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UTILIDADE PÚBLICA

Vitamina D
A vitamina D é essencial para a
construção de ossos fortes e
saudáveis e é muito importante
para a absorção de cálcio e fósforo
no intestino, crescimento, reparação e mineralização óssea, reduzindo a perda óssea e o risco de
fraturas em pessoas com osteoporose. Uma vez que a vitamina D
não faz parte da dieta habitual
dos brasileiros, a principal fonte
para a obtenção desta substância
é a exposição à luz solar.

Alimentos fonte de vitamina D
Óleo de fígado de bacalhau,
óleo de fígado de arenque, sardinha enlatada, salmão enlatado,
arenque enlatado, camarão, bacalhau, fígado de galinha, creme de
leite, fígado de porco e de boi,
manteiga, gema de ovo, queijo,
leite humano, leite de vaca. Expor-se ao sol por 15 minutos em
horários apropriados sem filtro solar (braços e rosto) e contemplar o
sol por 60 segundos diariamente
é rica fonte de vitamina D (começar a contemplar o sol com 10 segundos diariamente em horário
entre 6:00 e 7:00 da manhã ou
às 18:00) aumentar 10 segundos
dia ate atingir 60.

Casa de Oração Para Todos os Povos
Conheça nossas congregações e faça-nos uma visita

Alimentos fontes de cálcio
Agrião, alfafa, almeirão, amêndoa, avelã, brócolis, caju, caruru,
castanha do pará, coentro, couveflor, couve-manteiga, cominho,
espinafre, farinha de soja, feijãobranco, feijão mulatinho, feijão
preto, figo seco, grão de bico,
groselha preta, leite de vaca, (leite
em pó é mais rico), melado,
mostarda, ovo, serralha, soja seca
crua, amêndoa, gergelim, sardinha,
flor crua de brócolis (usa em
sucos), aveia, corvina. Todos os
verdes folhosos escuro
Se quiser garantir mais ainda a
presença de cálcio na comida, use o
pó da casca de ovo - seque ao sol, ou
torre no forno; bata no liquidificador
ou moa no pilão até obter um pó
fininho; guarde num vidro. Use uma
colherinha de café por dia, na sopa,
no feijão ou no mingau, deixando
antes de molho num pouquinho de
vinagre ou limão para desmanchar a
estrutura microscópica que prende
o cálcio. Uma casca de ovo contém
2.400 mg de cálcio, um copo de leite
290 mg, uma xícara de agrião cozido
300 mg.

Sede
Rua Hercílio Luz, 228 - Alto
Alegre
Cascavel - PR
Fone/Fax: (45) 3226-3089

Terça
20:00 Noite da Vitória (Oração)
Sábado 20:00 Estudo Bíblico ( Jovens)
Domingo 19:30 Culto de Celebração

Presbítero
Celso Martins Filho

(44) 8803-4327

Cultos
Terça
Quinta
Sábado
Domingo

20:00
15:00
20:00
09:00
19:30

Noite da Vitória (Oração)
Culto de Senhoras
Estudo Bíblico
Escola Bíblica Dominical
Culto de Celebração

Bps. Davi e Edinisi Freire (45) 3226-3089
Prs. José e Mônica Pessoa (45) 3326-5527
Prs. Ivaldo e Neise Silva (45) 9959-1464

Cultos
14:30 Tarde da Bênção
20:00 Noite da Vitória (Oração)
Sábado 19:30 Culto de Celebração
Domingo 19:30 Culto de Celebração

Pr. Aldenis Miranda
(45) 3226-6920
(45) 3226-8139
(45) 8418-3099

Evangelista
(45) 3038-4584

Ministério Diaconal
Anderson Obinski
Arlindo Pereira da Silva
Cláudio Fernandes
Everson G. dos Santos
Jurandir de Freitas Meira
Lílian S. C. Obinski
Marli Correa
Paulo Walberto Tiem
Sidivaldo do Nascimento

Nutricionista RT
www.eronilupatini.com

(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)

9105-1726
8819-5613
3038-1348
9946-5525
9949-7064
9994-5191
9954-2221
3226-3077
9932-2149

