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UNÇÃO COM ÓLEO
Pr Carlão
“Então tomarás o azeite da unção,
e ungirás o tabernáculo, e tudo o
que há nele; e o santificarás com
todos os seus pertences, e será
santo.
Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios;
e santificarás o altar; e o altar será
santíssimo. Então ungirás a pia e a
sua base, e a santificarás.”
Ex.40.9-11
Esta ação exigida por Deus é a
primeira providência que Moisés
deveria tomar para usar o Tabernáculo: ungi-lo com óleo santo.
Deus revelou a fórmula do óleo a
Moisés que consistia dos seguintes
ingredientes: “Disse mais o Senhor
a Moisés, também toma das principais especiarias, da mais pura mirra
quinhentos siclos, de canela aromática a metade, a saber, duzentos e
cinquenta siclos, de cálamo aromático duzentos e cinqüenta siclos, de
cássia quinhentos siclos, segundo o
siclo do santuário, e de azeite de
oliveiras um him. Disto farás um
óleo sagrado para as unções, um
perfume composto segundo a arte

do perfumista; este será o óleo
sagrado para as unções. Com ele
ungirás a tenda
da revelação”. Ex.30.22-26
Nas Escrituras, o óleo significa a
bênção do Espírito Santo para um
propósito especial na Obra de
Deus. Em toda Bíblia iremos encontrar o óleo sendo usado em várias
situações, como por exemplo: ungir
uma pessoa para o ministério; ungir
os enfermos; libertação; comemorações de eventos; confirmação de
aliança com Deus e tudo o mais
que o Espírito Santo revelar.
“E expulsavam muitos demônios, e
ungiam muitos enfermos com óleo,
e os curavam”. Mc.6.13
“Está alguém entre vós doente?
Chamem os presbíteros da igreja, e
orem sobre ele, ungindo-o com óleo
em nome do Senhor”. Tg. 5.14
(Este texto de Tiago é interessante,
pois há os que defendem que a
unção com óleo é apenas para os
crentes, porém o texto diz: está
alguém entre vós doente, logo qualquer pessoa tem o direito de ser
ungida com óleo para cura).
Segundo o ensino do Dr. Tim

Bagwell, em seu livro: Poder para
cumprir o chamado, a palavra unção origina-se do grego chrio, que
quer dizer “lambuzar ou esfregar
com óleo”.
Arão, seus filhos, os reis de Israel e
vários sacerdotes foram ungidos
com óleo. Todos os utensílios do
Tabernáculo foram ungidos.
O nome Cristo significa ungido. Em
Eclesiastes 9.8 somos admoestados com a seguinte frase: “...jamais
falte o óleo sobre a tua cabeça”.
Se o Tabernáculo foi ungido com
óleo por ordem expressa de Deus,
quanto mais nós que somos hoje o
templo do Espírito Santo devemos
sê-lo.
Há um mistério envolto nessa ação
de ungir, que Deus tem revelado
apenas aos espirituais, àqueles que
têm se deixado ensinar por Ele. No
mundo espiritual existem coisas
que tem poder, não em si mesmas,
mas porque são ordenanças de
Deus, como por exemplo a imposição de mãos e, conforme tratado
aqui, a unção do óleo.

A IMPORTÂNCIA DAS NOSSAS ORAÇÕES
“A maior preocupação do diabo é
afastar os cristãos da oração. Ele
não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que
não oram. Ele ri de nossa labuta,

zomba de nossa sabedoria, mas
treme quando nós oramos.”
Samuel Chadwick
"Os homens podem desdenhar

PRÓXIMOS EVENTOS:

nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra nossas orações”
Sidlow Baxter

INTERCESSÃO:


Comunidades em todo Brasil



Próximos eventos



Pastores e toda liderança



Levantamento de novos obreiros

ACAMPACEEN 2019



Famílias da Comunidade





Derramamento de Poder e Unção

LIBERTAR-ME EM FRANCA


Em Setembro em Franca-SP

SEMINÁRIO DE ORAÇÃO E ADORAÇÃO


22 de Setembro em Brasília-DF.

