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QUAL O SEU DESTINO?
Como é que você pode saber o
que fazer com a sua vida? Qual o
seu destino? Seu conjunto de
talentos – suas habilidades – é
seu mapa. Isso lhe leva a seu
destino. Note os seus pontos fortes. Eles são pistas que lhe levarão aonde Deus quer que você
esteja, para o trabalho e para o
ministério que ele quer que você

realize.
Lembre-se, Deus lhe ama demais
para lhe dar um serviço e deixar
de fornecer-lhe as habilidades
para realizá-lo. O que você faz
como carreira deve se conformar
com o seu desenho. Um estudo
revela que apenas 13 por cento
dos trabalhadores encontram um
significado em seu trabalho. Imagi-

ne o impacto que esta infelicidade
tem na saúde, na família e no
desempenho destas pessoas.
Procure algo que você tem prazer
em realizar, e o faça tão bem que
pessoas lhe pagarão para fazê-lo.
Isso não é só um bom conselho –
é o desenho de Deus!
Devocional de Max Lucado

ENGANANDO E SENDO ENGANADO
Pr Carlão
Rede Jovem CeeNacional

Ao longo de sua história, Jacó esteve envolvido em situações de engano e trapaça, fazendo justiça ao seu
nome. Ele, sinceramente, tinha um
desejo incontido de ser abençoado
por Deus, mas seu comportamento
não era compatível com o caráter de
seus pais, Abraão e Isaque. Os fins
eram nobres e até mesmo desejados
pelo próprio Deus, mas os meios
que Jacó vinha utilizando não espelhavam a santidade e a verdade de
Deus.
Em toda a bíblia não encontramos
jamais Deus aprovando qualquer
tipo de comportamento que se alinhe
com a mentira, com a trapaça, com o
engano, com a falsidade e com uma
ambição a qualquer preço. Mesmo
que os fins sejam nobres, não deve-

mos agir como os filhos das trevas.
Ora, os que imitam as obras das
trevas colhem seus frutos, mesmo
que sejam servos de Deus e que
estejam andando, segundo a profecia, na direção dada por Deus. Jacó
experimentou isso ao longo de sua
vida, antes que Deus o isolasse no
vau de Jaboque, para confrontá-lo.
Jacó, até então, havia participado de
uma trama elaborada por sua mãe
para enganar seu próprio pai, que já
estava cego. Com mentira, apresentou-se a Isaque, fazendo-se passar
por Esaú. Por consequência disso,
para evitar a vingança de seu irmão,
retirou-se para Padã-Arã e ficou
isolado na casa de Labão, seu tio,
servindo-lhe como um de seus trabalhadores. Em seguida, após ter combinado um dote com Labão para
tomar-lhe Raquel por esposa, foi
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enganado e recebeu a Lia, filha mais
velha de seu tio, no lugar de Raquel.
Assim, sujeitou-se a mais 7 anos de
trabalho para casar-se com Raquel.
Cumpridos seus anos de trabalho
combinado, Jacó foi novamente
enganado por Labão em um negócio
com ovelhas. Nesse período, Labão
mudou dez vezes o salário de Jacó,
para impedir que prosperasse (Gn
31:7) e partisse dali.
Enfim, enganando e sendo enganado, assim foi a vida de Jacó, até ao
dia em que Deus o isolou no vau de
Jaboque para confrontá-lo. Para que
o plano de Deus se cumprisse plenamente em sua vida, Deus tinha que
tratar com ele e alterar profundamente seu caráter, seu comportamento e seu caminhar.
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Pastores e toda liderança



Levantamento de novos obreiros

CONGRESSO DE VARÕES 2018
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Derramamento de Poder e Unção

ENCONTRO KIDS 2018


12 e 13 Outubro em Brasília-DF.

LIBERTA-ME


Em Outubro em Franca-SP.

