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UTILIDADE PÚBLICA

Câncer do intestino Prevenção e tratamento
Quais são os principais sin- Fatores que diminuem o
tomas?
risco de câncer de intestino
· Mudança no hábito intestinal
(diarreia alternada por prisão de
ventre).
· Presença de sangue nas fezes.
· Vontade frequente de ir ao
banheiro, com sensação de
evacuação incompleta.
· Sangramento anal.
· Dor ou desconforto abdominal.
· Perda de peso sem razão
aparente.
· Cansaço, fraqueza, anemia.

· Fazer no mínimo 30 minutos
diários de atividades físicas.
· Adotar um estilo de vida saudável.
· Ter uma alimentação rica em
fibras, frutas e vegetais.
· Reduzir a quantidade de gordura,
principalmente as de origem animal.
· Manter o peso na medida certa.
· Diminuir o consumo de álcool e
não fumar.

Como descobrir o câncer do Como surge o câncer de
intestino?
intestino no início?
· Todo indivíduo, mesmo que não
apresente sintomas, na faixa de
idade entre 50 e 75 anos, deve
realizar, anualmente, um exame
de laboratório para pesquisar se
há sangue nas fezes. Muitas vezes, o sangue só pode ser visto ao
microscópio.

· O câncer de intestino, também
chamado de tumor do cólon e do
reto ou colorretal, desenvolve-se,
geralmente, a partir de pólipos
(lesões benignas que crescem na
parede do intestino), podendo se
transformar em câncer com o
passar do tempo.

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

Presbítero

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

Ibema

Cultos
Terça
Quinta
Sábado
Domingo

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

Noite da Vitória (Oração)
Culto Min. Feminino
Rede Jovem
Escola Bíblica Dominical
Culto de Celebração

Ministério Pastoral
Bps. Davi e Edinisi Freire
Prs. José e Mônica Pessoa
Prs. Ivaldo e Neise Silva
Pr. Antonio Daniel Nunes

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

3226-3089
3326-5527
9959-1464
9836-5545

Presbíteros
Mariano Zamo Vargas

(45) 3226-8139

Ministério Diaconal
Anderson Obinski
Arlindo Pereira da Silva
Cláudio Fernandes
Everson G. dos Santos
Lílian S. C. Obinski
Nelson Luiz Gualdessi
Paulo Walberto Tiem

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

9105-1726
9820-0865
3038-1348
9946-5525
9994-5191
9974-8500
3226-3077

Recanto Ebenézer
Edson Paulo Carpenedo

(45) 9972-5258

Onde posso realizar o Fatores que podem contribuir para o desenvolvimento Periolo
exame?
Rua Jaraguá, 10 - Periolo
deste câncer:
Cascavel - PR
· O exame para pesquisa de sangue
oculto nas fezes pode ser realizado
em laboratórios de Análises
Clínicas.

E se o resultado mostrar
alguma alteração?
· No caso de resultado positivo, será
necessário prosseguir a investigação com um especialista em Aparelho Digestivo (coloproctologista
ou gastroenterologista) e, provavelmente, será necessário realizar
uma colonoscopia, que é uma
endoscopia do intestino grosso e
reto.

· Alimentação rica em gorduras,
com muitas calorias e pobre em
fibras.
· Ter parente de primeiro grau com
pólipos ou câncer do intestino.
· Mulheres que tiveram câncer de
ovário, do endométrio ou de
mama.
· Ter doenças inflamatórias do
intestino, como a colite ulcerativa
e a Doença de Crohn.
· Ser fumante.
· Ter mais de 50 anos.

Cultos
Sábado 20:00 Culto de Celebração
Domingo 19:00 Culto da Família

Ministério Pastoral
Pr. Theodózio Kutianski

(45) 9949-4400

Ministério Diaconal
Neusa Maria Sciante

Celso Martins Filho

(45) 9952-9913

Cultos
Quarta

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

Ministério Pastoral
Pr. Aldenis Miranda

(45) 9804-2180

Não olharei pra trás
"E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto para
o reino de Deus". Lucas 9.62

Presbíteros
José Orlei Andrade

(45) 9106-2187

Ministério Diaconal
Benjamim Margotti Netto
Darlei Bisinella
Eliane A. da C. Bisinella
Gisele C. Lima de Lara
Márcio de Lara
Maria Edite de F. Andrade
Rosi Oliveira Margotti

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

9912-8710
9935-0921
9941-9081
9138-4138
9154-5194
9104-9346
9103-0306

14 de Novembro
Rua da Pedreira (final) - 14 de
Novembro
Cascavel - PR
Cultos
Quarta 20:00 Culto de Libertação
Sábado 20:00 Rede Jovem
Domingo 19:30 Culto de Celebração

