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CRISTIANISMO RELIGIOSO
Pr Wilson
Tenho aprendido que Deus nos
dá todos os dias a oportunidade
de mudar a vida das pessoas ao
nosso redor. Mas para que isso
aconteça precisamos ser mais
radicais, loucos, pirados do que o

mundo. Não podemos ser crentes
normais, mas sobrenaturais. Precisamos ser mais ousados, falar
de Jesus e manifestá-lo em nossas atitudes e através delas. Não
podemos nos acostumar em ser
chamados de evangélicos, mas
temos que ser aqueles que trans-

formam o mundo ao nosso redor,
como diz em Atos 17:6 - uma
igreja que impacta vidas ao seu
redor, que libera destino e revela
Jesus ao mundo. Chega de ser
normal; crente normal não ganha
almas. Estou em crise com nosso
cristianismo religioso.

AO ORAR NÃO LIMITE DEUS
Ao orar, tenha o cuidado, acima de
tudo, de não limitar Deus, não só por
incredulidade, mas por imaginar que
já sabe o que Ele pode fazer. Espere

coisas inesperadas, além de tudo o
que pedir ou pensar. Toda vez que
orar por algo, fique quieto primeiro, e
adore a Deus na sua glória. Pense

no que ele pode fazer, e como Ele
tem prazer em ouvir a Cristo, pense
na sua posição em Cristo e espere
grandes coisas. Andrew Murray

TRABALHE E PERSEVERE NO NOVO ANO
Pr Carlão
Entraremos em um novo ano, logo
tenha isto em mente:
O estresse financeiro é uma das
causas mais importantes na produção de conflitos psíquicos. Cuidar
da saúde financeira é cuidar da
saúde emocional, familiar e social.
Os dez mandamentos para prosperar:
1 - Trabalhar e não desistir
(Abraham Lincoln, disputou 18 eleições até ganhar);
2 - Economizar. Seja moderado em
seus gastos e faça poupança;

3 - Lembre-se: dinheiro não aceita
desaforo; tenha sabedoria em usálo;
4 - Não reclame de dificuldades
nem da crise; crise somos nós que
fazemos;
5 - Não escolha serviço. Faça todos. Não deixe o emprego sem um
outro melhor. Seja honesto em
todos os seus negócios;
6 - Não inveje os ricos, trabalhe
para prosperar como eles (a inveja
é a podridão dos ossos - Prov.
14.30);
7 - Não fique reclamando das auto-

PRÓXIMOS EVENTOS:

ridades, ore por elas. Seja generoso com quem precisa de sua ajuda
e joga fora a preguiça;
8 - Oferte com fé e perseverança.
9 - Saiba que a pobreza é tão avassaladora que leva muitos à depressão, à bebida, às drogas, à prostituição, às brigas, à fragmentação
familiar e muitas vezes até ao suicídio.
10 - Não ame o sono, senão você
acabará ficando pobre; fique desperto, e terá alimento de sobra.
Provérbios 20:13. Tenha um próspero 2018.
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PAIS, DEPENDEM DE VOCÊS
Elbem César (*)
"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e,
ainda quando for velho, não
se desviará dele." (Provérbios 22:6)
Pais, vocês têm responsabilidades que ninguém
pode levar em seu lugar.
Enquanto viverem, são
responsabilizados por Deus
quanto a guardar o caminho do Senhor. Os pais
que fazem da Palavra de
Deus seu guia, e que compreendem quanto seus
filhos dependem deles na
formação do caráter, darão
a eles um exemplo que
lhes seja seguro seguir.

"Aqueles que
esperam no
Senhor
renovam as
suas forças.
Voam alto
como águias;
correm e não
ficam
exaustos,
andam e não
se cansam".
(Isaías 40.31)

Os pais e mães são responsáveis pela saúde, a
constituição, o desenvolvimento do caráter de seus
filhos e, por mais polêmico
que seja, pela opção sexual
deles. A ninguém mais
deveria ser deixada a realização dessa obra. Ao se
tornarem pais, recai sobre
vocês a tarefa de cooperar
com o Senhor na educação
dos filhos em princípios
sadios, não os deixando à
mercê de ideologias mundanas hoje impostas nas
escolas.