Recanto Ebenézer
Anderson Obinski

(45) 9105-1726

Periolo
Rua Jaraguá, 10 - Periolo
Cascavel - PR
Cultos
Sábado 20:00 Culto de Celebração
Domingo 18:00 Culto da Família

(45) 9804-2180

Ministério Diaconal
Ana Cláudia Queiroz
Benjamim Margotti Netto
Darlei Bisinella
Eliane A. da C. Bisinella
Fábio Ferreira de Queiroz
Gisele C. Lima de Lara
Márcio de Lara
Rosi Oliveira Margotti

(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)

9111-0731
9912-8710
9935-0921
9941-9081
9142-4748
9138-4138
9154-5194
9103-0306

14 de Novembro
Rua da Pedreira (final) - 14 de
Novembro
Cascavel - PR

(45) 9949-4400

Guaíra
Rua Shingiro Matsuyama, 795
Guaíra - PR
Cultos

Quarta 20:00 Culto de Libertação
Sábado 20:00 Estudo Bíblico
Domingo 19:30 Culto de Celebração

Ministério Pastoral
Prs. Arildo e
Ivanete Campestrini

(45) 3038-1687

Presbítero
Reni V. Sparremberger

(45) 9157-5424

Evangelista

Ministério Pastoral
Pr. Theodózio Kutianski

Eu vivo porque Ele está vivo
“Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar
onde o Senhor jazia”. Mateus 28.6

Ministério Pastoral

Presbíteros

Lourdes A. de Souza

Rua Laranjeiras do Sul/ Rua Bahia
Ibema - PR

Quarta

Ministério Pastoral

Dermival Valim Freire
Mariano Zamo Vargas
Nelson Bacarin

Ibema

Cultos

Eroni Lupatini
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Edegar Nunes da Costa
Elvira Aparecida Joay

(45) 3228-3319
(45) 3326-6427

Ministério Diaconal
Cristina Tostes de Mello
Eliete Beatriz da Costa
Jurandir Ernesto Cantelli
Leonice Simoni Cantelli

(45)
(45)
(45)
(45)

3228-3190
9117-2007
3228-6559
3228-6559

“Quando nós perambulamos por um
cemitério e olhamos para as lápides,
ou entramos em uma igreja e
examinamos os velhos monumentos,
vemos algo escrito em todos eles:
‘Aqui descansa...’ Então, segue o
nome e a data da morte e, talvez,
um pequeno elogio das boas qualidades dos falecidos. Mas, quão diferente é o epitáfio na tumba de Jesus!
Não está escrito em ouro nem talhado em pedra, é falado pela boca de
um anjo e é o contrário exato do que
é colocado em todas as outras tumbas:
‘Ele não está aqui’” (Rev. S. Baring
Gould)
O nosso Senhor e Salvador
não está em um túmulo. Ele está
vivo! Que grande gozo sentimos
no coração por saber que Ele
ressuscitou. A morte não foi capaz
de segurá-lo e, por isso, Ele pode

interceder por nós, pode cuidar de
nossas vidas, pode ajudar-nos em
nossas dificuldades, pode acompanhar-nos em todas as nossas
caminhadas, pode abraçar-nos
quando estamos tristes e angustiados, pode confortar-nos quando nos sentimos derrotados e sem

esperanças, pode preparar-nos
um lugar especial nos Céus.
Meu Jesus está vivo! Ele vive
para demonstrar Seu amor e para
me ensinar a amar. Ele vive para
ser o Caminho e para me conduzir pelo caminho da felicidade
eterna. Ele vive para me garantir

que, nEle, eu também viverei para
sempre.
Porque o meu Senhor vive, eu
posso confiar em Sua Palavra;
porque Ele vive, eu não tenho
nada a temer neste mundo;
porque Ele vive, eu posso ter
meus pecados perdoados e confiar
em um futuro vitorioso e abençoado.
Eu vivo em Sua vida, descanso
em Sua paz, sou vitorioso em Sua
força. Eu me alegro porque Ele
está vivo. E porque está vivo eu
posso alimentar cada um de meus
sonhos, posso crer em todas as
Suas promessas, posso viver de
maneira plena e abundante.