02 a 05 de Março em Brasília-DF.
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A LIXA DIVINA
Elbem César (*)
"Como o ferro com o ferro
se afia, assim, o homem,
ao seu amigo." (Provérbios 27:17)
As palavras de meu amigo
me magoaram. Tentei não
remoer seus comentários
sobre as minhas fortes
opiniões e pedi pela sabedoria e paz de Deus. Semanas depois, ainda preocupado, orei: “Estou ferido,
Senhor, mas mostra-me
onde preciso mudar e em
que parte ela está certa.”
Isso serviu como uma lixa
divina em minha vida. Com
os nervos à flor da pele,
sentia que minha reação
desenvolveria ou não o meu

caráter. Escolhi me submeter ao processo de suavização, confessando o meu
orgulho e teimosia. Eu percebia que os meus solavancos e imperfeições não
glorificavam o Senhor.
O rei Salomão sabia que a
vida em comunidade poderia ser difícil, e ele abordou
esse tema no livro de Provérbios. No capítulo 27,
vemos a sua sabedoria
aplicada aos relacionamentos. Ele compara as palavras afiadas entre amigos
como ferro afiando ferro:
“Como o ferro com o ferro
se afia, assim, o homem, ao
seu amigo” (v.17), aparando
as arestas no comportamento do outro. Este processo pode causar ferimen-

tos, tais como a dor que
senti com as palavras do
meu amigo (v.6), mas no
final o Senhor pode usar
estas palavras para ajudar
e encorajar-nos a fazer as
mudanças necessárias em
nossa atitude e comportamento.
Como o Senhor pode aparar suas arestas para a
glória dele? — Amy Boucher Pye
O Senhor permite que as
arestas sejam aparadas e
nos molda em meio às experiências de vida.
(*) Membro da Igreja de
Cristo da Asa Sul

UM SACERDOTE “CARPINTEIRO”?
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)

Teóloga Leila Oliver
Ora, não é este o filho do
carpinteiro? O nome de
sua mãe não é Maria, e o
de seus irmãos: Tiago,
José, Simão e Judas?
Mateus 13:55
O Filho do Carpinteiro atraía multidões, ministrava na
Sinagoga, curava enfermos
e exercia autoridade sobre
as trevas. Após o "Sermão
da Montanha", onde um
Carpinteiro legislava extraordinariamente sobre os
valores e a ética do Reino
de Deus, Jesus, filho de
José, deixava os especialistas em choque. Enquanto
o Filho do Homem trabalhava, a glória de Deus se
manifestava NEle e por
meio DEle.
Muitos de nós estamos
alienados do nosso papel
Sacerdotal como Filhos
manifestos de Deus. Em
tempos de caos os justos
que se levantam são
estabelecidos! Somos apenas médicos quando estamos no consultório, apenas
advogados nos escritórios,
apenas professores nas
salas de aula, apenas vendedores no mercado, etc?
Adão era apenas agricultor
no Éden? Sua profissão era
cultivar e guardar o Jardim
que o Criador o deu por

domínio. Seria Jesus apenas Carpinteiro em Nazaré,
Cafarnaum, Galileia e Jerusalém?

A palavra Trabalho , no
grego, vem de tripalo =
tortura. Este senso comum
é o que inspira nossa sociedade desde a filosofia
Grega. Temos no
nosso trabalho o suor que
nos dá o pão do dia. O
sacrifício obrigatório como
a punição pela rebeldia.
Mas no Princípio não era
assim...
No hebraico, a mesma
palavra Trabalho, pode
também vir de avodá =
serviço a Deus. Curioso é
que a palavra Adoração
tem a mesma raiz: Avodá.
Adão não era apenas agricultor quando Cultivava e
Guardava, ele era adorador
quando cuidava
"profissionalmente" daquilo
que recebeu do Pai: toda a
criação!
Não temos o direito de
separar o que Deus uniu: o
trabalho secular versus o
sacerdócio dos santos!
Nossos trabalhos precisam
ser desenvolvidos como um
sacerdócio, um serviço a
Deus. Todas as vezes que
cultivamos e guardamos
por meio da nossa profissão, adoramos a Deus. É

