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O MAIS FRACO TERÁ A FORÇA DE DAVI
Pr Marcos Apolônio
Naquele dia o Senhor protegerá os
habitantes de Jerusalém; e o mais
fraco dentre eles naquele dia será
como Davi. Zacarias 12:8
O que o Senhor nos tem falado nos
últimos dias? Que Ele é o Deus de
Batalhas e nós somos o seu exército
sobre a Terra; uma igreja poderosa,
forte, porque o Senhor está no meio
dela; um povo que precisa fazer a
diferença em meio a uma era de manifestação do mal.
Queridos, há algo terrível acontecendo nos nossos dias; são os dias que
antecedem a manifestação do anticristo, quando tudo o que está muito
ruim se tornará muito pior, pois 2/3
dos anjos caídos que foram expulsos
do céu, e estão presos no abismo,
serão liberados. E, se aproximando
estes dias, parece que o inferno vai
subindo, as trevas vão se adensando.
Glorificamos ao Senhor pois a Igreja
subirá antes disso, mas até que isto
ocorra, algo maravilhoso tem que
acontecer: a Igreja tem que trazer,
atrair, o reino dos céus para a Terra!
E a glória do Senhor encherá toda a
Terra (através de cada um de nós);
antes de entrarmos no céu, o céu
precisa entrar em nós; o reino de
Deus dentro de mim e de você, e o
mundo vendo isso, assim como a
Babilônia teve que contemplar o Deus
que tinha vindo de Israel com Daniel.
Somos luz e esta luz precisa brilhar
no mundo - não podemos ser luz só
dentro das igrejas; não tem cabimento
a igreja estar cada vez mais de luz e o
mundo ao seu redor cada vez mais
em trevas! O candeeiro está sendo
escondido? A igreja tem que ser apos-

tólica, aquela que vai, se instala e
provoca uma mudança através do
estabelecimento da cultura do reino
dos céus. O deserto florescerá: o
Senhor quer empoderar a sua igreja
nesta última hora!
As coisas estão difíceis? E daí? As
portas do inferno não prevalecerão!
Não podemos ser influenciados, mas
sim influenciadores; não podemos ser
termômetros, mas sim termostatos;
não podemos ser circunstanciados,
mas geradores das circunstâncias;
não podemos ser conformados, mas,
sim, aqueles que dão forma.
Quando você chegar tem que fazer
diferença - não dá mais para sermos
mornos. Não somos gatinhos, somos
leões; não somos galinhas a ciscar a
imundícia terrena, somos águias voando acima das tempestades, vivendo
os céus de Deus. Somos e devemos
ser extraordinários, fora do comum,
pois nosso Pai é tão extraordinário
que até quando quer fazer algo simples, como o pôr do sol, ele faz algo
tremendo.
O poder de Deus que está sobre nós
deve se manifestar - o mal não pode
nos intimidar, deve nos estimular.
BATIZA-NOS COM TEU FOGO. Diga
o fraco: eu sou forte! Para isso, faz-se
necessária uma mudança de mente,
odres novos para vinho novo - o vinho
da última hora! O anjo pergunta pra
Gideão se ele estava com medo, mas,
na verdade, ele estava aterrorizado; o
Senhor o faz saber da conversa entre
dois soldados inimigos e ele percebe
que eles é quem tinham motivo para
temer - já estavam destruídos! Muitas
vezes o diabo está mais ciente do
poder que está sobre nós do que nós
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mesmos!
Mas alguém ainda poderia dizer: há
tantos gigantes se levantando na
minha vida! Sim! Mas, lembre-se que
eles caíram em Jericó e cairão na sua
vida também. Antes de alcançarmos a
terra prometida o diabo sempre se
levanta; ao chegarmos às portas de
uma grande vitória muralhas são
erguidas para nos impedir de prosseguir; quando tudo isso acontecer,
lembre-se que não é hora de desistir,
é sinal que chegou a hora da sua
vitória, é hora de marchar e os gigantes e as muralhas cairão pela força do
Deus Vivo de Israel.
Somos soldados de um exército glorioso e vencedor. Não estamos, nem
vamos perder a batalha; precisamos
sair do modo de sobrevivência para o
modo de vida mais que abundante! O
céu só invadirá a Terra quando tomarmos plena consciência de quem somos, quando, pela fé, deixarmos o
extraordinário de Deus se manifestar
em nós. Deus quer nos entregar as
chaves do Reino em nossas mãos.
ELE QUER NOS REVESTIR COM
PODER DO ALTO! Um vento impetuoso está soprando sobre a Igreja; o
exército está se levantando; os anjos
estão colocando óleo e fogo em nossas mãos para ungirmos com a unção
que quebra o julgo e incendiarmos
com o fogo do Espírito que transforma
e enche de poder. O MAIS FRACO
TERÁ A FORÇA DE DAVI! O inferno
tem que tremer, o diabo tem que fugir
de nós, A IGREJA É O EXÉRCITO
TRIUNFANTE DE DEUS SOBRE A
TERRA. Creia nisso, tome posse
disso, se conscientize disso, viva essa
realidade e os céus se manifestarão
através de ti aonde você estiver!
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AS FESTAS BÍBLICAS
Levítico 23:16 “Três vezes no
ano todos os homens aparecerão
diante do Senhor DEUS.”
As Festas, estabelecidas por
Deus, fazem parte dos encontros
que Deus marcou com seus
filhos para festejar colheitas.
Interessante que na Sagrada
Escritura, em Eclesiastes 3:1-8,
diz-se que há um tempo determinado para todas as coisas: Nascer
e morrer. Plantar e colher. Matar
e Curar. Derrubar e edificar.
Chorar e rir. Prantear e dançar.
Espalhar pedras e ajuntar pedras.
Abraçar e afastar. Buscar e
perder. Guardar e lançar fora.
Rasgar e coser. Calar e falar.
Amar e odiar. Guerra e paz.
Em que tempo estamos? Há um
Decreto emitido por Deus para
determinar os tempos e seus
propósitos. Para entendermos em
que tempo estamos, primeiro,
precisamos entender que todo
tempo tem relação a algum
espaço. Segundo, que para Deus,
o centro do mundo é Jerusalém.
É a partir de Jerusalém que o
tempo e o espaço são contados.