27 de Outubro em Brasília-DF.
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JESUS NOSSO ÂNCORA
Elbem César (*)
"…Passemos para a outra
margem." (Marcos 4:35)
Uma confortável viagem de
avião estava prestes a ficar
instável. A voz do capitão
interrompeu o serviço a bordo e pediu aos passageiros
para atarem seus cintos de
segurança. Logo depois, o
avião começou a inclinar-se
em todas as direções, como
um navio em um oceano
acossado pelo vento. Enquanto os demais passageiros faziam o possível para
lidar com a turbulência, uma
menina ficou sentada o tempo todo, lendo seu livro.
Após o avião pousar, per-

guntaram-lhe como ela havia
conseguido ficar tão calma.
Ela respondeu: “Meu pai é o
piloto e ele está me levando
para casa.”
Embora fossem pescadores
experientes, os discípulos de
Jesus ficaram aterrorizados
no dia em que uma tempestade ameaçou afundar seu
barco. Eles seguiam as instruções de Jesus. Por que
aquilo estava acontecendo?
(Marcos 4:35-38). Jesus
estava com eles, mas dormindo na popa da embarcação. Naquele dia eles aprenderam que não é verdade
que, quando fazemos o que
o nosso Senhor diz, não
haverá tempestades em

nossa vida. Contudo, por
Jesus estar com os discípulos, eles aprenderam que as
tempestades não nos impedem de chegar até onde o
nosso Senhor quer que vamos (5:1).
Se a tempestade que enfrentamos hoje resulta de um
trágico acidente, uma perda
de emprego ou alguma outra
provação, podemos estar
confiantes de que nem tudo
está perdido. — C. P. Hia
Não precisamos temer a
tempestade com Jesus sendo o nosso âncora.
(*) Membro da Igreja de
Cristo da Asa Sul

ATOS, APOCALIPSE E EU
Teóloga Leila Oliver

Nisto
conhecemos
o que é o
amor: Jesus
Cristo deu a
sua vida por
nós, e
devemos dar
a nossa vida
por nossos
irmãos. (I
João 3.16)

A lente deste artigo não é
direcionada pela ótica escatológica, mas, sim comportamental, para que estejamos
apercebidos e sejamos encontrados com nossas candeias cheias quando Ele vir.
Para que sejamos aprovados!
Observa-se que a igreja
descrita no livro de Atos é
uma igreja UNA.
Uma Igreja cheia do poder de
Deus, perseverante na doutrina e no partir do pão, firme
nos fundamentos, perseguida, crescente, transbordante
em entregas pessoais, entre
outras características.
Apocalipse, em comparação
comportamental, é uma igreja
Dual. É encontrada em Preservação da Verdade, porém
sem as obras do Primeiro
Amor, necessitada de arrependimento e retorno às
primeiras obras. É encontrada em Guarda do Nome do
Seu Senhor, porém com
ídolos e prostituições, necessita de arrependimento. É
encontrada em amor, fé,
serviço, perseverança e as
últimas obras mais poderosas que as primeiras, porém
tolera Jezabel, não julga a
idolatria e as prostituições,
necessita de arrependimento.
É encontrada em Obras e
fama de estar viva, porém
morta, necessita de arrependimento e vigilância. É encontrada em obras, porém
morna, falsamente rica, infeliz, miserável, pobre, cega e
nua, necessita ser refinada

para adquirir Riqueza, necessita comprar roupas brancas
para cobrir a Nudez, necessita de colírio para ver. Em
suma, necessita de arrependimento e zelo.
Todos os perfis que não
estavam na condição de
Perseguição (Esmirna) e De
Pouca Força (Filadélfia)
foram duramente repreendidas pelo Senhor. As duas
partes da Noiva que estavam
em perseguição e "fraqueza"
eram aperfeiçoadas por meio
do tanto que renunciaram.
Quando vemos nossa condição de noiva do Senhor nos
dias de hoje, temos realidades extremas: uma parte da
noiva está sendo perseguida
no oriente e a outra parte da
noiva está sendo seduzida no
ocidente. O Princípio de Atos
continua valendo: Permanecer juntos em Jerusalém até
que do Alto sejamos revestidos de Poder, pois a Noiva
ainda não está Gloriosa. O
Princípio de Apocalipse continua valendo: Arrependimento
e Zelo.
Em Ezequiel, também sob
ótica comportamental, O
Senhor levanta o profeta para
dar vida a um poderoso exército. Nas cartas, o Espírito
Santo geme na intercessão,
a natureza geme para a
manifestação dos Filhos, os
santos gemem pela Vinda do
Senhor, e a Noiva desapercebida, não geme, antes,
está distraída com os encantos da Dalila.
Todo avivamento genuíno
vem de uma postura de arre-