Pr. Paulo Roberto Barbosa
Um cego na Internet!
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DEVOCIONAL

"Porque todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus;" Romanos 3.23

Salvação
Diversas coisas nesta vida são o
que são, independentemente de
concordarmos ou não, de crermos ou não, de entendermos ou
não. Dou como exemplo a lei da
gravidade: eu não sei como funciona, mas as coisas na minha
casa caem para baixo. E não
adianta negá-la para pular de
um lugar alto, pois vai cair igual.
Assim é com a salvação. Em
algum momento temos de tomar
uma decisao crucial: em que
vamos acreditar. Quando a
minha hora chegou, eu decidi
acreditar na Biblia e isso foi
decisivo para mim. Ao decidir
isso, as coisas ficaram claras e
simples.
Eu sou pecador e estava
perdido, sim. Não somos bons,
por melhores que sejamos, pois
a natureza do homem é perdida.
Precisamos portanto de salvação sim, ainda que alguns
grupos defendam que isso não
seja necessário. Eu escolhi a
Bíblia.
A perfeição e a plenitude da
profunda santidade de Deus
não permite que nenhum ser
humano, por sublime ou "iluminado" que se julgue, se aproxime Dele. Sem chance, não é para
nós. Mas sem Ele estamos condenados ao inferno, lugar do
afastamento definitivo Dele.

Isso não é bom. Não tinha remédio.
A única forma de resolver
isso é morrer, mas se eu morrer
não desfruto do resultado. Fico
de ficha limpa mas sem crédito
para continuar. Não tinha remédio. A não ser que outro morresse
no meu lugar, mas isso era impossível por que teria de ser
voluntário para não ser assassinato. Sem remédio.
Até que Deus interviu na
história cumprindo Suas promessas e profecias, mandando
Um que poderia morrer por
todos, voluntariamente. E mais:
alguém que era tão santo quanto
Ele pagaria pelo pecado de toda
humanidade e não apenas por
um.
Esse Um é Jesus e crendo Nele ou não, é o único que poderia
ter feito isso em toda história. E
é por isso que precisamos da
salvação em Jesus.
"Senhor, eu entendo que não sou
tão bom quanto o Senhor e por
isso não posso me aproximar. Meu
pecado me afasta de Ti. Mas
agora o preço foi pago e posso ser
chamado Seu filho."

EDITORIAL

Telefone/Fax: (45) 3226-3089
Email: jornaldacasa@casadeoracao.org.br
Direção Geral: Bp. Davi Valim Freire
Diagramação e Editoração Eletrônica: FilipeFreire
Edição de Arte: Filipe Freire
Revisão de Textos: Edinisi Freire, Filipe Freire
Colunistas: Erival Barbosa
O Jornal da Casa é um órgão oficial de comunicação informativa e educativa
da Casa de Oração Para Todos os Povos, desenvolvido com o objetivo de
levar mensagens de reflexão e edificação aos leitores. O Jornal da Casa não
tem fins lucrativos e os recursos obtidos através de anúncios comerciais são
destinados exclusivamente ao custeio da produção, impressão e divulgação
do mesmo.
Periodicidade: Mensal

Viver segundo Deus
Prezados irmãos e amigos, leitores do Jornal da Casa, mais
uma vez temos a oportunidade de mantermos este contato
através desta coluna.
O tempo passa rapidamente, nossos dias voam ligeiros e
precisamos estar apercebidos para não sermos apanhados de
surpresas, deixando de fazer as coisas realmente necessárias
e que agradam a Deus.
Estamos vivendo um tempo em que acontecem a inversão
de valores: as coisas importantes são deixadas para trás,
enquanto as que não tem importância, são tidas como
prioridade. O que fazer diante disto? Bem, creio que precisamos
voltar nossos pensamentos e atenção à Santa Palavra de Deus,
a Bíblia. Ela é nossa fonte de vida, é nossa Bússula, é nela que
encontramos todas as orientações para o bem-viver.
Você quer viver uma vida segundo os propósitos de Deus?
Busque viver o seu caminho segundo as
orientações emanadas da Biblia Sagrada.
Boa leitura!