Eu farei o que
vocês pedirem
em meu nome,
para que o Pai
seja
glorificado no
Filho
João 14.13

Quando tratamos das Santas
Convocações, estas são estabelecidas nos Estatutos Eternos e
estes não foram abolidos. Em
Zacarias 14, quando se trata do
período do governo Milenar, há
menção dos povos da terra subindo a Jerusalém para atender à
convocação da Festa de Taberná-

culos.
Outro ponto é que cada Festa é
referente a uma colheita nas
terras de Israel. Na Páscoa é
tempo de colher Cevada. Em
Pentecostes, tempo de colher
trigo. Em Tabernáculos é tempo
de colher uvas e descansar para o
próximo ciclo de plantio. É o
tempo de festejar o que o Senhor
nos providenciou durante a
peregrinação nos desertos...
Nada nos falta aos pés do Senhor.

A chegada de Tabernáculos é o
fim do ciclo em que tudo já foi
plantado e cuidado. É hora de
colher. É hora em que já estamos
cansados do trabalho na semeadura. É o tempo em que o descanso em Deus consiste em se
voltar para cada detalhe e agradecer.
Este ano, 2016, a festa de Tabernáculos será celebrada, como
memorial, em outubro. Desde
agora há um preparo no mundo
espiritual para que nos aproximemos do Altíssimo com alguma
oferta nos cestos, pois nas Santas
Convocações ninguém pode se
apresentar de mãos vazias. É
obrigatória a apresentação ao
Senhor, queiramos ou não, entendamos ou não, somos passados em revista. Ele nos aguarda.
Ele aguarda nossos frutos.
Jesus é o Tabernáculo Eterno de
Deus. Ele tabernaculou entre os

homens. João 1:14. Ainda que
não estejamos fisicamente em
Jerusalém e nem limitados à
liturgia da festa, estamos em
Cristo! Mas os princípios espirituais são os mesmos.
No mundo espiritual, onde quer
que estejamos, vivemos a realidade do Reino. Mesmo sem
saber, acabamos cumprindo o
Calendário Bíblico. É só observar com os olhos espirituais.
Nenhum Princípio divinamente
estabelecido caiu por terra e nem
cairá. Todo o universo obedece
ao Criador, independente da
rebeldia humana.
Ainda não chegamos ao fim do
ano e todos estamos extremamente ocupados e cansados...
Cansados dos trabalhos da família, da igreja, da profissão, dos
relacionamentos, da sociedade...
Sentindo o peso da iniquidade
nos ares. Sentindo um desejo
enorme por descanso...
Por quê? Porque estamos no fim
do ciclo dos nossos trabalhos
para este ano. Continuamos
trabalhando normalmente, mas
no mundo espiritual somos
conduzidos ao colo do Senhor.
No tempo de Deus, há tempo
para descanso.
Há um tempo determinado para
todas as coisas.
No próximo boletim falaremos
sobre os Cestos...

