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MUDE A SUA FORMA DE PENSAR. RESOLVI MUDAR!
Pr Robinson Valadares
Atualmente as nossas caixas postais
estão repletas de mensagens de
"Bom dia", Boa Semana", "Feliz sextafeira", além dos milhares versículos
bíblicos que circulam diariamente,
frases de efeito para tentar te valorizar
ou os pensamentos do dia que trazem
toda sorte de bons desejos. Mas como explicar porque tais mensagens
não surtem o efeito desejado pelo
remetente? Não vou nem contestar
aquelas que são simplesmente multiplicadas/repassadas indistintamente
porque foram divulgadas em um grupo de família ou no grupo da igreja,
não é verdade? Não há problema
algum com essas mensagens, tão
pouco com os remetentes.
Simples! Na MAIORIA das vezes não
é, nem de perto, aquilo que Deus
havia reservado pra sua vida naquele
dia. Podem acontecer exceções? É
lógico, mas raras!
Deus fala a todo o momento, todos
os dias e de várias maneiras e de
forma exclusiva. E porque Deus
não tem falado mais? Pergunta muito

normal em nossos dias. É fácil explicar o porquê deste silêncio absurdo e
não tem segredo algum, nobre leitor.
Deus não é mudo, o ouvinte é que é
surdo.
O segredo é corrigir a maneira de
escutar e buscar, verificando como
está o coração diante de Deus e se
vagueia e porque vagueia. Se sua
vida está distante, se seu tempo é
escasso, se sua busca é esporádica e
o pior, busca quando necessita de
uma bênção ou de uma vitória imediata, está no caminho errado, meu caro.
Não faça isso com Deus, ou melhor,
não faça isso com você! Mude a
sua forma de viver com Deus e entenda os pensamentos D'Ele a seu respeito. Estamos muitas vezes com
tamanha tribulação que nos esquecemos dos pensamentos de Deus. Você
sabe quais são? Você precisa saber
que os pensamentos de Deus são
maravilhosos demais, pois são “...
pensamentos de paz, e não de mal,
para vos dar o fim que esperais". São
ainda pensamentos exclusivos e diários a sua vida e necessidade específica.

Eureca!!! Encontrei a solução para o
"meu problema". Andar com Deus,
viver com Deus, pensar como Deus
pensa e estar sempre em paz, mesmo
que você esteja no "olho do furacão",
em meio à tribulação e esteja demasiadamente triste neste momento.
Por fim, digo que sou parecido como
você, caro amigo; meus pensamentos
às vezes viajam por lugares não predestinados por Deus. Não é em vão
que Isaías nos exorta à correção,
alertando que “...os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus
caminhos, diz o Senhor. Porque assim
como os céus são mais altos do que a
terra, assim são os meus caminhos
mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais
altos do que os vossos pensamentos.”
Is 55:8,9.
Se os pensamentos de Deus são de
paz, mais altos e mais ricos que os
nossos, vamos pensar nestes, passando a viver como Ele deseja e com
novos pensamentos.
Mude a sua forma de pensar. Resolvi
mudar.

SEM FOGO NÃO EXISTE EVANGELHO
Pr Carlão
“Sem fogo não existe Evangelho. O
Novo Testamento começa com fogo:
“Ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo”.
João Batista se estendeu nas águas
frias do Jordão, batizando, mas Jesus
se estende num rio de fogo liquido.
O Evangelho é um isqueiro. O Espírito
Santo não é dado apenas para lhe

ajudar a pregar sermões eloquentes.
Ele existe para incendiar os corações
humanos. A não ser que Cristo lhe
incendeie, você não pode levar fogo à
terra. “Sem mim nada podeis fazer”.
Jesus instruiu os discípulos a não
fazerem nada até receberem poder do
alto.
Jesus enviou os discípulos de dois em
dois, carregando tochas divinas, incendiários de Deus, devastando os

PRÓXIMOS EVENTOS:

territórios do Diabo com o evangelho
de fogo.
Até o fogo cair, o evangelismo e as
atividades da igreja podem ser muito
rotineiras e sem entusiasmo.
Jesus veio para lançar fogo sobre a
terra e nos enviou com a missão de
curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expelir os
demônios.”
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ENCONTRO COM DEUS EM PORTUGAL


Em Agosto - Porto-Portugal. Aguardem!

SEMINÁRIO DE CASAIS


Em junho em Brasília-DF. Aguardem!