Por exemplo, na época dos
nossos filhos a ideologia de
gênero só tinha valor até o
nascimento da criança. Nós
decorávamos os quartos
delas em cor neutra, pois
não sabíamos se seria
menino ou menina. Assim
como hoje, a parte mais
emocionante da gestação
era saber o sexo do bebê.
Deus, em sua infinita sabedoria, não tirou - e nunca
vai tirar - essa emoção do
coração dos pais. A partir
do nascimento, a orientação sexual deve seguir o
gênero que Deus naturalmente determinou, homem
ou mulher.
É triste perceber que muitos pais têm deposto a
responsabilidade que Deus
lhes deu com respeito aos
filhos nas mãos de estranhos! Estão desejosos de
que outros trabalhem por
seus filhos e os libertem de
todo o peso na questão.
Por alguma razão, muitos
pais não apreciam dar a
seus filhos instrução religiosa. Eles deixam que os
filhos procurem adquirir na
igreja o conhecimento que
eles deveriam comunicar
conforme a responsabilida-

de que têm diante de Deus.
Esses pais necessitam
compreender que Deus
deseja que eduquem, disciplinem e instruam seus
filhos, pondo sempre diante
deles o fato de que estão
formando caráter para a
vida presente e a futura.
Não recai sobre os professores da igreja a obra de
indicar a seus filhos o caminho que devem seguir.
Nem muito menos sobre a
escola secular tomada por
ideologias mundanas. Essas instituições podem
ajudá-los em seu trabalho,
mas não podem tomar seu
lugar. Deus deu a todos os
pais e mães a responsabilidade de levar os filhos a
Jesus, ensinando-lhes
como orar e crer na Palavra
de Deus.
Na educação de seus filhos, não ponham de lado
as grandes verdades da
Bíblia, na suposição de que
a escola e a igreja farão a
obra por vocês negligenciada. A Bíblia não é intocavelmente sagrada e sublime que não possa ser
aberta diariamente e estudada diligentemente.
(*) Membro da Igreja de
Cristo da Asa Sul

CURA PARA TODOS
Pr Carlão

corpo.

A morte expiatória de
Cristo foi um ato perfeito e
suficiente para a redenção
do ser humano total
(espírito, alma e corpo).

Jesus comissionou seus
doze apóstolos para curar
os enfermos, como parte
da sua proclamação do
reino de Deus (Lc 9.1,2,6).

Assim como o pecado e a
enfermidade são os gigantes gêmeos, destinados
por Satanás para destruir
o ser humano, assim também o perdão e a cura
divina vêm juntos como
bênçãos irmanadas, destinadas por Deus para nos
redimir e nos dar saúde
(Sl 103.3; Tg 5.14-16).

Posteriormente, Ele comissionou setenta discípulos para fazerem a mesma
coisa (Lc 10.1,8,9,19).

O crente deve prosseguir
com humildade e fé e
apropriar-se da plena
provisão da expiação de
Cristo, inclusive a cura do

Depois do dia de Pentecoste, o ministério de cura
divina que Jesus iniciara
teve prosseguimento através da igreja primitiva
como parte da sua pregação do evangelho (At 3.110; 4.30; 5.16; 8.7; 9.34;
14.8-10; 19.11,12; cf. Mc.
16.18; 1 Co 12.9,28,30;
Tg 5.14-16).

O NT registra três maneiras como o poder de Deus
e a fé se manifestam através da igreja para curar:
(a) a imposição de mãos
(Mc 16.15-18; At 9.17): (b)
a confissão de pecados
conhecidos, seguida da
unção do enfermo com
óleo pelos presbíteros (Tg
5.144-16); e (c) os dons
de curar concedidos à
igreja (1 Co 12.9).
Que em 2018 tenhamos
uma igreja curada em sua
totalidade.
Cura para todos em um
novo ano.
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FOCO NAS CRIANÇAS
Pr Rogério

de mim” (Lc 1.44).