cheiro de sacrifício de paz,
aroma suave!
Efésios 6:5-6 - obedecei a
vossos senhores terrenos
com todo o respeito e temor, com sinceridade de
coração, como a Cristo ,
não servindo à vista, como
para agradar a homens,
mas como servos de Cristo,
fazendo de coração, a vontade de Deus, … Será que
a vontade de Deus é que
O sirvamos como o seu
Filho? Quando compreendermos que nossa profissão é um ato sacerdotal de
um adorador consciente da
missão de "cultivar e guardar", a igreja sairá das suas
paredes e a Luz que emana do Corpo de Cristo chegará de forma manifesta
aos "Confins da Terra".
Nossa plataforma de pregação, ensino, libertação e
adoração é onde quer que
estivermos. Nosso culto,
nossa adoração é de 24
horas por dia, conscientes
disto ou não. Nada do que
foi criado na Presença DEle
consegue, geograficamente, sair da Presença DEle.
Precisamos compreender
Onde estamos, em Quem
estamos, "Porque NEle nós
vivemos, nos movemos e
existimos". Entenda: Ele é
a plataforma da Criação!
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MUNDO ESTRANHO
Como é o al-Din, o fim do
mundo islâmico?
1. Os muçulmanos acreditam
no dia da ressurreição (alQiyamah) e no dia do juízo
final (al-Din). Mas, diferentemente dos cristãos, eles não
têm uma narrativa unificada
para esses dias como a
presente na Bíblia. Para os
islâmicos, a escatologia
(estudo das religiões sobre o
fim do mundo, o juízo final e
a ressurreição dos mortos)
não se apoia só no livro
sagrado Alcorão, mas principalmente em hadiths
(ditados) atribuídos ao profeta Maomé e em sinais observados ao longo do tempo
2. Segundo certos hadiths, o
fim dos tempos virá em estágios. O mundo estará corrompido e cheio de injustiças
e os muçulmanos serão
oprimidos. Outros sinais
serão o aumento do consumo de álcool, do adultério,
da luxúria (sexo), da usura
(lucro excessivo) e do núme-

ro de terremotos, trovões e
relâmpagos. Haverá muitas
mortes súbitas e muita chuva, mas pouca lavoura. Judeus lutarão contra muçulmanos, mulheres andarão
nuas e casais fornicarão nas
ruas

com a palavra Káfir (“infiel”)
marcada na testa, e pretende
converter muçulmanos para
seu lado. Sua chegada é um
prenúncio do juízo final

3. O Sol nascerá no lado
oposto, no Ocidente. Depois,
a fera falante Dabbat al-Ar (a
besta da terra) aparecerá
para marcar a testa de todos,
diferenciando muçulmanos
(crentes) e não muçulmanos
(descrentes). No livro Tadhkirah, a criatura é descrita
com cabeça de touro, olhos
de porco, patas de camelo,
orelhas de elefante, rabo de
carneiro e peito de leão

5. Anunciada pela trombeta
do arcanjo Israfel, a batalha
do juízo final acontecerá
entre Al-Dajjal e o profeta
Mahdi. Este último é descrito
como um homem barrigudo,
de feições árabes e altura
mediana, além de ter ombros
largos, olhos expressivos e
um nariz proeminente. O
som da trombeta, tocada
duas vezes, será tão forte
que partirá o céu. O Sol
perderá o brilho e as construções e as montanhas vão
virar pó. Tudo desaparecerá

4. O falso profeta Al-Dajjal
desembarcará no mundo.
Equivalente ao anticristo
para o cristianismo, ele não
está no Alcorão, mas é famoso nos hadiths e na escatologia islâmica como um todo. É
descrito como um homem
horrível, cego do olho direito,

6. O Messias Isa (Jesus)
descerá dos céus para ajudar Mahdi e matará Al-Dajjal.
Depois da batalha, Alá
(Deus) ressuscitará os mortos (a essa altura, todo mundo) e os julgará. Os justos
serão mandados para o céu
e os pecadores, para o infer-

no
7. Segundo uma leitura mitológica do Alcorão, o céu é
um lugar onde os justos
descansarão num vergel (um
jardim com árvores), deitados em almofadas entre
donzelas, jardins e videiras.
Eles beberão um néctar
mesclado com cânfora e
gengibre, em taças de prata
e copos diáfanos. Serão
recompensados com vestimentas de seda ou de tafetá
e brocado, enfeitadas com
braceletes de prata
8. Já o inferno é um lugar
onde os incrédulos encontrarão correntes, grilhões, chamas e torturas de fogo. Não
terão refresco, exceto por
água fervente e uma bebida
de gosto desagradável e
paralisante
Compilado da revista Superinteressante de 24 de
julho de 2018

