
“Que homem pode viver e não
ver a morte, ou livrar- se do
poder da sepultura?”. Jovem e
velho, bom e mau, rico e pobre. Nenhum gênero escapa,

nenhuma classe é isenta. Júlio
César morreu. Elvis morreu.
John Kenedy morreu. Princesa Diana morreu. Todos nós
morremos.
Em Hebreus 9:27, o escritor
foi franco: “o homem está destinado a morrer uma só vez”.
Faça exercício o quanto quiser. Coma comida saudável.
Fique longe do sol, distante do

PRÓXIMOS EVENTOS:

álcool, e afastado das drogas.
Faça o que puder, você morrerá. A morte parece um destino tão final. Até que lemos as
palavras do anjo na história da
ressureição de Jesus: “Ele
não está aqui; ressuscitou,
como tinha dito!” (Mateus
28:6)
Max Lucado, Devocional
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Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas
Pr Italo Bruno
"Fere o pastor e as ovelhas
ficarão dispersas" (Zc 13:7)
Satanás, o inimigo da igreja do
Messias, conhece muito bem
este princípio. Vivemos em um
tempo aonde os homens de Deus
estão se perdendo e naufragando
na fé; ora por investida do inimigo, ora por negligência consigo
mesmo.
Precisamos entender que a igreja
é do Senhor, ele mesmo disse:
“Eu edificarei a minha igreja” e
guardadas as devidas proporções, qualquer atividade espiritual que esteja trazendo carga e
sofrimento para a vida pessoal é
um erro (infelizmente alguns se
acham donos da igreja ou o
marido dela, mas a igreja já tem
um dono e um marido - Mt
16:18/ Ap 21:9).
Outrossim, hoje em dia, devido à
ultramodernidade, recebemos
uma gama de informações e

“Quem me
ouvir viverá
em
segurança e
estará
tranqüilo,
sem temer
nenhum mal”
(Provérbios
1.33).

ficamos sobrecarregados de
problemas. Tudo é frenético, a
todo tempo lidamos com novas
programações, é muito fácil se
cansar. Então, frente a isto,
precisamos ter alguns cuidados
consigo mesmo.
Primeiro: invista na sua saúde
física (a maioria dos pastores
pecam nisso, inclusive eu); uma
mente bem-disposta advém de
um corpo saudável, além do
mais, uma alimentação correta
dará mais disposição e estrutura
para as disciplinas requeridas no
ministério.
Segundo: invista em r elacionamentos interpessoais; precisamos da companhia da esposa,
filhos e amigos para os momentos de lazer e faxina da mente;
sorrir, brincar, passear e fazer
sexo são atividades vitais para
uma razoável qualidade de vida.
Entendamos que o homem por
detrás do púlpito não tem nervos
de aço e autoconhecimento é

sinal de maturidade (vivemos
dias em que pastores e líderes na
igreja de Deus estão sofrendo
com depressão e ansiedade.
Muitos perderam a alegria da
salvação e acabaram fazendo da
sua agenda o sentido da sua
vida. Por isso alguns estão caindo, tropeçando e se envolvendo
em escândalos).
Finalmente, terceiro: Por que a
maioria de nós manda as pessoas
orarem, mas não oram? Jejuar,
mas não jejuam? Dizimar, mas
retém o que é de Deus? Talvez o
principal motivo para o fracasso
do ministério pastoral seja a falta
de disciplina nos exercícios
espirituais e na obediência ao
Eterno. Necessitamos urgentemente voltar ao primeiro amor e
passar mais tempo com Deus do
que com os homens. Vamos
ficar com o Conselho de Paulo à
Timóteo: (2Tm 4:5) "Tu, porém,
sê sóbrio em todas as coisas".

A IMPORTÂNCIA DO NAMORO
Pr Carlão
Em geral, o casamento é a
continuação de um namoro;
desta forma, este relacionamento precisa começar
bem desde cedo. Se o jovem não leva a sério seu
namoro, não será possível
construir um casamento
sólido e uma família forte, à
maneira de Deus. O namoro é o tempo do conhecimento entre duas pessoas
que buscam algo mais do
que uma simples amizade,
desejosos de construir uma
vida em comum. Será um
tempo de escolha e decisão; e não é uma escolha
simples, tem que ser a melhor, e deve ser feita de
maneira adequada. Quando
alguém vai comprar uma
roupa, experimenta o modelo antes para saber se fica
bom, escolhe até achar um
modelo adequado ao seu
orçamento, ao seu tamanho
e beleza.
A Bíblia ensina que aquele
que acha uma esposa encontra o favor do Senhor,
logo uma futura esposa
deve ser procurada diligentemente, e um futuro marido
também. Cuidado, quando
usamos o exemplo de escolher uma pessoa como uma
roupa, estamos apenas

