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A IRRACIONALIDADE DE UM UNIVERSO SEM INÍCIO
Pr Carlão
O problema crucial para os cosmoólogos é responder por que nosso universo é tão precisamente ajustado
para a vida.
A ideia de que o universo inteiro veio
do nada é irracional, não apenas para
a mente ocidental, mas para a mente
humana. A lógica exige uma causa
para cada efeito. O universo é um

efeito que requer uma grandiosa causa. A lógica nos diz não apenas que
deve haver um criador, mas também
nos diz muito sobre que tipo de criador Ele deve ser.

céus. Ao contrário de outros escritos
religiosos primitivos, a Bíblia não
permite que imagens de Deus fossem
feitas como se Ele tivesse um corpo
físico.

A primeira Causa deve ser independente de seu efeito, ou seja, separada
do universo. Desde os tempos antigos, a Bíblia apresenta Deus como
um ser não físico, um Espírito que não
pode ser contido até mesmo pelos

Nada que seja restrito ao tempo poderia ter criado o universo. Desde os
tempos antigos, a Bíblia define Deus
especificamente como o EU SOU, que
opera fora do tempo e existe antes da
criação do universo.

A REALIDADE DA VIDA
Pr Walter Willik
A fé cristã é realista. Não esconde
as vicissitudes da existência, nem
mascara as mazelas que, admitindo
ou não, enfrentamos momento após
momento! Alguns há que, é verdade, preferem uma fé que lhes rouba
o contato com a realidade.
Há uma palavra cunhada para expressar esta realidade: alienação.
Negar a realidade, contudo, não a
altera. Pode até ser que a negação
repetida leve a um estado de condicionamento mental capaz de tornar
o verdadeiro em falso e o falso em
verdadeiro, mas mesmo assim o
que se nega não deixa de existir...
Em geral as religiões, quer sejam
animistas ou não, politeístas ou não,

negam o sofrimento espiritualizando
-o. O cristianismo, por sua vez, trata
do sofrimento com uma realidade
ímpar, ao considerá-lo um fator
inerente à existência. Jesus disse
aos Seus discípulos que o sofrimento ser-lhes-ia uma experiência concreta “a cada dia”: “Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã; porque o dia de amanhã cuidará de si
mesmo. Basta a cada dia o seu
mal” (Mateus 6.34).

de uma casa que nunca conheceu a
tristeza”.
É verdade que a vida cristã é coroada da alegria indizível, da paz que
excede todo entendimento e de
vitórias incontáveis... A vida, porém,
não a vivemos apenas nos altos
montes e picos da vitória, também a
vivemos nas planícies do descontentamento, nos desertos das provas e tentações e, infelizmente, nos
vales do silêncio e da morte!

Em geral, as pessoas se frustram
com Deus quando se veem vitimadas pelo sofrimento. Mas a verdade
é que não há como fugir da experiência universal do sofrimento! Como
bem escreveu o rabino Kushner:
“Todos somos irmãos e irmãs no
sofrimento. Ninguém chega até nós

Nossa experiência de vida, bem
como a vivência com as angústias
dos nossos irmãos e irmãs de fé,
tem revelado o quanto precisamos
de uma concepção bíblica do sofrimento para que não incorramos no
mesmo erro dos outros “que não
têm esperança” (I Ts 4.13).
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ATEU VOLTOU A CRER EM DEUS
Ateu revela que voltou a crer
em Deus com ajuda da ciência:
“Desisti de tentar ver o mundo
como uma equação”

Deleite-se no
Senhor, e Ele
atenderá os
desejos do
seu coração
Salmo 37.4

lembrou, de acordo com o Noticias Cristianas.

A jornada de um ateu na incredulidade começou com o tropeço de um líder cristão. Mike
McHargue cresceu em um lar
cristão conservador, mas sua
família foi devastada após seu
pai, que foi ministro de louvor
na igreja, cometer adultério.

No início, ele não saiu da igreja
e tentou se envolver com a
comunidade. Mas quando ele
decidiu sair, ele percebeu que
sua fé tinha sido transformada
durante o período em que se
dedicou a um blog para falar
sobre cristianismo e terminou
envolvido com a comunidade
ateia.

Com a intenção de ajudar na
reconciliação da família, Mike
passou a ler a Bíblia de forma
ávida, “como um nerd”, segundo suas próprias palavras. “A
ciência nunca foi um problema
para mim, porque eu considerava a eminente autoridade de
Deus. Mas eu comecei a acreditar que contradizia a Bíblia e
comecei a perder a confiança na
autoridade da Bíblia”, contextualizou.

Como consequência, a certa
altura, a influência da filosofia
ateísta levou a conflitos interiores: “Eu mudei quando eu percebi que não iria chegar a um
destino intelectual. Seria melhor
para desfrutar o passeio nesta
jornada que chamamos vida”,
disse “Às vezes eu sentia que a
melhor maneira de ver o mundo
era através da lente ateia, especialmente na avaliação de reivindicações da verdade”.