A CHAVE PARA AS NOSSAS PRISÕES
Lúcia Menna Barreto
"O Espírito do Senhor Deus
está sobre mim, porque o
Senhor me ungiu para pregar
boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os
quebrantados de coração, a
proclamar libertação aos
cativos e a pôr em liberdade
os algemados" (Isaías 61:1)
Muitas pessoas parecem
estar bem exteriormente,
mas por dentro a alma está
em ruínas, machucadas,
feridas, traumatizadas por
alguma experiência negativa
que viveu.
Porém, ao buscar a Deus e
ler sua Palavra, descobri que
o principal interesse do Senhor é a nossa vida interior,
porque é nela que desfrutamos a presença d'Ele.
Jesus disse: "Eis que o reino
de Deus está dentro de vós
(em vossos corações) e
entre vós (ao vosso redor)"
Deus é campeão em trazer
pessoas de um lugar de
destruição para um lugar de
vitória total.
À medida que alcançam tal
lugar de vitória, elas se tornam como troféus da Sua
graça, postas em exibição
como um memorial de aroma
suave da bondade de Deus.

Hoje, posso dizer que pertenço a este memorial, isto
porque depois de muitos
anos fui curada e liberta da
cadeia emocional que me
prendia e eu não percebia.
Sofri abuso sexual, na minha
infância.
Por meio das tragédias e
triunfos, aprendi que Jesus é
o meu Rei, e Ele quer ser o
seu Rei também.
O Reino que Ele deseja
governar é a sua vida interior
- sua mente, sua vontade,
suas emoções, seus desejos
e pensamentos.
A Palavra nos ensina que "o
Reino de Deus não se trata
de comida e bebida, mas é
justiça, paz e alegria no
Espírito Santo". (Romanos
14:17-18)
Em outras palavras, se o
Reino de Deus governa
nosso interior, desfrutaremos
justiça, paz e alegria no
Espírito Santo.
Você está desfrutando dessa
promessa?
Antes de tudo, devemos
buscar o Reino de Deus, que
está dentro de nós, e, então,
todas as nossas necessidades serão supridas.
Não importa quais dificuldades ou tribulações possamos

passar em nossa vida exterior, mas se o nosso interior
estiver em harmonia, não
apenas sobreviveremos, mas
iremos desfrutar nossa vida.
Nossa vida interior com Deus
é muito mais importante do
que a nossa vida exterior.
A Bíblia diz que Deus nos
dará a nossa recompensa:
"Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra; em
lugar da afronta, exultareis
na vossa herança; por isso,
na vossa terra possuireis o
dobro e tereis perpétua alegria" (Isaías 61:7). Isto significa que o próprio Deus nos
pagará de volta aquilo que
nos pertence e que foi roubado!
Se crermos verdadeiramente
na Palavra de Deus, Ele
transformará as circunstâncias negativas em positivas as cinzas numa bela coroa,
na hora certa.
Assim que passei a confiar
em Jesus, fui liberta cada dia
mais do meu passado e
comecei a avançar em direção às coisas boas que Ele
planejou para mim.
Nem tudo aconteceu de
imediato, mas crer em Deus
me deu uma esperança
renovada. Lentamente, mas
com segurança e firmeza, vi

as mudanças em
minha vida.
Crer em Deus é a chave das
nossas prisões, que nos traz
para liberdade, para uma
nova história de vida.
Independente do que tenha
acontecido com você no
passado, se você crer, também poderá receber uma
bela coroa em lugar de cinzas.
Qual é a sua algema? Qual é
a sua prisão emocional/
espiritual? Você quer ser
curado?
Jesus é a Salvação que veio
para libertar os algemados.
Jesus morreu para nos libertar em todos os sentidos.
Através da sua morte na
cruz, Ele demonstrou total
compaixão por todos que
sofrem.
Este é o amor que nos liberta
e nos cura.
"E a por sobre os que em
Sião estão de luto uma coroa
em vez de cinzas, óleo de
alegria, em vez de pranto,
veste de louvor, em vez de
espírito angustiado; a fim de
que se chamem carvalhos de
justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória".
(Isaías 61:3). Maravilha!
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- Antes de podermos orar “Venha o teu Reino”, devemos estar dispostos a orar
“Que nosso reino se vá”
- O temor reverente de Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação.
- Se você se apresenta neutro em relação a Cristo em seus contatos mais íntimos, há algo de errado com seu cristianismo.
- Se servimos à igreja ou ao Senhor, à custa de nosso dever para com nossos
entes queridos e de nossas responsabilidades para com nosso lar, algo está
errado no equilíbrio de nossa vida cristã,
- À luz da cruz de Cristo, não é chocante a maneira como eu e você vivemos?