ENCONTRANDO DEUS NA TEMPESTADE
O salmista ora “Por que
você está assim tão triste, ó
minha alma? Por que está
assim tão perturbada dentro
de mim?” O autor de Salmo
42 estava triste e desanimado.
As lutas da vida ameaçaram tragá-lo para baixo.
Mas no momento certo, ele
tomou uma decisão. “Ponha
a sua esperança em Deus!

Pois ainda o louvarei… de ti
me lembro
desde a terra do Jordão,
das alturas do Hermom…”
Há uma determinação nessas palavras. “Ainda o louvarei… e eu o lembrarei.” O
escritor fez uma decisão
deliberada de tratar sua
alma desanimada com os
pensamentos de Deus.

Não há nada fácil nisso.
Encontrar Deus no meio da
ventania exigirá cada porção de disciplina que você
puder reunir. Mas o resultado valerá o esforço. De
qualquer forma, recitar seus
problemas lhe tornará uma
pessoa melhor? Não, mas
mudar sua mentalidade irá!
Devocional de Max Lucado

CANSADO DE TANTO ESPERAR?
Há muitas pessoas cansadas, sobrecarregas
por um peso emocional
imenso.
Vivem aflitas, desassossegadas, emocionalmente perturbadas, com situações não resolvidas,
com sonhos frustrados,

com expectativas não
realizadas.
Mesmo que sua vida
pareça confusa e que
seu futuro pareça nebuloso, saiba que Deus
esconde uma face sorridente por trás de uma
providência carrancuda.

Saiba que portas abertas
e portas fechadas são a
mesma coisa se abertas
ou fechadas por Deus.
Descanse na providência
do Pai. Viva cada dia na
dependência de Deus!
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UM LAR NÃO VEM PRONTO, VOCÊ CONSTRÓI
Com a sabedoria se edifica
a casa, e com a inteligência
ela se firma: E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis.
(Pv 24;2-3)
Toda mulher sábia edifica a
sua casa, mas a tola derruba
-a com as suas mãos (Pv
14;1)
Em tempos remotos, quando
alguém acendia um fogo e o
mantinha aceso, para ali
ocorriam outras pessoas em
busca de algumas coisas
boas que o fogo possibilitava, como luz, calor, proteção
contra animais, alimentos
assados e cozidos, formando assim um ajuntamento de
pessoas com um propósito
comum, de viver e conviver
usufruindo do Lar, do lugar
onde o fogo permanecia
aceso.
E hoje eu me pergunto, será
que todos temos um lar? A
pergunta não é se as pessoas têm uma casa, e sim, se
têm um lar.
Há diferenças importantes
entre casa e lar.
Sabe queridos, o fogo aceso, fala da busca de satisfação de necessidades ,fala
de um espaço onde as pessoas têm alegria de se ajuntar, fala de um lugar onde
somamos as nossas fraquezas e nos tornamos fortes,
um lugar bom de se estar,

um lugar onde queremos
chegar logo pois é lugar de
descanso, de refrigério.
Maridos que quando saem
do serviço não têm vontade
de voltar para casa, exatamente por que é casa, pois
se fosse um lar ele teria
vontade de voltar logo, não
se permitiria ficar no bar se
aquentando em fogueiras
estranhas que não oferecem
grandes coisas.
Do mesmo modo mulheres
buscam ocupações fora de
casa, às vezes, até entretenimentos não santos, exatamente por que o lugar onde
habita que deveria ser para
ela um lar é na verdade, tão
somente, uma casa.
O lar não vem pronto, não
se compra, se constrói. E
para a sua construção se
começa pelo alicerce.
Os fundamentos para o lar
cristão é a Palavra com seus
princípios. É o testemunho
de cada um no viver diário.
É o exemplo do pai, é o
amor da mãe, é a obediência dos filhos.
Jesus falou mais ou menos
isso quando falou sobre o
homem prudente que construiu a sua casa na rocha,
aonde veio o vento, a chuva,
e deram contra aquela casa,
mas ela não ruiu. Ela tinha
alicerce para suportar as

intempéries.

forma possível.