Nesse cenário, bastaram poucos
passos para chegar à incredulidade: “Eu percebi não era a
ciência que estava errada sobre
o universo, mas a Bíblia”, re-

Por outro lado, ele sentia o peso
da contradição quanto estava
feliz: “Outras vezes, quando eu
estava com a minha família
queria expressar gratidão por

estes momentos e essas pessoas,
e meu único caminho era através da oração conjunta”, relembrou.
“Isso soa como dissonância
cognitiva para muitas pessoas,
mas me levou à honestidade
comigo mesmo. Eu desisti de
tentar transformar o mundo em
uma equação, e em vez disso,
recebi um presente de Deus”,
reconheceu.
No meio de seus estudos científicos, Mike notou que as evidências apontam para a existência de Deus: “O cérebro humano
é um hospedeiro para a crença
em Deus. O caminho para a
crença parece inevitável na
consciência humana. Nossos
cérebros tendem a desenvolver
de forma saudável quando
cedemos à crença, especialmente em um Deus que é amor”,
sublinhou, concluindo que hoje
tem sua espiritualidade restaurada.
Fonte: https://
noticias.gospelmais.com.br

PREPARE-SE PARA A TENTAÇÃO
Quando o General George
Patton contra-atacou o
Marechal Rommel durante
a Segunda Guerra Mundial,
dizem que Patton gritou no
calor da batalha, “Eu li seu
livro, Rommel! Eu li seu
livro!” Ele conhecia a estra-

tégia do líder alemão e
planejou seus passos de
acordo.
Nós podemos saber o mesmo sobre o Diabo. O apóstolo Paulo diz “não ignoramos as suas intenções.” (2
Coríntios 2:11). Sabemos

que Satanás irá atacar pontos fracos primeiro. Fique
atento para as armadilhas
dele. Você sabe o que esperar. Prepare-se para a
tentação do Diabo.
Max Lucado

ROSH HASHANAH
Kesia Hadassah (*)
Estamos no 1º dia do mês
de Tshrei, no calendário
judeu e a celebração de
Rosh HaShanah
(literalmente: “cabeça do
ano”), que marca o início do
ano judaico.
No calendário bíblico, o ano
novo começa com o 1°
mês, o mês de Nissan
(caindo em Março/Abril),
com a festa da Páscoa.
Mas, após o exílio na Babilônia, a contagem dos meses sofreu alteração cronológica, e o primeiro mês
passou a ser o sétimo
(Tishrei). Então, os rabinos
decidiram que Rosh HaShanah seria o início do ano,
pois é o aniversário da cria-

ção, e hoje estamos completando 5777 anos de
existência da humanidade.
O dia da Trombeta, ou Yom
Teruah, que também é hoje,
é celebrado com grande
convocação e toque do
shofar (Lv 23.24-25).
Rosh HaShanah é a única
festa celebrada, onde não
há uma explicação clara
sobre sua origem ou memorial. Todas as Festas do
Senhor estão associadas a
eventos ou à preservação
da memória dos feitos d'Ele
para com o nosso povo Pesach (Libertação do Egito), Shavuôt (Recebimento
da Lei no Sinai) e Sucot
(lembrança da peregrinação
no deserto). Mas Yom Teruah (Rosh HaShanah) não é

conectada a nenhum feito
ou evento histórico na Torah.
Muitos rabinos crêem que
Yom Teruah é uma celebração que anuncia o
retorno do Messias, sendo o toque do Shofar um
aviso para que Israel e as
nações se preparem para
recebê-lO. Maran Atah!
Ora vem Senhor Yeshua!
Que o som do Shofar traga
uma mensagem de Esperança, Comprometimento
com O Senhor, Novo Começo e muito Shalom!
(*) Guia de Turismo e judia Messiânica em Israel.
Reside em Ramat Hasharon, parte central de Israel
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HONRA
Pr Carlão
“Pagai a todos o que lhes é
devido: ... a quem respeito,
respeito; a quem honra,
honra.” (Romanos 13:7)
Honrar as pessoas diz respeito a ter consideração por
elas, valorizar o que elas
fazem, e tê-las em alta
estima, como algo de valor.
Todavia, muitos, inclusive
dentro das igrejas evangélicas, têm feito exatamente o
contrário. Ao invés de honra, desonram e tratam as
pessoas como coisa comum e ordinária, com des-

prezo, desrespeito e humilhação.
Aqueles que cumprem com
o ensino bíblico de honrar
as pessoas, principalmente
pais, mães, pastores, pastoras, líderes de toda ordem,
irmãos, irmãs e etc, estão
plantando sementes que
trarão uma colheita de muita qualidade para suas
vidas, pois estão cumprindo
um princípio bíblico.
Temos que aprender também, que honra é dada as
pessoas e não às coisas.