27 a 28 de maio em Brasília-DF.
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SOMENTE PELA GRAÇA
Elbem César (*)
"Minha graça é suficiente
para você, pois o Meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza." (2 Coríntios 12:9)

"Eu lhes
asseguro:
Quem ouve a
minha palavra
e crê naquele
que me
enviou, tem a
vida eterna e
não será
condenado,
mas já passou
da morte para
a vida." NVI
João 5:24

Por nós mesmos, é impossível escapar ao abismo do
pecado em que estamos
afundados. Nosso coração é
mau, e não podemos mudálo. “Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém!” (Jó 14:4). “O pendor
da carne é inimizade contra
Deus” (Romanos 8:7). A
educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço
humano, todas essas coisas
têm sua importância; porém,
nesse caso, não têm poder
para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente
correto, mas não transformar
o coração nem purificar as
fontes da vida. É preciso que
haja um poder no interior,
uma vida nova vinda do alto,
para que as pessoas passem
do estado pecaminoso para
a santidade. Esse poder é
Cristo. Somente Sua graça
poderá vitalizar as inertes

faculdades espirituais e atrair
a pessoa para Deus, para a
santidade.
O Salvador disse: “Se alguém não nascer de novo”,
ou seja, a menos que receba
um novo coração, novos
desejos, propósitos e motivos, e passe a viver uma
vida nova, “não pode ver o
reino de Deus” (João 3:3). A
ideia de que é preciso apenas desenvolver o bem que
existe naturalmente dentro
da pessoa é um engano
fatal. “O homem natural não
aceita as coisas do Espírito
de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode
entendê-las, porque elas se
discernem espiritualmente”(1
Coríntios 2:14). “Não te admires de Eu te dizer: importa
-vos nascer de novo” (João
3:7). Está escrito acerca de
Cristo: “A vida estava nEle e
a vida era a luz dos homens” (João 1:4). Ele é o
único “nome, dado entre os
homens, pelo qual importa
que sejamos salvos” (Atos
4:12).
Não basta perceber o com-

passivo amor de Deus, enxergar a benevolência, a
bondade paternal do Seu
caráter. Não basta discernir
a sabedoria e justiça da Sua
lei para ver que ela está
alicerçada sobre o eterno
princípio do amor. O apóstolo Paulo viu tudo isso quando
exclamou: “Consinto com a
lei, que é boa”. “A lei é santa;
e o mandamento, santo,
justo e bom.” Porém, em
desespero, acrescentou com
o coração amargurado: “Sou
carnal, vendido à escravidão
do pecado” (Romanos 7:16,
12-14). Ele anelava a pureza, a justiça, coisas que, por
si mesmo, não tinha forças
para alcançar e clamou:
“Desventurado homem que
sou! Quem me livrará do
corpo desta morte?” (Romanos 7:24). Esse é
o clamor que vem de corações atribulados em todas as
terras e em todas as épocas.
Para todos, existe uma resposta: “Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do
mundo!” (João 1:29)
(*) Membro da Igreja de
Cristo da Asa Sul

O PRINCÍPIO ANTRÓPICO
Pr Carlão
O Princípio Antrópico ("A
natureza é primorosamente
ajustada para a possibilidade
de vida no planeta Terra. Por
exemplo: se a força gravitacional fosse reduzida ou aumentada em 1%, o Universo
não se formaria) revela que
há intenção na concepção da
vida. A vida não é um acidente, não é fruto do acaso, não
é o produto fortuito de circunstâncias anormais. É o
resultado inevitável da mera
aplicação das leis da física e
dos misteriosos valores das
suas constantes. O universo
está concebido para criar
vida.
A Bíblia diz que "Os céus
declaram a glória de Deus, o
firmamento proclama a obra
de suas mãos. Um dia fala
disso a outro dia, uma noite o
revela a outra noite. Sem
discurso nem palavras, não
se ouve a sua voz. Mas a sua
voz ressoa por toda a terra e
as suas palavras até os confins do mundo." (Salmos 19.1
-4)
O fato é que o universo é

especialmente adaptado para
permitir a existência da vida
na terra, é um planeta com
quantidade enorme de condições improváveis e interdependentes para dar suporte à
vida, que o transformam
“num pequenino oásis no
meio de um universo vasto e
hostil”.
Segundo ensina o maior
físico vivo da Terra, Stephen
Hawking: “a possibilidade do
nosso universo emergir ao
acaso é a mesma de um
bando de macacos batendo
em uma máquina produzirem
um soneto”.