Mário Fernandes

Bp. Davi

www.ichtus.com.br

bpdavi@casadeoracao.org.br
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Intimidade
“Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós”. Tiago 4.8
Intimidade é algo que vai
crescendo com o passar do
tempo de convivência. É algo
que se conquista com confiança mútua, entrega, dedicação.
Basta um olhar para entender
tudo. Um sabe exatamente o
que o outro precisa sem necessidade de verbalizar. Um sabe
quando o outro fala ou omite
verdades.
Todo mundo tem uma
pessoa a quem confia segredos
às vezes inconfessáveis. Quantas vezes você já se encontrou
numa situação complicada, sem
vislumbrar saídas, sentindo-se
impotente, abandonado, triste
e, de repente, se lembrou daquele amigo mais chegado que
um irmão? E você divide com
ele as suas angústias, dores, incertezas, e sente que o fardo se
torna mais leve, suportável.
Claro que é bom ter amigos a
quem podemos recorrer nos
momentos difíceis, com quem
podemos desabafar decepções,
com quem podemos sorrir e
chorar. O problema é que nem
sempre a recíproca é verdadeira. Pode ocorrer de a pessoa a
quem se confiou também ter
outro alguém com que ela
mantém um nível razoável de
intimidade. E o que vai acontecer? Simples: aquele seu segredo corre sério risco de se
tornar de domínio público! Há
algum tempo li um provérbio
chinês que dizia que o segredo
mais bem confiado é aquele a
quem ninguém se confia. Verdade e mentira. Se a confiança

for depositada no homem,
verdade. Se for entregue a
Deus, mentira. Em Salmos
capítulo 41, versículo 9, Davi
revela: até o meu próprio amigo
íntimo, em quem eu confiava,
que comia do meu pão, levantou
contra mim o seu calcanhar.
A palavra intimidade
denota uma relação íntima,
sincera, profunda e sem máculas com alguém, e que, com o
passar do tempo, vai se aper-

sabermos que Deus vê o nosso
coração. Assim, ele sabe tudo
de nós, conhece nossos desejos,
e, mais importante, sabe exatamente o que é melhor para nós.
Muitas vezes desejamos coisas
que podem nos levar a destruição, a falência espiritual. É
reconfortante saber que muito
antes de nascermos o Senhor
já nos conhecia, já tinha intimidade conosco e já cuidava de
toda nossa futura existência. Os

“E como é que poderemos ter intimidade
com Deus? Ora, buscando conhecê-Lo”.
feiçoando, sendo lapidada, até
a perfeição. E esse tipo, essa
qualidade de intimidade, só é
possível ter e manter com
Deus.
A letra da canção Intimidade, de autoria do Pr. Cirilo,
diz: Jesus, que quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, quero
comer no teu prato, calçar os
meus pés nos teus sapatos (...),
pegar tuas sandálias e esconder,
quero deitar no teu colo, te contar
tudo, tudo que sei (...), correr pela
casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço (...).
E como é que poderemos ter
intimidade com Deus? Ora,
buscando conhecê-Lo. Não
existe outro caminho. Ou é
possível ter intimidade com
alguém de outra maneira? Não.
Antes de qualquer coisa, até
mesmo para nos deixar mais à
vontade, faz-se necessário

Assistência Técnica
§ Manutenção em Computadores, Impressoras, Monitores, Redes e ADSL
§ Formatação, Cópias de Segurança, Remoção de Vírus
§ Instalação de Programas em Geral
§ Venda de Peças de Informática