Mas falou também do homem insensato que construiu sua casa na areia, e quando vieram as mesmas intempéries, aquela casa ruiu,
pois não tinha alicerce.
Interessante nas palavras de
Jesus é que as mesmas
dificuldades sobrevieram na
vida dos dois homens, do
prudente e do insensato, a
diferença está no resultado
de tudo o que aconteceu.
Uma casa ruiu e a outra não.

Eu pessoalmente jamais vi
um casamento falhar quando estas prioridades são
satisfeitas”
ele diz que cabe ao marido a
iniciativa de construir um
lar ,compare com a Parábola
de Lucas 6:28-29, onde
Jesus contou sobre o homem prudente e o insensato. Foram os homens, eles
que construíram as casas,
uma que não caiu e outra
que caiu diante das as intempéries. A responsabilidade começa com o pai, contagia a esposa e filhos.

Examine os alicerces, as
fundações de sua casa, faça
dela um lar sólido, que se
porventura chegar um vento,
ela não vai cair, pois está
firmada na rocha que se
chama Jesus de Nazaré.
O lar cristão não pode haver
super proteção a nenhum
dos filhos, não pode haver
privilégios, não pode haver
mentiras, hipocrisias, vida de
engano.
O Dr Ross Campbel, no seu
livro Filhos Felizes, diz:
“O marido que assume responsabilidade completa e
total pela família e toma a
iniciativa em transmitir seu
amor pela esposa e filhos,
irá experimentar recompensas incríveis: uma esposa
amorosa, apreciativa, disposta a ajudar, mostrando
seu lado melhor para ele;
filhos satisfeitos e seguros,
desenvolvendo-se da melhor

Os escritores Eric e Leslie
Ludy, no livro Romance a
Maneira de Deus, dizem que
um castelo é feito para durar, existem castelos com
mais de mil anos , estão ali
em pé, imponentes, resistindo ao tempo e mostrando-se
belo. Os nossos relacionamentos também devem ser
construídos para durar.
É tempo de construir...
um lar que permaneça.
Compilado da Apostila
“Casados em Cristo”

CUIDADO COM SUAS ALIANÇAS
Muitos casamentos sofrem
amargamente, porque o
casal não leu as placas de
sinalização durante o namoro.

Um namoro turbulento não
desemboca num casamento
feliz.
A Bíblia pergunta: "Andarão
dois junto se não houver

entre eles acordo?" (Amós
3.3).
Muitos empresários pagam
um alto preço por terem
firmado sociedade com

pessoas, que, revelaram-se
mais tarde desonestas.
Acautele-se!
Seja prudente! Não faça
alianças precipitadas!

PODEMOS CONFIAR EM DEUS
Quando problemas cruzam
nosso caminho, podemos
ficar estressados e inconformados, ou podemos confiar
em Deus. A Escritura diz em
Colossenses
3:2
“Mantenham o pensamento
nas coisas do alto” (as coisas do alto).
Quando

há

gigantes

na

terra, quando dúvidas rondam a sua mente, vire seus
pensamentos para Deus.
Seus melhores pensamentos são pensamentos de
Deus. Ele está acima desta
bagunça!
A Escritura declara sobre
Deus, Ele é “o Altíssimo
sobre toda a terra” (Salmo

83:18). Mais tarde o salmista indaga “Quem entre os
filhos dos fortes é como o
Senhor?” É uma boa pergunta! A dor não aflige
Deus. A economia não o
afeta. O tempo não o perturba. A enfermidade não o
afeta e a morte não pode
tragá-lo.
O apóstolo Paulo diz que

Deus é “capaz de fazer
infinitamente mais do que
tudo o que pedimos ou pensamos” (Efésios 3:20). Reflita sobre a santidade de
Deus. Deixe o esplendor
dEle lhe surpreender, lhe
inspirar, e afugentar para
longe os seus problemas!
Devocional de Max Lucado
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O fato de ser mulher, não me torna um tipo diferente de cristão. Mas, o fato de ser
cristã, me faz um tipo diferente de mulher.
A fé não elimina os receios, mas sabe onde depositá-los.
Não é muito resistente a fé que, para sobreviver, precisa distorcer ou ignorar os
fatos.
Você nunca entenderá por que Deus faz o que faz; basta crer nele, e isso é tudo o
que é necessário. Aprendemos a confiar nele e como ele é.