Logo, “Imagine-se numa
biblioteca cheia de livros.
Imagine que uma criança
entra nesta biblioteca e vê
estes livros; todos eles redigidos em línguas desconhecidas, a maior parte em latim.
A criança sabe que alguém
escreveu os livros e sabe que
os livros revelam coisas;
claro, embora não saiba
quem os escreveu nem o que
eles contam. Na verdade, a
criança nem sequer compreende latim. Suspeita que toda
esta biblioteca está organiza-

da segundo uma ordem, mas
essa ordem lhe parece misteriosa. Nós estamos como
essa criança e o universo é
como esta biblioteca. O universo contém leis, forças e
constantes criadas por alguém com objetivos misteriosos e segundo uma ordem
incompreensível para nós.
Compreendemos vagamente
as leis, captamos as linhas
gerais da ordem que tudo
organiza, percebemos superficialmente que as constelações e os átomos se movem
em determinada forma. Tal
como a criança, desconhecemos os pormenores, apenas
formamos uma pálida ideia
do propósito de tudo isto.
Mas há uma coisa de que
temos, uma certeza: toda
esta biblioteca foi organizada
com uma intenção. Mesmo
que não consigamos ler os
livros nem jamais venhamos
a conhecer os seus autores,
o fato é que estas obras
contêm mensagens e a biblioteca está organizada em
obediência a uma ordem
inteligente. Assim é o universo”.
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A PAZ DE DEUS
Lúcia Menna
Psiu, Psiu, é Com Você
Que Estou Falando, Serva
Do Senhor!
Estendendo a comemoração do Mês da Mulher,
quero falar com você, mulher, que está lendo este
artigo.
Vivemos na época do comprimido cor-de-rosa, verde,
roxo,
amarelo,
branco,
grande, pequeno, etc.
Quando começamos a conhecer a Cristo como Salvador, a paz começa a
despontar em nossa vida.
A paz de Deus é o nosso
antídoto para os problemas
e temores de hoje. Romanos 5:1 diz: "Tendo sido,
pois justificados pela fé,
temos paz com Deus, por
nosso Senhor Jesus Cristo".
Nossa consciência foi purifi-

cada. Começamos o crescimento cristão numa atmosfera de paz.
Mas O Que É A Paz?
Paz não é apenas a ausência de guerra e de medo.
Paz é a tranquilidade de
espírito. É a consciência
serena diante de Deus, a
certeza de que temos uma
relação correta com Ele. 1
João 4.18 diz: "No amor
não há medo (...)". O medo
priva-nos da paz, e falta de
paz gera preocupações e
ansiedades.
Que louco que somos por
viver temendo o amanhã!
Não podemos esquecer de
que Deus tem em suas
mãos todo nosso amanhã.
A paz vem de Deus, mas
cabe a nós recebê-la e
conservá-la.
Se houver ciúme, inveja,
amargura e discórdias, a

paz de Deus não poderá
brotar. Se somos recriminadoras e rabugentas, existe
guerra dentro de nós. Podemos até ter alcançado paz
com Deus, mas não estamos mantendo a paz de
Deus em nossa vida.
A responsabilidade é nossa!
O que ocupa seu pensamento quando você está
dirigindo? Sobre o que pensa enquanto prepara o almoço? Você gostaria que
os seus pensamentos fossem vistos por sua família
se pudessem ser projetados
numa tela? O que influencia
sua maneira de pensar?
Quais as coisas positivas
em que podemos pensar?
Colossenses 3:15 diz: “Que
a paz de Cristo seja o juiz
em nosso coração (...)”.
Creio que aqui há um segredo para nós, mulheres.

Muitos dos nossos problemas surgem pelo fato de
não deixarmos que a paz
de Deus encha nossa vida
e tome conta de nós a ponto de abençoar outras pessoas.
Em Gálatas 5.22 fala do
fruto do Espírito é (...) paz
(...)". Então, por que permitimos que as pressões e os
problemas nos privem da
paz? Não se prive de Jesus, ele é a nossa paz!
Muitas vezes, o medo é a
causa do desequilíbrio emocional. O medo gera úlceras
e problemas cardíacos,
atingindo nosso bem-estar
físico, espiritual e social.
Busque, portanto, o antídoto que Deus nos dá com
sua paz, o Fruto do Espírito.
Pense Nisso!