45 3035 6347
www.godstar.com.br godstar@godstar.com.br
Rua Jorge Lacerda, 1151 Cascavel PR

teus olhos viram o meu corpo
ainda informe. Todos os dias que
foram ordenados para mim, no
teu livro foram escritos quando
nenhum deles havia ainda
(Salmos 139.16).
Meu nobre irmão, o Senhor
está esperando a recíproca
verdadeira. Nada há de mais
sublime, mais extraordinário e
decisivo do que a presença de
Deus em nossas vidas. Sem ele
nada de bom podemos fazer.
Seja em prol de nós mesmo ou
de nossos semelhantes. É preciso buscá-Lo com dedicação
ímpar, de todo coração. Amado,
o véu rasgou-se, Deus se tornou ainda mais acessível. Basta apenas procurá-Lo e ele será
encontrado. Não é necessário
fazer promessas mirabolantes
que nunca serão cumpridas,
nem sacrifícios de tolos, nem
fórmulas mágicas. É preciso,

sim, simplicidade, sinceridade,
quebrantamento do coração.
Buscar-me-eis, e me achareis,
quando me buscardes de todo o
vosso coração ( Jeremias 29.13).
A Palavra de Deus afirma
que sem santificação ninguém
verá o Senhor. Creio que a
santificação passa, inevitavelmente, pela intimidade. É essencial buscarmos viver na
dependência de Deus, viver
diariamente em sua presença,
ter todos os nossos sentidos
cativos à sua vontade. É a nossa
entrega diária que fará com
que o nosso conhecimento de
Deus, nossa afetividade e amor
cresçam. Uma vez conquistada
a intimidade é preciso mantêla, é preciso obediência irrestrita aos seus mandamentos.
Obediência é a marca registrada de todo cristão que se preze.
Coloquemos diante desse
nosso amigo mais íntimo “
Deus, o Senhor Todo Poderoso
“, todas as nossas inquietações,
confessemos todos os nossos
pecados. Mesmo porque ele
nos conhece totalmente
Nobres leitores, é necessário
ter comunhão com Deus. É imprescindível! Se você ainda não
tem, busque. Busque-O enquanto se pode achá-Lo (Isaías 55.6). E ele anseia ser encontrado.
Que Deus nos abençoe!

Erival Barbosa
edificando@casadeoracao.org.br
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A vida sobre a vida

“E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo,
como eles crescem; não trabalham nem fiam; e eu vos digo que nem mesmo Salomão,
em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles”. Mateus 6.29
Em segundo lugar Jesus nos faz
voltar os olhos (e o coração) para o
reino vegetal, ministrando-nos
acerca das necessidades de nossas
vestimentas. Ele diz: “E, quanto
ao vestuário, por que andais
solícitos? Olhai para os lírios do
campo, como eles crescem; não
trabalham nem fiam” (v.28). Para
chamar nossa atenção para a
profundidade sobre o que nos
ministra, Ele diz: “E eu vos digo
que nem mesmo Salomão, em toda
a sua glória, se vestiu como qualquer
deles” (v.29).
Quem foi Salomão? Salomão
foi um rei singular e de tamanha
pompa e prestígio que o próprio
Deus chegou a dizer-lhe que
como ele jamais haveria outro:
“Eis que fiz segundo as tuas

palavras; eis que te dei um coração
tão sábio e entendido, que antes
de ti igual não houve, e depois de
ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei,
assim riquezas como glória; de
modo que não haverá um igual
entre os reis, por todos os teus dias”
(1 Reis 3.12-13).
Assim, Salomão era um ícone
de seu tempo e inúmeras pessoas
viajavam até Jerusalém para
constatar de fato sua glória. A
Bíblia relata que milhares de
pessoas estavam a seu serviço e a
serviço do seu reino, entretanto, o
próprio Jesus afirma que nem
mesmo esse homem - Salomão se vestiu como a majestade de um
lírio “do campo”, que nasce no
ermo, não fiam, não tecem, não

trabalham, vicejam, florescem e
muitos jamais serão vistos pelos
homens, pois, murcham e se vão
para sempre, entretanto, o Pai os
contempla.
Não somos nós, a coroa da
criação, portanto, mais importante
do que os lírios, orquídeas, rosas,
hibiscos... etc.? Certamente que
somos! Você é mais importante
que o lírio do campo. Jesus morreu
por você e não por belas e
perfumadas flores...
Éramos pecadores e estávamos
entregues ao mal, no entanto Ele
nos amou e Se entregou por nós...
É preciso entendermos que o
próprio Deus nos colocou como
coroa da criação. Embora na queda
o homem tenha perdido essa
soberania, mas o Pai, através de

Jesus Cristo conquistou através
da cruz essa posição e a mesma
se encontra a disposição de Seus
filhos e filhas, portanto, o que Jesus está nos dizendo é que ainda
continuamos como “prioridades”
em toda criação do Pai e tal
continuaremos até que Ele venha.
Então, por que mesmo sabendo essas verdades nos parece
difíceis vivenciá-las e torná-las
efetivas em nossas vidas? Por que
sempre temos a impressão de que
tudo está contra nós e só nos resta
sofrer e sofrer?
...continua...