CURTAS
JESUS É A RESPOSTA PARA SUA VIDA (João 14:6)

(3°) "Se você está desanimado,...
JESUS É A VIDA..."

ORE!
A oração funciona. Vale a pena orar.
A Bíblia diz: “Nada tendes, porque nada pedis”.
Jesus ensinou: “Pedi e dar-se-vos-á”.
Quando você ora em nome Jesus os céus se movem, o inferno treme e milagres de Deus acontecem na terra.
Coloque sua vida, sua família e sua causa nas
mãos de Deus através da oração.

Pr Hernandes Dias Lopes

Pr Hernandes Dias Lopes

(1°) "Se você está perdido,...
JESUS É O CAMINHO..."
(2°) "Se você está confuso,...
JESUS É A VERDADE..."

PALAVRA VIVA - PARTE V
Pr Walter Willik (*)
AS IMAGENS DA PALAVRA DE
DEUS
MARTELO E FOGO - O profeta
Jeremias protestou contra os falsos
profetas que contavam sonhos e os
interpretavam como se fossem revelações divinas (Jer. 23:28-29) –
“ ...Que tem a palha com o trigo? diz
o Senhor. Não é a minha Palavra
fogo, diz o Senhor. E martelo que
esmiúça a penha?” Aí Deus declara
o seu aborrecimento com os manipuladores do destino dos homens.
Essa “palha” é a mensagem sem
qualquer respaldo na revelação
divina, e será queimada. O “trigo”
representa a verdadeira Palavra
inspirada por Deus, que permanece
e se cumpre.
. Semelhantemente, o martelo de
Deus transformará em fragmentos e
penha que representa a grande
segurança que os falsos profetas
asseveram nas suas profecias mentirosas. O martelo da realidade do
futuro derrubará a mais imponente
convicção sobre o futuro que Deus
controla. Somente o soberano Deus

pode saber o que acontecerá. Qualquer porta voz em que não “está a
minha Palavra” (v. 28) será envergonhado quando os pronunciamentos,
tão arrojadamente pronunciados
pelos falsos profetas, serão desmentidos.
. É ao mesmo tempo intrigante e
desafiador ouvir a mensagem e
discernir entre o que tem uma fonte
divina e a que tem e sua origem na
mente falha do palestrante. Como
foi há séculos, antes de Cristo, continua sendo hoje de suma importância discernir quem está falando. No
conturbado período que marcou o
fim do reino de Judá, os otimistas
transformaram em predições as
suas esperanças para um futuro
melhor, sem ameaças de invasores.
Jeremias, por outro lado, sendo
inspirado pelo Senhor, sabia que
tais predições não iriam se concretizar num futuro próximo. Profecias
vindas de Deus não se contradizem.
Para os cristãos do primeiro século,
era importante testar os espíritos
para se certificarem se estes vinham
de Deus ou do demônio (1 João 4:3)
– “Todo espírito que não confessa a
Jesus não procede de Deus; pelo

contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes
ouvido que vem e, presentemente,
já está no mundo”.
. As pregações de hoje em dia nem
sempre distinguem entre a palha e o
trigo, portanto, faz muito sentido
aplicar essa mesma advertência
agora. A primeira exigência de todos
que anunciam a Palavra é tornar
evidente para os seus auditórios o
que é a verdade revelada e o que é
opinião humana. Paulo foi claro na
advertência sobre a estabilidade da
família (1Cor. 7:12), ao afirmar a
sua opinião: “Aos mais, DIGO EU,
não o Senhor...). Ainda que tivesse
a autoridade apostólica. Profecias
são abundantes hoje em dia, especialmente nas redes sociais – Youtube, Facebook e outras, onde qualquer pretenso profeta escreve suas
mensagens, enviando-as ao mundo
virtual. A maioria cai por si só, quando atingidas pelo “martelo” da Palavra, mas é bom sempre ter cuidado.
(*) Professor da Escola de Teologia da Ceen