pendimento e adoração.
Como Noiva, arrepender
significa a verificação constante do alinhamento entre o
que Já está no céu com o
que está realizando na Terra.
Arrepender significa alinhar à
direção da Voz e mover-se
de acordo com o que o Céu
anuncia. Não podemos nos
esquecer de que o Sacerdócio Real é o foco da Noiva.
Cada membro do Corpo de
Cristo está na condição de
dependente desta Voz anunciada pelos Céus. Cada
membro do Corpo de Cristo
está, individualmente, com
fome e sede nesta busca.
Por este motivo, somos incomodados dia após dia. Por
este motivo, somos entregues à morte, todos os dias:
para que a natureza carnal
seja crucificada e a natureza
Divina, manifesta! Eis nossa
responsabilidade: começar
no âmbito individual, no quarto, a portas fechadas, onde
Ele nos vê. Depois, Ele mesmo alcançará um a um, até
transbordar no coletivo e
manifestar a olhos nus a
Glória de Deus por meio da
sua Noiva, madura, adornada!
Atos dos apóstolos é um livro
sem finalização. Estaria indicando o processo contínuo, o
"start" até que Ele venha?
Apocalipse é um livro finalizado com o Espírito e a Noiva,
totalmente alinhados, dizendo Vem! Prontos! Estaria
indicando o estado da nossa
busca pela forma como nos
movemos?
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A PALAVRA CRIADORA DE DEUS
Pr Carlão
Ministério de Ensino Cristão - MEC
“A NASA (como projeto
SETI) gastou milhões de
dólares montando radiotelescópios para monitorar
milhões de canais, na esperança de detectar uma mensagem de seres inteligentes
de alguma outra parte do
cosmos. A pergunta que
não quer calar é: se estamos preparados para procurar provas científicas
além do nosso planeta,
porque hesitamos tanto em
aplicar exatamente o mesmo raciocino àquilo que
pertence ao nosso planeta?
Muitos físicos estão convencidos de que os seres

humanos foram concebidos
para estarem aqui. O mundo é complicado demais em
todas as suas partes e interconexões para ser obra
apenas do acaso.
Informação e inteligência
são fundamentais para a
existência do universo e da
vida. Lembre-se que no
princípio era o Verbo...
todas as coisas foram feitas
por intermédio Dele. A palavra grega para verbo é
logos, usado pelos filósofos
para designar o princípio
racional por trás do universo. O termo verbo em si nos
transmite noções de comando, código, comunicação, portanto informação.
Assim o verbo é mais fun-

damental do que a massaenergia (caldo inicial defendido pelos darwinistas como
sendo a origem da vida).
Mas, essa noção central, de
que o criador é Deus, se
reflete nas repetidas frases:
“e disse Deus haja luz... “
pela fé entendemos que o
universo foi formado pela
palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a
existir das coisas que não
aparecem. O Deus que
criou e sustenta o universo
não foi criado, Ele é eterno.
Ele não foi feito e, portanto,
não está sujeito às leis que
a ciência descobriu, foi Ele
quem criou o universo com
suas leis. O universo passou a existir, Deus não. No
princípio era o Verbo (o

verbo já existia) ... e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas (passaram
a existir) por intermédio
dele... (João 1.1-3).
Os novos ateus não têm
uma explicação para a existência da massa/energia
que forma o universo. O
fato supremo do ateu é o
universo; o fato supremo do
teísta é Deus. Para que
direção aponta a ciência –
matéria antes da mente, ou
mente antes da matéria? A
reposta é o conselho de
Sócrates: “examinem-se as
provas e veja-se para onde
elas conduzem, por mais
que isso resulte em uma
ameaça as nossas ideias
preconcebidas.”