dando um exemplo didático,
escolher pessoas é muito
diferente.
Nos aproximamos das pessoas pelo “coração”, mas é
a razão que deve orientar
nossas escolhas e isto,
claro, sempre procurando
ouvir o conselho do nosso
Deus. Pedi e recebereis;
buscai e achareis; batei e
abrir-se-vos-á
(Lucas
11,09). Devemos sempre
pedir a Deus o que precisamos.
O Apóstolo Paulo ensina
que se deve casar, sempre,
no Senhor (1ºCo 7.39),
pois, agindo assim, Deus
guiará o jovem a uma pessoa adequada. Claro que
não será uma pessoa perfeita, todos temos defeitos,
mas o namoro servirá exatamente para se discernir
se vale a pena ou não investir naquela pessoa. O
tempo de namoro levará a
se conhecer o outro por
dentro (que é o mais importante) e não apenas por
fora.
Seja honesto(a) com seu
próximo; alguns casais
passam o tempo do namoro
se enganando, escondendo
seus defeitos e mostrando
apenas as partes boas de

sua personalidade, e assim
fazendo, permanecem desconhecidos um para o outro. O amor lança fora o
medo, seja autêntico(a)
com a pessoa com que
você está se relacionando.
A verdade liberta e a mentira tem pernas curtas. Seja
verdadeiro, seja o que você
é de verdade e exija que a
outra pessoa também seja.
Outra coisa importante, não
tente conquistar seu namorado ou namorada com seu
corpo; a beleza passa, o
importante é o caráter.
O sexo é a manifestação
mais profunda de um casal,
por isto mesmo só deve ser
praticado debaixo da aliança do casamento.
“A diferença entre o sexo
legítimo e a prostituição é
que nesta última não existe
o compromisso de vida e de
amor. Pouco importa se
amanhã esta mulher estará
grávida, doente, ou com
fome… Não existe o amor.
Tudo na vida tem a hora
certa. Após o casamento, o
casal terá a vida toda para
o relacionamento sexual,
seguro e legítimo. Não permita que a vivência sexual
antecipada prejudique o seu
namoro e o seu casamento.”
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A SÃ DOUTRINA DÓI
Teológa Leila Olivier
O evangelho que tem crescido ao nosso redor tem se
mostrado um evangelho
muito distante do Evangelho de Jesus. Uma sociedade que se desloca rapidamente, se alimenta rapidamente, se conecta rapidamente quer se servir de um
deus que a obedeça rapidamente. Não! Isso não é o
evangelho do Deus e Pai do
Nosso Senhor Jesus Cristo...
A sociedade transformou
Deus em um ídolo a sua
imagem e semelhança! O
Eu manda e o Senhor obedece! É só determinar que o

do, mesmo sendo Deus,
não teve por usurpação ser
igual a Deus, mas esvaziouse a si mesmo, tomando a
forma de servo, fazendo-se
semelhante aos homens
(Fil.2:6 e 7); Ele carregou
uma cruz que representa
uma humanidade corrompida pelo pecado... Jesus fez
um pacto com traidores e
ficou satisfeito com isso!

ca tomar a cruz: é considerar o outro, antes de si mesmo. Entenda-se que "o
outro" é qualquer um... e
não só os santos de carteirinha!

Deus quer ter uma família
de muitos filhos semelhantes a Jesus (Rom 8:28 e
29). O problema é que ser
semelhante a Jesus envolve negar-se a si mesmo e
tomar uma cruz... Jesus
negou-se a si mesmo quan-

Ser semelhante a Jesus,
significa negar-se a si mesmo, ou seja, nos esvaziar
de tudo que é natural à
existência humana: abrir
mão do pecado, do orgulho,
da independência, da arrogância, do egoísmo. Ser
semelhante a Jesus signifi-

Vamos trabalhar enquanto
é dia! Pois o Senhor nos
chamou para um evangelho
do qual não nos envergonhamos! O Evangelho é
poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê.

