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FATO HISTÓRICO NUMA IGREJA PODEROSA:
CHEGAMOS NO CONTINENTE EUROPEU!
Pr Robinson Valadares

Em 22 de janeiro de 2017, foi levantado mais um líder com a finalidade de conduzir a igreja que
nasceu em Portugal em 2016. Isso
mesmo, chegamos na Europa! Ele
é o Guilherme Gandra, servo fiel e
temente a Deus que recebeu a
unção de presbítero para fazer
diferença em Porto-Portugal.
Nossa alegria vai além de nossas

fronteiras e tenho a grata satisfação de fazer parte deste momento
tão importante da Igreja, participar
de um fato histórico da CEEN,
fincando nossa bandeira azul no
Continente Europeu.
Deus fará muito mais em 2017 por
meio desta Igreja Poderosa Entre
as Nações. Mal. 1:11: “Mas desde
o nascente do sol até o poente é
grande entre as nações o meu
nome.”

OS DEVERES DOS PAIS
Pr Carlão
1) DEVEM SOBRETUDO AMAR
SEUS FILHOS: TITO 2.4

É de importância vital que os pais
demonstrem amor aos seus filhos
desde cedo, pois caso contrário
não aprenderão bem o conceito do
amor.
As crianças aprendem a amar por
serem amadas, pela exposição
aos exemplos de amor de seus
entes queridos.
Porém, não apenas de palavras,
mas de atos também. Você já disse a seu filho que o ama? Já demonstrou isso a ele?
2) DEVEM ABENÇOÁ-LOS: Hebreus 11.20

Isaque abençoou seus filhos, tendo em vista as coisas futuras. Da
forma que os abençoou, assim
sucedeu com eles.

Do mesmo modo que nós, pais,
corrigimos nossos filhos quando
eles erram, também devemos elogiá-los quando fazem o bem.

3) DEVEM ORAR POR ELES:

5) DEVEM INSTRUI-LOS NA PALAVRA DE DEUS: Deuteronômio
4.9

a) Pelo bem espiritual deles: 1ª
Crônicas 29.19
b) Quando em tentação: Jó 1.5
c) Quando enfermos: 2º Samuel
12.16
4) DEVEM CORRIGI-LOS: Provérbios 19.18
Os pais tem o direito e o dever de
corrigir seus filhos.
Porém, não devem fazê-lo ao extremo, pois assim podem desanimá-los no Caminho.

PRÓXIMOS EVENTOS:

Uma das causas dos filhos se
desviarem do Caminho é que em
alguns lares cristãos há muita correção, porém pouco ensino da
Palavra do Senhor.
É evidente que deve haver disciplina na família cristã, mas, sobretudo, deve haver o ensino da Palavra em amor, pois sem isso a disciplina pode tornar-se tirania (Dt.
31.13).

INTERCESSÃO:


Comunidades em todo Brasil



Próximos eventos



Pastores e toda liderança



Levantamento de novos obreiros

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL NA VENEZUELA



Famílias da Comunidade





Derramamento de Poder e Unção

ACAMPACEEN 2017


25 a 28 de Fevereiro em Brasília-DF.

CONGRESSO DE MULHERES 2017


11 de março em Brasília-DF.

4 de fevereiro em Cagua - Venezuela.
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ENERGIA CRIADORA
Elbem César (*)
"Os céus por Sua palavra se
fizeram, e, pelo sopro de
Sua boca, o exército deles" (Salmo 33:6)
A energia criadora que trouxe os mundos à existência
está na Palavra de Deus.
Essa Palavra comunica
poder e gera vida. Cada
ordenança é uma promessa.
Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do
Ser infinito. Transforma a
natureza e restaura o ser
humano à imagem de Deus.
A vida assim comunicada é
mantida de maneira idêntica.
As pessoas viverão “de toda
a palavra que sai da boca de
Deus” (Mateus 4:4).

Não violarei
a minha
aliança nem
modificarei
as
promessas
dos meus
lábios.
Salmos
89:34

A mente e a alma são constituídas por aquilo de que se
alimentam. Fica sob nossa
responsabilidade decidir
com que se alimentarão.
Está dentro das possibilidades de qualquer pessoa
escolher os assuntos que

ocuparão seus pensamentos
e moldarão seu caráter. Em
relação a todo ser humano
privilegiado pelo acesso às
Escrituras, Deus diz: “Eu
lhes escrevi todos os ensinos da Minha lei”. “Clame a
Mim e Eu responderei e lhe
direi coisas grandiosas e
insondáveis que você não
sabe” (Oséias 8:12; Jeremias 33:3).
A Palavra de Deus, da mesma forma que o caráter de
seu Autor, apresenta mistérios que jamais poderão ser
compreendidos amplamente
por seres finitos. Porém,
Deus concedeu nas Escrituras evidências suficientes da
autoridade divina delas. A
própria existência de Deus,
Seu caráter e a veracidade
de Sua Palavra são estabelecidos por testemunhos que
falam à nossa razão; e esses testemunhos são abundantes. Realmente Ele não
removeu a possibilidade da
dúvida; a fé precisa se firmar
sobre a evidência e não
sobre a demonstração. Os