Pr. Vilson Ferro Martins
www.vozdotrono.com.br

A amor do Pai
“Só podemos glorificar a Deus quando encontramos nEle a real e completa satisfação”.
John Piper
Muitos de nós compreendemos a fé cristã de uma maneira intelectual, mas a realidade
é que normalmente existe uma distância muito grande
entre a cabeça e o coração.
Intelectualmente, sabemos
que Deus nos ama e que nos
prometeu sua proteção e
cuidado com respeito à vida.
Temos conhecimento e certeza de que somos seus filhos.
No entanto, são frequentes as
ocasiões em que, na prática,
vivemos como se tudo dependesse de nós e do nosso esforço pessoal.
Nosso estado de orfandade

se revela em muitas facetas: na
constante necessidade de
justificar a nós mesmos sempre que nos defrontamos com
nossas próprias faltas; também
na intensa busca de aprovação
por parte de outras pessoas; e
mais: no trazer a nós mesmos
aquilo que chamo de “dupla
tribulação” - ou seja, não
apenas sofremos pela dor da
determinada tribulação, como
pelo fato de evidenciarmos na
prática um estilo de vida que
parece revelar que fomos
completamente abandonados
pelo Pai. Como consequência,
passamos a reagir sob o estig-

ma da autopiedade. Então nos
deprimimos emocionalmente,
deixando-nos invadir por um
sentimento de real e completo
abandono.
Quero encoraja-lo no dia
de hoje a sair desse lugar nocivo e poderosamente destrutivo. Deus é Pai por excelência, assim nos revela o Novo
Testamento. Esse amoroso
Pai deseja uma conexão real e
significativa com os seus filhos. Não importa quão grande seja a sua dor. Não existe
absolutamente nada que possa
separa-lo do amor do Pai. A
magnifica realidade é que so-

mente quando temos o coração satisfeito Nele é que conseguimos experimentar a alegria de compartilhar as maravilhas da bondade e da graça
de Deus.
Para Meditação:
“E, porque vós sois filhos, enviou
Deus ao nosso coração o Espírito de
seu Filho, que clama: Aba, Pai! De
sorte que já não és escravo, porém,
filho; e, sendo filho, também
herdeiro por Deus” Gálatas 4.6-7.

Pr. Nélio da Silva
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LOUVOR E ADORAÇÃO

Adoração x adoradores
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“Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem”. João 4.23
Adoração x música
Seria maravilhoso que não
dependêssemos de música para
adorarmos a Deus, porém
algumas vezes, algumas congregações tornam-se dependentes
da música. Podemos adorar com
música?, sim, podemos é bom
adorarmos também com música,
mas, isso não quer dizer que
devamos nos tornar dependentes dela. A música é apenas um
dos veículos da adoração, no
entanto, enquanto o conjunto
está tocando toda a congregação
está eufórica, mas ao terminar a
música a igreja fica em silêncio,
mais parece um velório do que
um culto, alguns até dormem,
alguns músicos ou levitas estão
eufóricos durante o louvor,
gritando para os demais irmãos:
adorem, adorem!, Porém quando
param o louvor saem da igreja e
vão conversar do lado de fora ou
muitas vezes dentro da igreja
faltando com a reverência
devida a Deus. Reverência é um
dos fundamentos da adoração.

Adoração x oração
Todo adorador verdadeiro
precisa ter uma vida dedicada à
oração e todo aquele que tem
uma vida dedicada à oração, é,
por consequência um adorador
verdadeiro, pois a oração é “a
mais alta atividade da qual o
espírito humano é capaz”, e no
modelo de oração que o próprio

Jesus nos ensinou em Mateus
6.9-13, o princípio da nossa
oração deve ser a adoração, ou
seja, se orarmos assim como

cunstância:
Em alegria e agradecimento
como Ana mãe de Samuel. 1 Samuel 2.1-10

“O verdadeiro adorador adora em
espírito e em verdade”.
aprendemos com Jesus
certamente adoraremos o Pai.
(...Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome..)
seguindo esse modelo estaremos
sempre adorando a Deus em
nossa oração.