O QUE TENHO EU CONTIGO
Pr Walter Willik

João 2:1-10
A leitura superficial deste
texto dá-nos a impressão
que Jesus era uma pessoa comum, com amigos e
conhecidos, um dos quais
o convidou para a festa do
seu casamento. Até aí,
tudo normal, pois ele era
mesmo um homem de
Nazaré, que até aquela
ocasião trabalhava numa
carpintaria, fazendo mesas, bancos, prateleiras e
armários para o povo da
sua aldeia.
O problema surge na história quando o vinho servido aos convivas se acabou. Isso, para o noivo,
era um problema bem
sério. Maria sentiu o problema e foi comentar com
o seu filho Jesus. A resposta dele foi intrigante:
Que tenho eu contigo?
Aparentemente,
Jesus
queria perguntar a sua
mãe: O que nós temos em
comum? Será que isso é
um problema meu?
Havia ai uma grande diferença no nível de como-

ção. Maria sentiu o problema social, a dificuldade
que sobrou para o noivo, o
dono da festa. Mas Jesus
estava pensando no nível
espiritual, a sua cruz, o
sangue que haveria de ser
derramado, o vinho que
proveria para todos aqueles convidados a se assentar no banquete das
bodas do Cordeiro. Voltando cinco ou seis páginas
na Bíblia, vemos em Lucas 22:18 a sua declaração: “Pois vos digo que,
de agora em diante, não
mais beberei do fruto da
videira, até que venha o
Reino de Deus”.
Seis talhas. A partir daí,
Jesus passa a interpretar
uma realidade profética de
algo que haveria de acontecer à Igreja muito tempo
depois da sua glorificação
e subida de volta ao céu.
Ele estava mostrando que
não haveria nada em comum entre ele e uma igreja corrompida, mundana,
sem o Espírito Santo. Uma
igreja vazia, vaso de barro
sem conteúdo, igreja sem
mensagem, igreja preocupada com a aparência,
que se lava por fora pen-

sando que ficaria pura.
Essa igreja, que se tornou
em mera religião, suntuosa por fora, rica e formosa na sua aparência, porém, vazia, não tem o
vinho, não tem o Espírito,
não tem poder para compartilhar com os seus convivas.
Enchei de água as talhas.
Eram grandes vasos, com
capacidade até de 60 litros. Esse processo só
pode ser iniciado no século XVI, em 1517, com a
Reforma de Lutero. Foi
quando a Bíblia foi traduzida para a língua do povo,
o alemão. Como a profecia não se faz pela metade, foi nessa época que
Gutemberg fabricou a
primeira prensa de tipos
móveis, possibilitando a
impressão de centenas de
cópias do texto, tornando
a Bíblia acessível a todo o
povo.
Era a água que jorrava da
fonte eterna para encher
as talhas com o vinho
mais puro e suave. Era o
Espírito Santo derramado
novamente sobre a igreja,
revestindo-a de poder

para anunciar a salvação.
Foi a avivamento da igreja
que levou milhares a conhecerem a Jesus e a sua
maravilhosa graça.
O cristianismo moderno
está muito parecido com
aquele do século XVI.
Está tão impregnado dos
valores do mundo, sua
riqueza, seus ritmos, suas
formas, suas expressões.
A suntuosidade dos templos é fascinante. Sua
liderança é movida pela
fama, a mídia é seu instrumento de divulgação, as
multidões se ajuntam em
shows gospel e vibram
com seus ídolos. Mas
Jesus olha lá de cima e
diz entristecido: Que tenho
eu contigo? Qual é o espírito que vos move?
Qual é a palavra que apresentais ao povo? Quantos
de vós podereis ser convidados para as bodas do
Cordeiro? Enchei de água
essas talhas. Alimentaivos com a Palavra Revelada, recebei o batismo do
Espírito Santo, preparaivos para o arrebatamento
antes que a festa se acabe.
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FRASES DE ANDREW BONAR
Vejo que se deixo de manter breves orações todo dia e durante o dia todo, a
intervalos, perco o espírito de oração.
Muitas vezes, numa só hora quieta de oração a alma faz maior progresso que em
vários dias na companhia de outros; é no deserto que o orvalho é mais fresco e o
ar mais puro.
Devemos estar sempre usando as vestes de louvor, não apenas agitando um
ramo de vez em quando.