que desejam duvidar terão
oportunidade para isso;
porém, aqueles que desejam
conhecer a verdade encontrarão terreno amplo para a
fé.
Não temos motivos para
duvidar da Palavra de Deus
por não podermos compreender os mistérios de sua
providência. Na natureza,
estamos constantemente
rodeados de maravilhas que
estão além de nossa compreensão. Não deveríamos,
então, ficar surpresos ao
encontrar também no mundo
espiritual mistérios que não
podemos sondar? A dificuldade está unicamente nas
limitações da mente humana.
Os mistérios da Bíblia, longe
de ser um argumento contra
ela, estão entre as maiores
evidências de sua inspiração
divina.
(*) Membro da Igreja de
Cristo da Asa Sul

ABANDONO, UMA DOR AVASSALADORA
Há muitas pessoas com a
alma ferida porque foram
abandonadas pelos pais,
pelo cônjuge, pelos filhos,
pelos amigos, pelos irmãos.
A infidelidade é como uma
punhalada nas costas. É
um ato clamoroso de ingratidão. Não é fácil ser abandonado por alguém em
quem você investiu sua
vida. Não é fácil ser abandonado quando você mais

precisa dessa pessoa. Não
é fácil ser abandonado no
final da caminhada, quando
você mais precisa de um
ombro amigo. O apóstolo
Paulo, no final da sua vida,
preso em Roma pela segunda vez, foi abandonado
por Demas (2Tm 4.10).
Hoje, há muitas pessoas
que vivem esse drama
amargo do abandono. O
nosso consolo é que o nos-

so Deus jamais abandona
aqueles que nele se refugiam. Mesmo quando os
homens nos decepcionam e
nos abandonam, Deus nos
acolhe. Podemos ser abandonados pelos homens
ingratos, mas jamais pelo
Deus da graça; podemos
ser abandonados pela terra,
mas jamais pelo céu!
Pr Hernandes Dias Lopes

O AMOR DE DEUS NUNCA FALHA
Um tropeço não define nem
quebra uma pessoa. Embora você tenha falhado, o
amor de Deus não falha.
Encare suas derrotas com a
fé na bondade de Deus.
Ele viu esta queda chegando. Deus podia ver os contratempos que vinham.
Mesmo assim, ele lhe diz o
mesmo que disse a Josué:
“Agora, pois, você e todo

este povo preparem-se para
… entrar na terra que eu
estou para dar aos israelitas.” (Josué 1:2 NVI) Esta
aliança não é condicional.
Não tem letra miúda. Não
há cobrança de performance. A terra prometida de
Deus não depende da sua
perfeição. Depende da
perfeição dEle.

ma derrota é devastadora.
A Escritura diz “O homem
fiel caminha de acordo com
o Eterno; ele é feliz, e seu
caminho é conhecido pelo
Eterno. Se cair, não ficará
muito tempo no chão, porque se apoia no braço do
Eterno.” (Salmo 37:24
MSG). Deposite a sua fé
nAquele que é sempre fiel!

Nas mãos de Deus nenhu-

Max Lucado, escritor
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CURAS
Pr Carlão
Jesus teve um ministério
de curas e libertação:
Mateus 4:23,24 - Percorria
Jesus... curando todas as
enfermidades e moléstias.
Mateus 9:35 - Curando
todas as enfermidades e
moléstias entre o povo.
Mateus 12:15b - Acompanhando-O uma grande
multidão de gente, e Ele
curou a todos.

As promessas de cura
ainda são válidas para
hoje:
Hebreus 13:8 - Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e eternamente.
Malaquias 3:6 - Eu, o Senhor, não mudo.
Marcos 16:17a,18b - Estes
sinais seguirão aos que
crerem: porão as mãos
sobre os enfermos e os
curarão.
João 14: 12-14 - Aquele

que crê em Mim também
fará as obras que Eu faço.
1Coríntios 12:7,9b - A
outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
Tiago 5:14,15 - Está alguém entre vós doente?
Chame os presbíteros...
orem.
Deus quer curar:
As Escrituras nos dão
autoridade para pedir cura:
Êxodo 15:26b - Eu sou o

Senhor que te sara.
Deuteronômio 7:15 - O
Senhor de ti desviará toda
a enfermidade.
Salmo 84:11b - O Senhor... não negará bem
algum...
A Comunidade Evangélica
Entre As Nações, ciente de
seu chamado e propósito,
deve ser uma igreja que
ora para curar os enfermos.