Atitudes de um verdadeiro adorador
Um verdadeiro adorador é fiel
a Deus em toda e qualquer cir-

No perigo, como Hananias,
Misael e Azarias (Sadraque,
Mesaque e abede-Nego)
Daniel 3.14-18
Nas perseguições, como
Daniel. Daniel 6.10
Na necessidade, como Habacuque. Habacuque 3.17-19
Nas dificuldades, como
Paulo. Romanos 8.35-39
Para o verdadeiro adorador
não existe lugar predeterminado
para adorar, não existe circuns-

tância, não existe momento, não
existe condição, o verdadeiro
adorador tem sua vida em completa adoração a Deus, onde
quer que esteja estará em
adoração, na tempestade, no
deserto, na dor, na angústia, na
tribulação, na perseguição... Em
quaisquer circunstância, estará
permanentemente sendo fiel ao
Senhor, seu coração jamais se
apartará da adoração a Deus.
Não depende de instrumentos
de sopro, de corda, de percussão,
de teclas,... O verdadeiro
adorador adora a Deus com o
seu corpo com o seu coração,
com o seu entendimento, com a
sua alma... o verdadeiro adorador não depende de música ou
de uma multidão, mas adora até
em silêncio, sozinho... O
verdadeiro adorador adora em
espírito e em verdade.
Deus procura adoradores
assim.
Você é assim?
Está qualificado?
Quer se tornar um desses?
Ser transformado?
Então você precisa invocar o
Senhor, ora a Ele e Ele te ouvirá,
busca-O com todo teu coração
e certamente o acharás. Jeremias
29.12,13.
Assim te tornarás um
verdadeiro adorador.

Pr. RobertoBasílio
robertobasil@hotmail.com
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“Quem amar o dinheiro jamais dele se
fartará; e quem amar a abundância nunca
se fartará da renda; também isto é
“Ai de ti, Corazim! ai de ti, Betsaida! porque, se em Tiro e em Sidom fossem
vaidade”. Eclesiastes 5.10
feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido,
com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro
e Sidom, no dia do juízo, do que para vós”. Mates 11.21-22

Haverá rigor

Uma felicidade
falsa

“A verdadeira medida de nossa riqueza
consiste em saber quanto valeríamos se
perdêssemos todo o nosso dinheiro”. J. H.
Jowett
Qual a nossa verdadeira riqueza? Em que temos confiado?
Onde está colocado o nosso
coração? O que nos aflige? Pelo
que anseia a nossa alma?
Há pessoas que pensam ter
alcançado a riqueza pelo fato de
terem muito dinheiro no banco.
Há outras que são infelizes
exatamente porque não têm
muito dinheiro. Há ainda outras
cujo único objetivo na vida é
ganhar dinheiro e tudo fazem
para atingir seus propósitos.
Mas, o Senhor nos deixa registrado em Sua Palavra que o
amor ao dinheiro nunca nos
proporciona paz. Os que agem
dessa forma, nunca estão satisfeitos. Querem mais... e querem mais... e sempre desejarão
mais. A sua felicidade está
exatamente em ganhar dinheiro
e não no fato de terem dinheiro.
Um dia... o dinheiro acaba, e a

jornal da Casa
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felicidade também!
Os que confiam no Senhor
são muito mais felizes. O nosso
Deus nos concede aquilo de que
necessitamos e, a nossa felicidade não está em ter tudo e sim
em ter o Senhor que nos dá
tudo. Glórias a Deus por isso.
Se temos pouco, o Senhor
nos alegra o coração. Se temos
muito, a alegria continua em
nossas vidas. Se perdemos o
pouco ou o muito, nada muda
em nossas almas. A nossa
felicidade permanecerá para
sempre!
Eu amo a abundância do que
Deus me dá. Ele me faz muito
feliz. Por que perderia tempo
com coisas passageiras ou com
uma felicidade enganosa?