Não podemos abandonar
este princípio de Deus, a
igreja não pode fazer como
o mundo, onde as pessoas
perdem o respeito umas
pelas outras. O mundo, este
sim, valoriza mais as coisas
do que as pessoas.
O princípio de Deus, sendo
repetitivo, é usar as coisas
e amar e honrar as pessoas. As coisas não podem
ter mais valor do que as
pessoas, este é um dos
motivos das pessoas respeitarem cada vez menos
as outras.

A consequência disto, são
pessoas cada vez mais
decepcionadas com o ser
humano, são filhos que
desrespeitam seus pais e
professores, são funcionários que não respeitam seus
patrões, são pessoas que
não respeitam as autoridades, são cristãos que não
respeitam seus líderes e
irmãos em Cristo.
Dentro da igreja, isto tem
feito brotar uma geração de
pessoas que só honram
Deus com os lábios, mas
tem seus corações bem
longe Dele.

BILLY GRAHAM: “ESTEJAM PRONTOS”
Billy Graham critica tentativa de adivinhar dia da volta
de Jesus e diz: “Estejam
prontos”.
A segunda vinda de Jesus é
descrita, na Bíblia, como
um evento do qual somente
Deus tem controle e conhecimento sobre a data. No
entanto, muitos líderes se
aventuram
anunciando
terem descoberto o dia, e
em todos os casos, a previsão falhou. Diante desse
cenário, o pastor e evangelista Billy Graham aconselhou aos cristãos que parem
de tentar adivinhar essa
data e passem a se preparar.
Graham, que nos últimos

meses vem se dedicando
apenas a responder cartas
que recebe em seu site, foi
questionado por um leitor
se alguém que se identifica
como “guru espiritual” em
sua cidade e alega ser
“divino”, poderia, eventualmente, ser Jesus Cristo em
sua segunda vinda.

O evangelista respondeu,
objetivamente, dizendo que
o “guru espiritual” definitivamente não é Jesus, já que
que quando Cristo voltar à
terra, será evidente para um
monte de gente: “Eu posso
dizer com confiança que
essa pessoa não é Jesus –
porque quando Jesus voltar, Ele virá do céu, com
poder e glória, e toda a raça

humana o verá”, escreveu.
Citando Mateus 25:31-32,
que afirma que, quando o
Filho do Homem vier de
volta à Terra, “todas as
nações serão
reunidas
diante dele”. Falando de
forma urgente, disse para
os fiéis deixarem de se
preocupar sobre quando
será, e passarem a se preocupar em como estarão no
dia.

ram (e falharam)”, pontuou.
“Mas uma coisa eu sei:
algum dia Cristo virá novamente – e então será tarde
demais para nos arrependermos e sermos salvos. E
mesmo que a morte venha
para nós antes disso, agora
– não depois – é o momento de colocar nossa fé e
confiança n’Ele”, concluiu.
Fonte: https://
noticias.gospelmais.com.br

“Eu não sei, e nem qualquer
outra pessoa. De fato, Jesus nos advertiu contra a
tentativa de fazer previsões
precisas sobre a sua vinda,
ou mesmo afirmar que sabemos, embora ao longo
dos séculos alguns tenta-

DEUS É FIEL
Será que nosso Deus
mantém suas promessas? Outros podem fazer uma promessa e
esquecer. Mas, se Deus
promete, ele cumpre. O
livro de Hebreus anuncia
que Deus nos deu tanto
a sua promessa como
seu juramento (Hebreus
6:18).

A Escritura ainda diz
“quem fez a promessa é
fiel.” (Hebreus 10:23)
Será que isso importa?
A integridade de Deus
faz diferença? Será que
sua fidelidade entra em
jogo? Quando sua filha
está UTI, faz. Quando
você está na emergência
faz. Quando você está

buscando saber o que
fazer com seu pior pesadelo, você tem que escolher. Fé ou medo, o propósito de Deus ou o acaso, um Deus que sabe e
se importa, ou um Deus
que não está lá?
Todos nós escolhemos.
Decida confiar nas promessas de Deus. Decida

acreditar que Deus tem
planos do bem, embora
tudo que você esteja
vendo pareça mal. Escolha acreditar porque
Deus é fiel! Max Lucado
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- No essencial, unidade, no não essencial, flexibilidade; em todas as coisas,
o amor.
- Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de
Jesus.
- Se o amor é autodoador, então inevitavelmente é vulnerável à dor.
- Deus promete guiar-nos não para livrar-nos da responsabilidade de pensar.
- O amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade.

CURTAS
O TEU DEUS, ONDE ESTÁ???