UNANIMIDADE E UNIDADE
Pr Walter Willik
JOÃO 17:11, 21,23 e ATOS 1:14;
2:46; 4:24, 32
. A oração de Jesus, em favor dos
seus discípulos, foi muito clara no
clamor pela unidade de alma e
espírito entre eles e, por extensão, por parte da igreja que os sucederia. Isso porque era fundamental para o Senhor exercer o seu
poder por meio deles. Se eles estivessem divididos, com motivações
diversas, com partidarismo, não
haveria espaço para a operação do
Espírito Santo, e o cristianismo
morreria no nascedouro, e não
haveria igreja hoje em dia para
anunciar o Evangelho. Poderia até
existir como grupo social, como
fraternidade cultural, mas como
igreja do Senhor, testemunha da
ressurreição, movida pelo Espírito
Santo, não haveria como. Algo
assim como a igreja de Laodiceia,
aquela da sétima carta do Apocalipse, capítulo 3, que era formosa,
rica, festiva, exuberante nos seus
rituais, mas Jesus estava fora dela.
. Voltando aos eventos do livro de
Atos, notamos que os discípulos
estavam unânimes em oração
(1:14), contando-se entre eles as
mulheres, com Maria e os irmãos
de Jesus, a essa altura já convertidos. No episódio seguinte, o Pentecostes (cap. 2), mais uma vez estavam todos reunidos no mesmo
lugar, cumprindo a recomendação
do Senhor, para que não se ausentassem de Jerusalém. Estavam
rodeados de uma grande multidão,
no pátio do templo, onde era celebrada a festa das primícias da colheita. Aí houve um som de vento
impetuoso e línguas de fogo descendo sobre os discípulos, e todos
foram cheios do Espírito Santo e
começaram a falar em outras lín-

guas, as dos visitantes, sendo relacionadas umas 14 nacionalidades
ali representadas, sendo judeus e
prosélitos. E falavam sobre as grandezas de Deus. Alguns até acharam que eles estavam embriagados, coisa estranha para acontecer
às nove horas da manhã. Pedro,
falando aos judeus, confrontou-os
com a realidade da morte de Jesus,
articulada por eles, com a ressurreição, realizada pelo poder de Deus,
que o exaltou, colocando-o a sua
direita, como Senhor e Salvador.
Resultado: quase 3 mil convertidos
juntaram-se aos apóstolos e perseveravam na comunhão e nas orações (2:42).
. Logo depois veio um outro extraordinário sinal do poder de Deus na
vida dos apóstolos. Pedro e João
subiram ao templo na hora da oração, três da tarde. Todos os dias
havia ali um aleijado, deixado junto
a porta para pedir esmolas. Ele
estendeu a mão a Pedro e João e
foi encarado com a sua realidade:
Olha para nós ! Não possuo prata
nem ouro, mas o que eu tenho é o
poder do nome de Jesus, o Nazareno. Então, levanta e anda ! Agora
foi Pedro quem estendeu a mão e o
levantou. E ele saiu pulando e gritando louvores a Deus pelo milagre
que nele se operou. Ocorre que ele
era muito bem conhecido, e isso
chamou a atenção de uma grande
multidão que veio presenciar o fato.
Pedro, então, mais uma vez levantou a sua voz, confrontando o povo
com a cruz e a ressurreição de
Jesus, declarando que ele é o Messias anunciado pelos profetas. Muitos foram quebrantados pelo Espírito Santo e naquele dia agregaramse mais uns 2 mil ao grupo dos
discípulos, que já contava com mais
de 5 mil, se fossem contadas as
mulheres e crianças.

. Agora vem a realidade que eles
começaram a enfrentar: Levantouse uma feroz perseguição, por parte
dos sacerdotes e demais judeus
legalistas, enciumados pela declaração de Jesus como o Messias, o
que era uma profanação da Lei e
dos Profetas, segundo o seu ponto
de vista. Inicialmente, eles apenas
os advertiam e proibiam de falar
anunciando a Jesus e a ressurreição dos mortos (4:1-3).
. E por todo o livro de Atos dos
Apóstolos a tônica é a mesma: A
igreja unida, unânime, perseverando em oração, anunciando a Jesus
e a ressurreição, e sendo perseguida. Logo surgiram os primeiros
mártires: Tiago, irmão de João,
depois Estevão, e muitos outros
não nomeados na Bíblia, inclusive
Pedro e Paulo.
. Hoje em dia não pode ser muito
diferente. Embora no Brasil estejamos livres de uma perseguição
ostensiva; mas, na África, na China,
na Coreia e nos países muçulmanos, de um modo geral, muitos
continuam sendo perseguidos e
mortos pelo mesmo motivo. Talvez
seja em razão da mornidão que
caracteriza o cristianismo no Brasil
de hoje. Assim era a igreja de Laodiceia. Pois, de fato, uma igreja
perseverante, unânime (o que significa com uma só alma), e cheia do
Espírito Santo, testemunhando
com poder sobre a ressurreição de
Jesus, incomoda demais o inimigo,
e também será perseguida. Esse é
o dragão, que persegue a igreja
que guarda os mandamentos de
Deus, e tem o testemunho de Jesus
(Apocalipse 12:17).