“Não é suficiente apenas
criar boas crianças que
saibam ficar longe de encrencas. Deus quer inflamar
nossos filhos e filhas com
paixão espiritual”

Certamente não podemos
pregar a mensagem da
salvação para bebezinhos e
esperar que venham correndo para o altar em resposta a um apelo, mas
podemos ministrar aos seus
espíritos. Suas mentes
podem não entender, mas o
espírito responderá à presença de Deus.
Não existe idade para o
espírito. Assim como as
crianças podem sentir a
presença de Deus, as crianças que são salvas podem
manifestar os dons do Espírito da mesma forma que os
adultos. Crianças e jovens
não recebem um “Espírito
Santo bebê” ou “júnior”
quando se tornam cristãos.

*Nunca é cedo demais*
Nunca é cedo demais para
implantar um senso de
destino em nossas crianças
e torná-las fortes para o
Senhor. Na verdade, o melhor é começar quando
ainda estão no ventre.
Lembre-se: João Batista foi
cheio do Espírito Santo no
ventre de sua mãe (Lc
1.15). Mesmo antes de
nascer, ele respondeu à
presença de Deus em Maria
quando ela veio cumprimentar sua mãe. Sua reação foi tão notável que Isabel comentou: “Logo que
me soou aos ouvidos a voz
da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro

Deus tem mais fé nos seus
jovens vasos do que nós.
Se ele pode usar a boca de
uma mula ou falar do meio
de uma sarça e usar uma
vara para abrir o Mar Vermelho, certamente pode

usar uma criança. Idade
não é o critério e sim disponibilidade. A única limitação
que as crianças e jovens
têm em relação a Deus é a
que nós adultos lhes impomos.
A Bíblia tem vários exemplos de crianças e jovens
que foram usados por
Deus:
• Samuel ministrou ao Senhor quando criança (I Sm
2.11,18).
• As crianças clamaram
louvores a Jesus (Mt 21.1516).
• Pais trouxeram suas crianças a Jesus para que Ele as
tocasse (Lc 18.15-16).
• Jesus era forte em espírito
e tinha convicção dos negócios de seu Pai com 12
anos de idade (Lc 2.40-49).
• As crianças compareciam
às reuniões de Jesus. O
pequeno garoto que tinha
pães e peixes ajudou a
alimentar 5.000 homens (Jo
6.9-14).

Como treinamos as crianças para o ministério? Do
mesmo modo que os ensinamos a amarrar seus calçados. “Eu faço, você olha”;
“Eu faço, você ajuda”;
“Você faz, eu ajudo”; “Você
faz, eu olho.”
As crianças começam sendo espontâneos
“escudeiros”. Elas adoram
acompanhar ministros ungidos e aprender a fazer o
que eles fazem. À medida
que as oportunidades aparecem, permitimos que elas
comecem a agir por contra
própria através dos dons
que Deus lhes deu.
Chegou a hora de pararmos
de divertir nossas crianças
e começar a deixá-las experimentar o poder e a presença de Deus – porque em
nossos dias, simplesmente
ser “bonzinho” não é suficiente, precisa ser cheio do
Espirito Santo.

ONDE VOCÊ ESTÁ VAZIO?
Quarenta dias de jejum
deixaram Jesus faminto,
então Satanás começou
com o assunto de pão. O
estômago de Jesus esta-

va vazio, então Satanás
começou com o estômago. Onde é que você
está vazio? Você tem
fome de atenção, almeja

sucesso, anseia intimidade? Esteja atento para
suas fraquezas. Leve-as
para Deus antes que

Satanás as leve para
você!