CALMA, DEUS ESTÁ NO CONTROLE

Muitas pessoas nos colocam contra a parede e nos confrontam, perguntando: "Você não é crente? Por que está doente?
Por que está desempregado? Por que está passando por
revezes na vida? Por que está com problemas na família?
Onde está o teu Deus?". Essas pessoas esquecem-se de que
Deus nunca nos prometeu ausência de luta, mas vitória no
meio das lutas. Nunca nos prometeu ausência de aflição, mas
companhia no meio do vale. Nunca nos prometeu caminhada
fácil, mas chegada segura. Nunca nos prometeu ausência de
cruz, mas garantia da coroa! Pr Hernandes Dias Lopes

Ficamos impacientes quando nós perdemos o controle
da situação. O medo assalta nosso coração e a dúvida
parece conspirar contra a nossa fé. Precisamos aquietar
a nossa alma e descansar nos braços do Pai, sabendo
que mesmo que tenhamos perdido o controle, ele está no
controle. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode
ser tocado sem que Deus saiba, permita e tenha um
santo propósito.
Pr Hernandes Dias Lopes

OS CESTOS
Teóloga Leila Olivier
Três vezes no ano todos os teus
homens aparecerão diante do Senhor DEUS. Êxodo 23:17
Das Santas Convocações "a todos
os homens", O Memorial de Tabernáculos é o que encerra o ciclo anual das colheitas do povo de Deus.
É hora de colher tudo o que foi plantado, sejam bons ou ruins, os frutos
que foram plantados serão colhidos.
É a Lei da Semeadura.
Porém, há uma instrução do Senhor
para que ninguém compareça diante
D'Ele com mãos vazias. Toda instrução que é dada por Deus não deve
ser desprezada. E toda instrução
divina é sustentada pela sustentação
da sua própria Palavra. Ou seja,
aquilo que o Senhor nos ordena, Ele
mesmo, por Sua fidelidade, nos dá
condições de cumprir.
Interessante é que para comparecer
diante do Senhor no encontro marcado de Tabernáculos, cada ofertante levava 3 cestos das colheitas.
Todas, primícias! Não se oferta "o
resto" no Altar.
Um cesto continha os frutos a serem
ofertados diante do sacerdote.
O outro cesto continha frutos para
serem desfrutados pelo ofertante
durante a festa.
O terceiro cesto continha sementes

para serem consagradas e levadas
de volta para casa, até chegar o
novo ciclo do plantio.
O que isto nos diz respeito nos dias
atuais, como igreja gentílica?
Independente de onde estejamos ou
de como vivemos é o tempo em que
Deus nos recebe, em revista, para
receber o que está nas nossas
mãos. Há um ciclo de colheita no
mundo espiritual. É tempo de Deus
ver a boa colheita ou a má colheita
em nossas vidas.
Colheremos o bem, se tivermos
semeado o bem. Colheremos o
mal, se tivermos plantado mal. Se
plantamos bem, nos alegraremos
neste período, se plantamos mal,
temos a oportunidade de limparmos
os nossos campos e consagrarmos
novas sementes para o próximo
ciclo... a semente é a Palavra...
sementes proféticas... palavras e
promessas de Deus. É um tempo de
libertação e regozijo no Senhor.
O primeiro cesto ofertamos para
Deus de forma a consagrar toda a
colheita. Dar a honra ao Rei do Universo. Honrá-lo com frutos do nosso
trabalho, honrá-lo com nossa família,
nossa vocação e nosso chamado.
Honrá-lo com ofertas espirituais de
arrependimento e perdão ao próximo, ofertas materiais financeiras e
ofertas de louvor e dedicação em

comunidade.
O segundo cesto é para desfrutarmos... nos presentearmos com o
fruto do nosso trabalho! Desfrutar do
sofá novo que compramos e ainda
não nos deliciamos nele, por falta de
tempo. Desfrutar do carro novo, da
casa nova, de uma nova viagem, do
cheiro de café fresquinho, de um
tempo de qualidade com os filhos,
de festa e alegria mesmo. Nos deliciarmos com TUDO o que o Senhor
tem nos dado.
O terceiro cesto não é de frutos e
sim, de sementes. Sabemos que a
Semente é a Palavra de Deus. São
as alianças e as promessas que
renovamos com o Senhor. São nossos planos e projetos para o próximo
ciclo. É semente para ser consagrada a Deus em todas as áreas.
Como estão nossos cestos?
Vamos nos preparar?
Vamos encher nossas mãos e nos
regozijarmos na presença do Senhor.
Ele quer tabernacular conosco!
Coloquemo-nos de pé e Ele falará
conosco. Ez. 2:1
É tempo determinado no Tempo de
Deus.
Ele tem um Encontro Marcado conosco.
Vamos encher nossos cestos?