nunca perdeu um dia de
trabalho até que foi diagnosticado com câncer no
cérebro.
Ele ficou imobilizado, com
cuidados médicos em casa.
Um monitor de bebê foi
colocado ao lado da cama
dele. Havia dias em que ele
mal falava, mas a família
queria ouví-lo caso ele cha-

masse. Uma noite ele chamou. Não foi para socorro,
ele chamou Jesus. “Jesus,
eu quero lhe agradecer pela
minha vida. O Senhor tem
sido bom para comigo.
Quando o Senhor estiver
pronto para me levar, estou
pronto para ir.” Dentro de
poucos dias Jesus o levou
para seu lar. Eu quero este

tipo de fé. Você não quer?
O tipo de fé que confia em
Deus. Devocional de Max
Lucado

eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente,
transcendente,
soberano,
santo, justo, cheio de amor
e misericórdia. Ele é o cria-

dor, provedor e redentor,
razão da nossa vida, motivo
do nosso louvor!

conforto e a riqueza chegam... É só subornar deus
com jejuns, cultos e votos,
que seu inimigo será humilhado... E neste caso, o
inimigo geralmente não é o
diabo, geralmente, é outro
ser humano que carece da
graça de Deus! Deus não
aceita suborno. Deus não é
um caixa rápido em que se
aperta um botãozinho com
senha e o dinheirinho sai.

A sã doutrina dói! Mas produz um peso de glória, que
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem subiu ao
coração do ser humano!

WES BISHOP
Você demorará a encontrar
um homem melhor do que
Wes Bishop. Um sorriso
imediato, um aperto de mão
acalorado, ele era uma
rocha na pequena cidade
de Sweetwater (“Água Doce”), no oeste do Texas. Ele
criou três grandes filhos, um
dos quais casou com a
minha filha Jenna. Wes

QUEM É SEU DEUS?
Os ateus negam que haja
Deus; os agnósticos negam
que seja possível conhecer
a Deus; os deístas dizem
que Deus está muito longe;

os panteístas dizem que
Deus é tudo. Porém, nós,
os teístas, cremos que
Deus é pessoal, trino, autoexistente, infinito, imenso,

QUAL É O TAMANHO DO SEU DEUS?
Nossos problemas parecem
grandes quando temos uma
pequena visão de Deus. O
profeta Isaías, no capítulo
40 de seu livro, falou acerca
da grandeza de Deus. Disse que Deus mede as
águas dos oceanos na concha de sua mão e mede os
céus a palmo. Conhece
cada estrela pelo seu nome
e quando as chama nem
uma delas vem a faltar.
Para ele todas as nações
com seu poderio militar e
econômico são apenas
como um pingo que cai num

balde. O nosso Deus é auto
-existente, infinito, imenso,
eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente e
transcendente. Ele é soberano e reina sobre todo o
universo. Aquele que está
assentado na sala de comando do universo e tem
as rédeas da história em
suas mãos é o nosso Deus,
o nosso Pai, o deleite da
nossa alma. Pr Hernandes
Dias Lopes
"Disse que Deus mede as
águas dos oceanos na con-

cha de sua mão e mede os
céus a palmo. Conhece
cada estrela pelo seu nome
e quando as chama nem
uma delas vem a faltar."
"Não sabes, não ouviste
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins
da terra, não se cansa nem
se fatiga? E inescrutável o
seu entendimento. Ele dá
força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem
nenhum vigor. Os jovens se
cansarão e se fatigarão, e
os mancebos cairão, mas

os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças;
subirão com asas como
águias; correrão, e não se
cansarão; andarão, e não
se fatigarão." (Isaías 40:2831)
"Ele é o que está assentado
sobre o círculo da terra,
cujos moradores são para
ele como gafanhotos; é ele
o que estende os céus como cortina, e os desenrola
como tenda, para neles
habitar" Isaías 40:22
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- Se somos crentes em Jesus Cristo, já passamos pela tempestade do Juízo.
Ela aconteceu na cruz.
- O tempo da colheita é sempre o agora, constantemente presente.
- Nestes dias de complexo de culpa, talvez a mais gloriosa palavra de nossa
língua seja ‘perdão’.
- A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças
em qualquer coisa menor que Deus e sua vontade para nós.
- Se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará
a endireitar quase todas as outras áreas de sua vida.
- Qualquer filosofia que trate apenas do aqui e agora não serve para o homem.

CURTISSIMAS
"O legalismo ofende a justiça de Deus porque julga os
irmãos segundo um código moral humano e não em termos de uma comunhão com Cristo" Russel Schedd

"Eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para
a terra, e ser um ateu; mas não posso conceber que ele
olhe para os céus e diga que não existe um Deus."
Abraham Lincoln

IGREJA – FÁBRICA OU MUSEU?