A ESTRATÉGIA DO ADVERSÁRIO
Pr Walter Willik
Satanás convocou uma Convenção Mundial de demônios.
Em seu discurso de abertura,
ele disse:
"- Não podemos impedir os
cristãos de irem à igreja! Não
podemos impedi-los de lerem
as suas Bíblias e conhecerem
a verdade! Nem mesmo podemos impedi-los de formarem um relacionamento íntimo com o seu salvador! E,
uma vez que eles ganham
essa conexão com Jesus, o
nosso poder sobre eles está
quebrado."
"- Então" - acrescentou "vamos deixá-los ir para as
suas igrejas! Vamos deixá-los
com os almoços e jantares
que nelas organizam! MAS,
vamos roubar-lhes o tempo
que têm, de maneira a que
não sobre tempo algum para
desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo!"
"- Distraiam-nos ao ponto de
que não consigam se aproximar do seu Salvador, para
manterem essa conexão vital
durante o dia todo!"

"- Como vamos fazer isto?" perguntaram os demônios.
"- Mantenham-nos ocupados
nas coisas não essenciais da
vida, e inventem inumeráveis
assuntos e situações que
ocupem as suas mentes,"
respondeu-lhes satã. "Tentem
-nos a gastarem e tomar
emprestado, tomar emprestado, tomar emprestado! Persuadam as suas esposas a irem
trabalhar durante longas
horas, e os maridos a trabalharem de 6 a 7 dias por
semana, durante 10 a 12

horas por dia, a fim de que
eles tenham capacidade
financeira para manter os
seus estilos de vida fúteis e
vazios!"
"- Criem situações que os
impeçam de passar algum
tempo com os filhos!" - enumerou.
"- À medida, em que suas
famílias se forem fragmentando, muito em breve seus lares
já não mais oferecerão um
lugar de paz para se refugiarem das pressões do trabalho! Estimulem suas mentes
com tanta intensidade, que
eles não possam mais escutar aquela voz suave e tranqüila que orienta o espírito!"
"- Induzam todos a ligarem o
rádio ou o toca fitas sempre
que estiverem dirigindo. Que
a TV, o Vídeo, os CDs e os
PCs, especialmente os smartphones com o Zap-zap,
estejam sempre ligados,
constantemente em seus
lares, e providenciem que
todas as lojas e todos os
restaurantes do mundo toquem constantemente música
que não seja bíblica! Isto
entupirá as suas mentes e
quebrará aquela união com
Cristo!''
"- Encham as mesinhas de
centro de todos os lugares
com revistas e jornais!"
"- Bombardeiem as suas
mentes com notícias, 24
horas por dia!"
"- Invadam os momentos em
que estão dirigindo, fazendoos prestar atenção à cartazes
chamativos!"

"- Inundem as caixas de correio deles com papéis totalmente inúteis, catálogos de
lojas que oferecem vendas
pelo correio, loterias, bolos de
apostas, ofertas de produtos
gratuitos, serviços, e falsas
esperanças!"
"- Mantenham lindas e delgadas modelos nas revistas e
na TV, para que seus maridos
acreditem que a beleza externa é o que é importante, e
eles se tornarão malsatisfeitos com suas próprias esposas!"
"- Mantenham as esposas
demasiadamente cansadas
para amarem seus maridos à
noite, e dê-lhes dores de
cabeça também! Se elas não
se dão a seus maridos o
amor que eles necessitam,
eles então começarão a procurá-lo em outro lugar, e isto,
sem duvida, fragmentará as
suas famílias rapidamente!"
"- Dê-lhes o Papai Noel, para
distraí-los da necessidade de
ensinarem aos seus filhos, o
significado real do Natal!"
"- Dê-lhes o Coelhinho da
Páscoa, para que eles não
falem sobre a ressurreição de
Jesus, e o seu poder sobre o
pecado e a morte! Até mesmo
quando estiverem se divertindo, se distraindo, que seja
tudo feito em excessos, para
que ao voltarem dali estejam
exaustos!"
"- Mantenha-os de tal modo
ocupados que nem pensem
em ir andar ou ficar na natureza, para refletirem na criação de Deus! Ao invés, mande-os para os Parques de
Diversões, acontecimentos
esportivos, peças de teatro,