A SALVAÇÃO É OBRA DE DEUS, SOMENTE DE DEUS!
A salvação vem Deus. Ele
a planejou na eternidade,
executa-a na história e a
consumará na segunda

vinda de Cristo. Com respeito à justificação já fomos salvos da condenação do pecado. Com res-

peito à santificação estamos sendo salvos do poder do pecado. Com respeito à glorificação sere-

mos salvos da presença
do pecado.
Pr Hernandes Dias Lopes

DE OLHOS ABERTOS
Lúcia Menna Barreto
"Tendo-se levantado muito
cedo o moço do homem de
Deus e saído ,eis que tropas ,cavalos e carros haviam cercado a cidade;então,
o seu moço lhe disse: Aí!
Meu senhor! Que faremos?
Ele respondeu: Não temas ,porque mais são os
que estão conosco do que
os que estão com eles.
Orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que lhe abras os
olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço,
ele viu que o monte estava
cheio de cavalos e carros de
fogo, em redor de Eliseu".
( 2 Reis 6: 15,16,17)
Atualmente, vivemos muitas
incertezas , vemos coisas
que jamais acreditaríamos
se contássemos alguns anos
atrás. Tempos difíceis, tempos modernos! Mas até que
ponto o homem se modernizou? Cada um vive pra si,
fruto da vaidade , terra de
ninguém. Mas há uma coisa
em comum a todos , inde-

pendente de raça ou religião
- medo do sofrimento.
Boa
parte
do
tempo ,sofremos por não saber
lidar com nossos problemas
e desafios, ficamos desestabilizados ,tememos pelo
pior, perdemos nosso equilíbrio emocional.Assim, também aconteceu com o moço
do homem de Deus.
Eliseu permaneceu fiel a
Elias até o fim, e depois
recebeu porção dobrada do
seu espírito e seguiu em
frente, testemunhando e
sendo usado por Deus com
grandes sinais,maravilhas e
milagres.
Nessa passagem descreve
a ação que o profeta Eliseu
teve na guerra contra os
siros. O rei da Síria estava
em guerra contra Israel e
enviou uma tropa para para
prender o profeta Eliseu,
pois enquanto porta voz de
Deus, Eliseu avisava Israel
sobre os perigos e o livrava
das mãos dos seus inimigos.

O exército de Israel devia
estar enfraquecido e desorganizado , pois a Síria conseguiu entrar secretamente
e avançar dentro de território
israelita. Todavia, a paz
temporária resultante desse
episódio foi consequência
da intervenção de Eliseu e
não da política do rei de
Israel.
Mas o que eu quero dizer
com essa passagem bíblica?
No passado , assim como
hoje, sofremos investidas e
nos sentimos cercados ,
sem saída. Ficamos atônitos
diante da grande multidão
que vem sobre nós. Em
especial , no momento que
o nosso País está vivendo.
Com as eleições as portas ,
ouvimos e vemos tantas
coisas que esquecemos de
que temos um Deus que é o
Senhor da História! Ele move todas as coisas para que
seus planos sejam concretizados. Não podemos ser
tomados de assombro se

temos um Deus que luta
nossas batalhas e pleiteia
nossas causas.
Precisamos entender as
lições do passado e praticar
a Palavra , orar e esperar
em quem pode todas as
coisas. Assim, como Eliseu
orou ao Senhor pedindo
para abrir os olhos do moço , assim deve ser também
nossa oração de confiança e
firmeza diante do perigo.
Que possamos ter nossos
olhos abertos e confiar que
Deus está a frente e que Ele
é Soberano sobre todas as
coisas. Tudo que estamos
enfrentando é com a permissão do Pai, para que possamos nos dobrar e reconhecer que só Ele é Deus e não
há outro igual.
Que possamos ter nossos
olhos abertos para vermos a
grande obra que Deus está
realizando em nossos dias;
grandes milagres .Que possamos ver cavalos e carros
de fogo ao nosso redor.
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- Sejam verdadeiras ou não todas as outras coisas, esta é incontestável: o
homem não é o que devia ser.
- O intelectualismo isolado é como o luar, porque é uma luz sem calor, uma
luz secundária refletida por um mundo morto. (…) a lua é completamente
racional; a lua é mãe dos lunáticos, e a todos eles deu o seu nome.
- O ideal cristão não foi testado e reprovado. Ele foi considerado difícil e por
isso permaneceu sem ser experimentado.
- A felicidade é um mistério, como a religião, e jamais devia ser racionalizada.