Pr. Paulo Roberto Barbosa
Um cego na Internet!

“...Por isso eu vos digo que haverá menos
rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do
que para vós...”
Aqui Jesus ressalta a ideia de que os
homens ímpios serão julgados não somente em conformidade com seus atos e inclinações, mas, também
pelas oportunidades de salvação
perdidas. O tempo e as oportunidades ocorrem A todos! (Eclesiastes 9.11).
Também fica evidente que
não somente a “oportunidade em
si”, mas, igualmente “acontecimentos” que
contribuem para o conhecimento, também
contribuirão para uma diferenciação no
julgamento final.
Tomemos por exemplo o jovem rico
descrito em Marcos 10. Ele obviamente
ouviu, viu, presenciou, constatou as manifestações do Mestre Jesus, inclusive é bem
possível que tenha até comentado com
alguém a respeito das ações do Carpinteiro, tanto que ao ver o Senhor exclamou:
“Bom Mestre, que farei para herdar a vida

eterna”?
Bem sabemos o desfecho do diálogo.
Aquele moço se retirou triste porque Jesus
lhe disse o que deveria fazer. Jesus não lhe
propôs escolhas. Apenas disse o que ele

acentuado, no qual só mesmo o Senhor
sabe como se dará isso.
O que está em foco nessa mensagem
são as inúmeras oportunidades que muitos
são expostos de uma infinidade de
maneiras, todavia, recalcitram e
endurecem seus corações. Tal
como o Senhor fará diferenciação
entre os filhos na questão da
entrega de galardões, os filhos das
trevas receberão diferenciado
julgamento.
Portanto, “Hoje, se ouvirdes a
sua voz, Não endureçais os vossos corações,
como na provocação”.
É infinitamente melhor constar no grupo
dos que receberão diferentes galardões do
que no grupo dos que receberão diferentes
julgamentos!
Tudo isso é para te dizer que o Senhor
ainda está esperando por ti!

“Hoje, se ouvirdes a sua voz, Não
endureçais os vossos corações,
como na provocação”.
deveria fazer. Ele se negou a aceitar a
instrução, embora tenha presenciado
eventos que contribuíssem para seu
conhecimento acerca de quem lhe falava e
também da salvação eterna.
Ele preferiu desconsiderar o conselho
do Senhor e fazer sua própria vontade. A
oportunidade lhe batera a porta do coração, todavia, ele não quis atende-la.
Ora, depois dessa singular oportunidade desperdiçada, quando do julgamento
final ele certamente receberá um juízo mais

Pr. Vilson Ferro Martins
www.vozdotrono.com.br

Coisas pequenas
“Aprenda como viver e você aprenderá como morrer; aprenda como morrer e
você aprenderá como viver”. Morrie Schwartz
Pequeninas coisas podem fazer uma
grande diferença; muitas delas podem
mudar o mundo. Um genuíno sorriso é
algo pequeno e não requer grandes
esforços; porém, pode causar uma grande
diferença na pessoa que o recebe. Um
pequeno ato ou uma pequena palavra de
encorajamento é algo pequeno. Porém,
pense sobre quão melhor seriam os seus
dias se você desse ou recebesse vários
sorrisos no transcorrer de cada dia.
Pequenas coisas , quando agrupadas,
podem rapidamente causar um grande

impacto e coisas pequenas estão ao
alcance de qualquer pessoa que decide
fazer com que elas aconteçam. Mesmo as
mais significativas realizações que são
resultados de pequenos esforços e pequenos sucessos, todos eles sendo trabalhados na mesma direção. Grandes, valiosas e coisas substanciais são criadas quando você está comprometido a fazer com
que todas as coisas pequenas e necessárias sejam realmente feitas.
À medida que passa cada momento,
encha esses momentos com positivas, pro-

dutivas e indispensáveis coisas pequenas
porque em breve elas estarão se agrupando a algo muito grande.
Para Meditação:
“O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se” Provérbios 10.4.

Pr. Nélio da Silva
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