ser guiados pela vontade
de Deus. Espere em fé.
Expresse ao Senhor a sua
inabalável confiança nEle.
Esperar sem fé e confiança
é um insulto ao Senhor.
Creia que, mesmo se Ele
lhe mantiver esperando por
longo tempo, virá no tempo
certo. A visão se cumprirá e
não tardará.

sem qualquer vontade pessoal, nas mãos de seu
Deus da aliança, confessando-Lhe: “Senhor, façase a tua vontade e não a
minha. Eu não sei o que
fazer. Cheguei ao extremo.
Mas, esperarei até que Tu
dividas o mar ou faças
retroceder os meus inimigos. Aguardarei mesmo
que me mantenhas esperando por muitos dias, porque o meu coração está
firmado tão-somente em Ti,
Ó Deus. Meu espírito espera em Ti, na plena convicção de que serás minha
alegria e salvação, meu
refúgio e torre forte”

Devocional do Max Lucado

ESPERA PELO SENHOR
"Espera pelo SENHOR,
tem bom ânimo, e fortifique
-se o teu coração; espera,
pois,
pelo
SENHOR."(Salmos 27.14)
Parece ser fácil esperar,
mas às vezes, muitos anos
têm de se passar, antes de
aprendermos a esperar. É
mais fácil avançarmos gradual e constantemente do
que permanecermos quietos. Existem horas de perplexidade, em que o espírito mais disposto, que deseja com ansiedade servir ao
Senhor, não sabe que direção tomar. Então, o que
fazer? Se atormentará pelo
desespero? Retornará por
covardia, correrá para a

direita, em temor, ou avançará apressadamente, em
presunção? Não, deve
simplesmente esperar.
Espere em oração. Invoque
a Deus, apresentando o
seu caso diante dele. Conte
-Lhe sua dificuldade e clame pelo cumprimento da
promessa de ajuda. Estando em dilema entre um
dever e outro, é mais agradável ser humilde como
uma criança, esperando no
Senhor com simplicidade
de alma. Com certeza, as
coisas sucedem bem para
nós quando sentimos e
conhecemos nossa própria
loucura e quando estamos
sinceramente dispostos a

Espere em calma paciente,
não se rebelando por estar
passando por aflição; antes, bendizendo a Deus
pela aflição. Jamais murmure como o fizeram os
filhos de Israel contra Moisés. Nunca deseje voltar ao
mundo, mas aceite a situação como ela é, colocandoa, de todo o seu coração,

Devocional Charles Spurgeon
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- Nós perguntamos quanto o homem pode dar, Cristo pergunta quanto ele retém.
- Humildade é aquela virtude que, quando você percebe que a tem, já a perdeu.
- Cristo é a humildade de Deus incorporada em natureza humana.
- Que Deus nos ensine que nossas opiniões e palavras e sentimentos com respeito
aos outros homens são Seu teste de nossa humildade diante Dele, e que nossa
humildade diante Dele é o único poder que nos capacita a ser sempre humildes
com os homens.

CURTAS
VOCÊ JÁ AGRADECEU A DEUS HOJE?

ARREPENDIMENTO: O CAMINHO DO AVIVAMENTO:

Hoje é um dia singular em sua vida. É um presente de Deus.
Um tempo de oportunidade. Agradeça a Deus o fato de você
estar vivo. Isso significa que Deus ainda tem um propósito
bendito em sua vida e através da sua vida. Pr Hernandes Dias
Lopes

O arrependimento é o caminho do avivamento. Avivamento
começa com choro pelo pecado. O arrependimento verdadeiro abrange três áreas da vida: 1) A área mental - arrependimento é mudança de mente; 2) A área emocional arrependimento é tristeza segundo Deus; 3) A área volitiva arrependimento é dar meia volta. Pr Hernandes Dias Lopes