CURTAS
"O QUE FAREI DE JESUS, CHAMADO O CRISTO???"

"VEM DE DEUS???"

Ninguém pode ficar neutro em relação a Jesus.
Pilatos, não podendo desvencilhar-se de Jesus, perguntou:
"O que farei de Jesus, chamado o Cristo?".
Pilatos tentou fugir de sua responsabilidade, transferindo Jesus
para Herodes.
Depois tentou empurrar essa responsabilidade para o povo,
propondo soltar
"JESUS OU BARRABÁS. ..".
(1°) "Depois mandou açoitar Jesus, pensando que isso atenderia a vontade do povo."
(2°) "Depois lavou suas mãos."
Mas, o clamor do povo prevaleceu e ele entregou Jesus para
ser crucificado.
"E VOCÊ, O QUE FARÁ DE JESUS, CHAMADO "O CRISTO"???"
Só lhe resta a opção de recebê-lo ou rejeitá-lo.
Jesus disse:
"...QUEM NÃO É POR MIM, É CONTRA. MIM".
Pr Hernandes Dias Lopes

Numa época de tanta confusão religiosa, gostaria de sugerir perguntas que podem nos ajudar a discernir se movimentos, líderes e ensinos vem de Deus ou não.
(1°) "Exalta a Deus ou as pessoas?"
(2°) "Produz temor ou frivolidade?"
(3°) "Gera convicção de pecado ou desculpas?"
(4°) "Aponta para Cristo ou interesses humanos?"
(5°) "Produz mudanças no caráter ou maquiagens religiosas?"
(6°) "Gera imitação de Cristo ou de seus líderes?"
(7°) "Faz amar a Deus ou os valores terrenos?"

(8°) "Expõe a Palavra de Deus ou a distorce para interesses outros?"
(9°) "Nos faz lembrar ou esquecer da eternidade?"
(10°) "É fruto da ação do Espírito Santo ou da manipula-

ção humana?" Pr Jorge Noda

UMA NAÇÃO FELIZ - SALMO 144
Pr Walter Willik (*)
. Davi sempre iniciava as suas
orações e cânticos com a exaltação à Glória de Deus, reconhecendo a sua dependência da graça e
a sujeição à soberania do Senhor.
. Ao mesmo tempo em que ele era
preparado para as batalhas, e ele
teve de enfrentar centenas delas,
desde o dia em que foi ungido
pelo profeta Samuel, até a consolidação do seu reinado. A começar
pela sua própria casa, pelos seus
irmãos, que o desprezavam, bastardo que era, gerado por Jessé
com uma serva da casa. Mas Davi
confiava no Deus de Israel como
uma rocha segura, uma fortaleza
digna de toda confiança e como
garantia da sua autoridade real
sobre o seu povo.

. A oração nunca se baseia no
valor do ser humano, mas tão
somente na graça de Deus. Os
versos 3 e 4 repetem a declaração
dos Salmos 8: O que é o homem
para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o
estimes? Davi entendia que o
combate aos inimigos do Reino
não se faz com a espada e o escudo, mas com a força do Senhor,
que se manifesta numa intervenção cósmica dramática, com trovões e relâmpagos aterradores e
raios fulminantes. O poder eterno
do Senhor atinge a cada ser humano, para exaltar o justo e aniquilar o ímpio.

justo do poder dos pagãos e mentirosos. Davi canta louvores com
sua harpa pelos livramentos, pela
vitória sobre os inimigos, e canta
uma profecia augurando a prosperidade da nação que adora o Senhor como o seu Deus. Que seus
filhos sejam sadios como plantas
viçosas, suas filhas sejam como
pedras angulares, seus celeiros
estejam repletos de provisões e o
seu gado multiplicado. A violência
das ruas seja aniquilada.

. Ao mesmo tempo em que o Senhor ativa os vulcões para destruição da iniquidade, ele estende a
sua mão, lá do alto, para livrar o

(*) Professor da Escola de Teologia da Ceen

FELIZ É A NAÇÃO CUJO DEUS
É O SENHOR. É ESSE O BRASIL
QUE EU QUERO !