CURTAS
O QUE SIGNIFICA TER O SELO DO ESPÍRITO SANTO?

QUEM É SEU DEUS?

Todo aquele que ouve a palavra da salvação e crê no evangelho,
depositando sua fé em Cristo é selado com o Espírito Santo da
promessa. Esse selo é a garantia de que estamos seguros e nada
nem ninguém pode destruir a obra que Deus começou a fazer em
nós. O selo fala de propriedade, legitimidade e inviolabilidade. A
segurança da nossa salvação vem de Deus, por isso é totalmente
confiável. Deus conhece aqueles que lhe pertencem e ninguém
pode nos arrebatar dos braços de Jesus. Você já tem o selo do
Espírito? Pr Hernandes Dias Lopes

Os ateus negam que haja Deus; os agnósticos negam que seja
possível conhecer a Deus; os deístas dizem que Deus está
muito longe; os panteístas dizem que Deus é tudo. Porém, nós,
os teístas, cremos que Deus é pessoal, trino, autoexistente,
infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, santo, justo, cheio de amor e
misericórdia. Ele é o criador, provedor e redentor, razão da
nossa vida, motivo do nosso louvor! Pr Hernandes Dias Lopes

SINÉDRIO ESCOLHE O NOVO SUMO SACERDOTE
Sinédrio escolhe novo sumo sacerdote e profecia bíblica se cumpre.
Um passo significativo foi tomado
para a preparação da futura construção do Terceiro Templo, em
Jerusalém: a escolha do rabino
Baruch Kahane como o próximo
sumo sacerdote.
O rabino Kahane é um estudioso
das leis relacionadas ao templo e
tem atuado em todas as representações das cerimônias do Terceiro
Templo. A seleção dos sacerdotes
que irão preparar a novilha vermelha e prestar serviços religiosos no
local foi iniciada em março deste
ano.

O rabino Hillel Weiss, porta-voz do
Sinédrio, justificou a necessidade
de escolher um Sumo Sacerdote,
mesmo na ausência de um templo.
“Nós não precisamos de um acontecimento miraculoso como o súbito
aparecimento de um templo descendo do céu para tomar esta decisão relevante”, disse ele ao site
Breaking Israel News.
“O único obstáculo que impede o
culto no Templo, hoje, é político. Se
de repente isso mudar, será neces-

sário iniciar os serviços religiosos
no Templo imediatamente. Portanto, é necessário que tenhamos um
candidato preparado para preencher o papel do sumo sacerdote,
especialmente agora que temos
alguém capacitado para servir no
Templo”, acrescentou Weiss.
De acordo com a descrição bíblica,
o Terceiro Templo deverá ser construído no local que hoje abriga a
Esplanada das Mesquitas. No entanto, os judeus foram proibidos de
cultuar a Deus no local desde a
guerra de 1967, quando Israel tomou o controle de Jerusalém e se
tornou um Estado, deixando a mesquita sob administração da Jordânia.

O rabino Kahane avalia que não há
sacrifícios suficientes para serem
apresentados no templo. Por outro
lado, caso o acesso ao local seja
liberado, ele afirma que levaria
apenas algumas semanas para que
tudo seja preparado.
Significado profético
O Monte do Templo é um local
sagrado para muçulmanos, cristãos
e judeus, sendo também um dos
locais mais disputados do mundo.

Neste local foi construído o Primeiro
Templo pelo Rei Salomão, posteriormente destruído em 586 a.C.
Anos depois foi reconstruído o Segundo Templo, que voltou a ser
destruído em 70 d.C. pelos romanos — com a exceção do muro
ocidental, conhecido como Muro
das Lamentações.
A Bíblia aponta que o Terceiro
Templo existirá durante a Grande
Tribulação. Daniel se refere a
este templo quando diz que “o príncipe que há de vir” (Anticristo) irá
cessar os sacrifícios no local em
meio à Tribulação (Daniel 9:27). De
acordo com o apóstolo Paulo, o
“homem do pecado” se assentará
no templo como se ele fosse
Deus (2 Tessalonicenses 2:3-4).
Fonte: http://www.portaldotrono.com/