. Voltando ao tema Restauração ou
Renovação, ou seja: Igreja e Israel
juntos ou separados? Não há dúvida que estejamos vivendo bem
perto desses últimos dias; a questão é saber até que ponto o real
descrito por Isaías está separado
do espiritual vivido pela igreja hoje
em dia. O profeta Miqueias (4:1-2)
diz a mesma coisa que Isaías a
esse respeito. O profeta Jeremias
(23:20) afirma que a ira do Senhor
não se desviará até que ele cumpra
o que tem estabelecido. Zacarias,
por sua vez, afirma que muitos
povos e poderosas nações virão a
Jerusalém para suplicar o favor do
Senhor (8:22-23).

Evangelho do Reino ainda não
está sendo pregado pra valer pela
igreja de hoje. Mas, voltando ao
tema, qual a diferença entre a fábrica e o museu? A fábrica destrói e
recicla os seus materiais. O museu
restaura e preserva os seus objetos. Comparado a isso, a igreja de
hoje se preconiza como Reformada
e Renovada, isto é, deixou de
lado as suas raízes judaicas, enfatizadas pelos discípulos e apóstolos
e consagradas pelas igrejas gentílicas até cerca do ano 300, quando
Roma tomou conta de tudo e transformou a igreja em Romana. Até os
tempos de Paulo, por volta dos
anos 60, a maioria da igreja era
gentílica e preservava a sua raiz
judaica; mas, lá pelos anos 300, os
judeus só podiam entrar para a
igreja se renunciassem as suas
práticas e tradições. Logo depois,
os judeus foram execrados de vez e
proibidos de entrar para a igreja,
por serem os assassinos de Deus.
Essa situação durou por todos os
séculos, com judeus sendo perseguidos e massacrados pelo mundo
todo, até que em 1967, eles retomaram Jerusalém e começaram a
serem vistos como agentes do futuro das nações.

. Jesus trata desse tema no seu
Sermão Profético de Mateus 24. Ele
fala que este Evangelho do Reino
(14) será pregado por todo mundo.
Isso nos dá uma dica sobre os tais
últimos dias. Acontece que o

. O problema é que o Evangelho do
Reino anuncia a volta de Jesus
como o Messias dos Judeus e para
Jerusalém onde vai estabelecer o
seu trono. Paulo, falando aos gentios (Romanos 11:25-32) afirma que

Pr Walter Willick
. Isaias 2:2-3 - “Nos últimos dias,
acontecerá que o monte da casa do
Senhor será estabelecido no cimo
dos montes e se elevará sobre os
outeiros, e para ele afluirão todos
os povos. Irão muitas nações e
dirão: Vinde e subamos ao monte
do Senhor e à casa do Deus de
Jacó, para que nos ensine os seus
caminhos, e andemos pelas suas
veredas; porque de Sião sairá a lei,
e palavra do Senhor, de Jerusalém.”

todo o Israel será salvo e que virá
de Sião o Libertador. Por isso é
que Satanás está muito preocupado
em riscar Israel do mapa. Ele sabe
que lhe resta pouco tempo
(Apocalipse 12:12). A tática do
nosso adversário geralmente trata
de mudar as coisas e conceitos.
Desde o Éden ele vem dizendo que
“não é bem isso” que Deus quer
dizer; e coloca uma alternativa mais
amena e suave. Trocou o Sábado,
o Shabath – Dia do Senhor, pelo
domingo, o dia do sol, em que estamos até hoje. Retirou os objetos
sagrados do templo – a Arca, a Lei,
a Páscoa e colocou as imagens dos
santos e as festas profanas, como o
Natal, e ainda ritos e fórmulas carismáticas que fazem a cabeça de
quase todo mundo hoje em dia.
Retirou a base da Reforma de Lutero e colocou a prosperidade como
motivação da igreja. Esvaziou a
importância do Velho Testamento,
tornando-o como simples fonte
histórica e teatral.
. No Apocalipse, essa igreja é chamada de Babilônia, que vai cair
numa ruína completa e definitiva. A
quem o mundo vai recorrer? Na 2ª
carta à Timóteo 3:1-5, Paulo faz um
retrato da situação do mundo moderno, mas a solução nos leva de
volta ao profeta Zacarias (8:23),
onde não é a igreja que socorre o
mundo, mas Israel, porque DEUS
ESTÁ CONVOSCO.