concertos e ao cinema. Mantenha-os ocupados! Ocupados!"
"- E quando se reunirem para
um encontro, ou uma reunião
espiritual, envolva-os em
mexericos e conversas sem
importância, para que, ao
saírem o façam com as consciências pesadas!"
"- Encham as vidas de todos
eles com tantas causas nobre
e importantes a serem defendidas que não tenham tempo
para buscarem o poder de
Jesus! Muito em breve, eles
buscarão em suas próprias
forças, as soluções para seus
problemas, e para as causas
que defendem, sacrificando
sua saúde e suas famílias
pelo bem da causa! Isto vai
funcionar! Vai funcionar!"
Este era um “senhor” plano!
Os demônios ansiosamente
partiram para cumprirem as
determinações do chefe,
fazendo com que os cristãos,
em todo o mundo, ficassem
mais ocupados, e mais apressados, indo daqui para ali, e
vice-versa.
Tendo pouco tempo para
Deus e para suas famílias.
Não tendo nenhum tempo
para contar a outros sobre o
poder de Jesus para transformar vidas.
A pergunta que só você pode
responder:
"- O diabo está tendo sucesso, em suas maquinações, na
sua vida?"
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“Eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso
fazer mais que orar, até que tenha orado!.” John Bunyan
“Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas, quando
oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus.” Hans Von Staden
“Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela.”
Willian Law

CURTAS
AQUIETAI-VOS E SABEI QUE EU SOU DEUS!

ESPERE EM DEUS!

Há momentos na vida que o mundo parece desabar sobre a
nossa cabeça e o chão fugir de debaixo dos nossos pés. Nessas horas, nossas forças se esgotam, nosso ânimo se abate e
nosso coração se estremece. Mesmo, porém, quando tudo
parece perdido, o nosso Deus se apresenta como o nosso
refúgio e fortaleza. Ele é o Deus de Jacó, nosso amparo e
protetor. Ele desarticula a trama do inimigo contra nós. Ele
quebra o arco do inimigo e despedaça sua lança. Ele nos dá a
vitória e nos conduz em triunfo.

Há muitas coisas na vida que nos levam ao desespero.
Temos muitos temores: circunstâncias adversas, sentimentos hostis, sonhos não realizados, frustrações avassaladoras, ansiedade cruel. Lidamos com medos que nos assustam: Doenças, perdas, pecados! Se olharmos para dentro
de nós mesmos ou para as circunstâncias à nossa volta
seremos assaltados pelo desespero, mas se olharmos para
Deus, sabendo que ele está no controle da situação, descansaremos!

Pr Hernandes Dias Lopes

Pr Hernandes Dias Lopes

APRESENTE O EVANGELHO COM ATITUDES
Missionária Ana Jehnen
Atos 3:1-10
É muito comum vermos nas ruas
crianças e adultos pedindo esmolas.
Já vi de tudo um pouco, meninos
fazendo malabarismo com ovos,
homens com tochas cuspindo fogo,
deficientes visuais, paralíticos, idosos, doentes...
Muitos estão sempre ali esperando
receber uma moeda que seja para
ajudar
no
seu
sustento
(particularmente em muitos casos,
dar esmolas não é o ideal, porque
acaba incentivando mais pessoas a
procurarem essa alternativa em vez
de procurar um trabalho).
Me faz lembrar do homem que
estava na porta do templo, chamada Formosa; ele não podia trabalhar porque era paralítico. Ele certamente esperava todos os dias que
pessoas com o coração bom o
ajudassem, seja pela simples ação
de levá-lo e trazê-lo até aquele
local, e por outro lado, que outras o
ajudassem dando algum tipo de
esmola.

Ao final do dia, talvez com os bolsos cheios de moedas que tivesse
ganho, ele voltaria para casa, mas
o problema daquele homem não
tinha acabado ainda... Ele continuava paralítico, à mercê da ajuda das
pessoas para voltar no outro dia até
o templo e também a espera que
alguém contribuísse com alguma
moedinha...
Mas no versículo 6, como lemos,
Pedro diz que não poderia ajudá-lo
com nenhum tipo de recurso
“material”, porque ele mesmo não
tinha, mas ele tinha algo muito
mais precioso que ouro e prata ou
qualquer outro bem material mais
precioso que pudesse existir que
era a fé genuína em Jesus Cristo e
esta fé ele não apenas tinha, como
também podia dar para quem quisesse. Por isso, disse: ” Em nome
de Jesus...anda!”….
Naquele exato momento, a bíblia
diz que o paralítico foi curado!
Então, em vez de uma moeda, ele
recebe o maior presente que se
pode receber, passa a andar e
saltar de alegria pela sua restaura-

ção!
A lição mais importante que encontro nessa passagem:
Pedro faz questão de deixar bem
claro que o que ele tinha não vinha
dele, mas vinha de Cristo.
(Paulo disse que a nossa suficiência vem de Deus. 2 Co 3:5)
Precisamos deixar isso claro, não
somente quando fazemos um favor,
mas SEMPRE!
Amados, todos os dias circunstâncias são criadas para que nós venhamos a fazer uma apresentação
do Evangelho tão linda como essa
que Pedro fez...
Você pode ser a maior esperança
na vida de alguém!