TRANSFIGURAÇÃO
Pr Walter Willik
. Lucas 9:28-32 - “... E aconteceu
que, enquanto ele orava, a aparência
do seu rosto se transfigurou e suas
vestes resplandeceram de brancura.
Eis que dois varões falavam com ele:
Moisés e Elias”.(v.29-30).
. Este evento, milhares de vezes
citado em discursos e escritos, até
hoje não foi muito bem compreendido. A expressão do grego em que foi
escrito o texto do N.T. usa o termo
Metamorfose, que tem o sentido
de mudar de forma sem alterar a
essência. Ocorre que, na atualidade,
mais do que em qualquer outra época, a identidade, a essência do Senhor Jesus está totalmente desfigurada. Sua glória está coberta
por uma casca de preconceitos e
deturpações, como se fosse um
objeto manipulável pelo interesse
humano. E não é só o Cristo crucificado que vai dependurado no pescoço de muita gente, mas que nunca
ressuscita. É também o Superstar
lançado por Hollywood, e muitas
outras formas de representação
havidas pelo mundo afora.
. Jesus é o único que estabelece o
contato com a Glória de Deus. Quando Ele perguntou aos seus discípulos
sobre “quem dizem as multidões
que sou eu ?” foram várias respostas – João Batista, Elias, ou um dos
antigos profetas (Lucas 9:18-22).
Simão Pedro foi quem deu a resposta certa – És o Cristo de Deus !
Jesus, porém, os advertiu que a

ninguém declarassem esse fato. Em
seguida, passou a expor a realidade
que estava para acontecer dentro de
poucos dias:” É necessário que o
Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos,
pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite” (22). E foi
exatamente sobre isso que o Senhor
foi conversar com Moisés e Elias no
monte Hermon, quando esteve transfigurado. Foi sobre como passar pelo
terrível transe do sofrimento, da
prisão, dos açoites, da cruz, da morte
para estabelecer a redenção da
humanidade como havia sido preconizado na eternidade. A forma resplandecente que ele tomou em seu
corpo e nas suas vestes, foi a mesma que ele tinha antes de vir ao
mundo. Essa mesma forma que
Moisés adquiriu no Sinai, ao permanecer 40 dias na presença do Senhor. E também a forma que Elias
tomou, ao ser elevado ao céu no seu
arrebatamento. E também a forma
que tinha Adão antes do pecado,
tanto que não havia nudez. Depois
do pecado, a forma carnal expôs a
sua nudez.
. Uma vez estabelecida a estratégia
da redenção, a começar de Jerusalém, Jesus retomou a sua forma
humana normal, física, advertindo os
seus discípulos sobre o silencio sobre isso, até que tudo se cumprisse e
a sua glória fosse finalmente revelada.

. A voz do céu – Essa mesma voz
que já tinha sido ouvida no seu batismo, também no encontro com os
gregos (João 12:28), era a voz da
autoridade divina, a mesma que
encarou Saulo no caminho de Damasco e o transformou no seu dedicado servo. Essa mesma voz que
temos de ouvir em nossos dias, para
que possamos restaurar a identidade
real e gloriosa de Jesus diante do
mundo. A sua origem, na profecia do
Eden (Genesis 3:15), na sua ancestralidade em Abraão, nas declarações dos profetas, a começar por
Moisés (Deut. 18:18), nos Salmos
(2:7), em Isaias (42:1). Essa é a voz
que o mundo precisa ouvir hoje para
reconhecer a verdadeira identidade
do Senhor Jesus. A restauração da
imagem de Jesus é o único meio
de consolidar a nossa fé. “Eu sei
em quem tenho crido” afirmou
Paulo; a voz do céu ainda ecoava no
seu coração (2 Tim. 1:12). Muitos
não reconhecerão a Jesus na sua
volta, por não o haverem conhecido
antes. Mesmo assim, estarão sob o
juízo de Deus.
. Nestes últimos dias, devemos reaproximar ao Senhor Yeshua, de
Moisés e Elias, revelando a sua
verdadeira identidade. Não a de um
vendedor de ilusões e graça barata,
não um superstar americanizado e
engravatado, mas um judeu legítimo,
descendente de Abrão, donde vem a
nossa salvação, como Ele mesmo
afirmou. (João 4:22).