Ministério Pastoral
Prs. Arildo e
Ivanete Campestrini

(45) 3038-1687

Presbítero

A professora da Escola Bíblica
estava descrevendo o momento
em que a esposa de Ló olhou para
trás e se transformou em uma estátua de sal, quando o pequeno
Rafael a interrompeu. “Minha
mãe uma vez olhou para trás, quando estava dirigindo”, falou com
empolgação, “e acabou batendo em
um poste.”
A vida nos impõe desafios,
coragem e perseverança. Nem
sempre alcançamos nossos objetivos logo nos primeiros passos. É
necessário que estejamos dispostos a insistir, lutar por nossos
sonhos, não desistir jamais. Se
olharmos para trás, se perdermos
a motivação, se deixarmos de confiar na vitória, certamente não
chegaremos a lugar algum. O Senhor nos prometeu: “Estarei com

você” e isso deve ser o suficiente
para olharmos sempre para a
frente, para a linha de chegada.
Quando caminhamos ao lado
do Senhor somos fortes e mais
que vencedores. Ele nos conduz,
nos orienta, nos estimula, ajuda-

nos a ultrapassar os obstáculos,
comemora ao nosso lado quando
atingimos a meta. Ao Seu lado,
não há motivos para desânimo,
nem pessimismo, nem decepções.
Segurando Suas mãos, nosso
coração se alegra, nosso espírito

Guaíra
Rua Shingiro Matsuyama, 795
Guaíra - PR

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

se empolga, nossos lábios entoam
um cântico de fé: “Estou seguindo
a Jesus Cristo; desse caminho eu não
desisto. Estou seguindo a Jesus
Cristo; atrás não volto, não volto
não!”
Quando olhamos para trás
perdemos o foco de nossa bênção.
Quando olhamos para trás tropeçamos em pedrinhas insignificantes. Quando olhamos para trás recordamos frustrações e corremos
o risco de cair. Quando olhamos
para trás não enxergamos a grande conquista que se encontra logo
à nossa frente.
Eu confio em Deus e olharei
para a frente. E você?

Pr. Paulo Roberto Barbosa
Um cego na Internet!

(45) 9157-5424

Evangelista
Edegar Nunes da Costa
Elvira Aparecida Joay

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

(44) 8803-4327

Rua Laranjeiras do Sul/ Rua Bahia
Ibema - PR

Reni V. Sparremberger

Cultos

Extraído
Informativo Fundação Copel
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2 PIZZAS

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

R$ 47,99
no balcão

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

3228-3190
9139-0270
3228-6559
3228-6559
9101-1987

disk pizza

3226-9398
rodízio de pizzas
de terça a sábado

Rua Jorge Lacerda, 205
esquina com Pernambuco (próx. ao Shopping JL)
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DEVOCIONAL

“Quando somos motivados por alvos
cheios de significação; por sonhos que
necessitam serem realizados; por puro
amor que necessita ser expressado, então
verdadeiramente estaremos vivendo”.
Mike Ditka

Qual é o seu
caminho?
Onde você está hoje tem pouca
importância quando comparado
com o lugar para o qual você está
se dirigindo. Não importa quão
para baixo ou quão desencorajado
você possa se encontrar, apesar de
tudo isso você pode dar a volta e
se posicionar para uma nova
direção. Você não pode instantaneamente subir ao topo de uma
realização, mas pode imediatamente iniciar a caminhada rumo
a uma nova proposta de vida.
Para onde você está se
dirigindo nesse momento? Você
está se movendo consistentemente em direção a um importante
alvo? O que você está fazendo
hoje com o objetivo de levá-lo para
tal direção? As coisas que você
está fazendo tem-lhe dirigido
para onde você deseja estar? Se
não, qual a razão para continuar
fazendo a mesma coisa? Você
realmente crê que é possível
chegar a algum lugar caminhando
para mais e mais distante desse

lugar? Impossível! Deixe que
Deus dirija os seus passos. Dê ao
Senhor o controle daquilo que a
Ele realmente pertence. As Suas
Mãos estão estendidas, mas Ele
é um cavalheiro e não irá interferir
até que você, doce e suavemente,
se entregue Àquele que conhece
como ninguém cada segundo da
sua existência. Não gaste nem
mais um dia sequer se distanciando dos seus alvos, porque para
cada dia perdido serão necessários pelos menos mais dois para
recuperá-los.
Para Meditação:
”Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio
entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas”. (Provérbios
3.4,5)

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

Tríplice homenagem
Prezados leitores, uma alegria estar mais uma vez me dirigindo a
vocês através deste espaço.
Este mês é muito especial e, por isso, quero me dirigir a vocês
que pertencem a um desses temas:
Primeiramente, me dirijo aos membros e amigos da Casa de
Oração Para Todos os Povos, nesse dia 11 estamos completando
31 anos de existência como Igreja em Cascavel. Agradeço a Deus
pela sua vida e, ao mesmo tempo, peço que Ele continue o
abençoando poderosamente.
Em segundo, parabenizo a todas as crianças pelo seu dia,
comemorado nesse dia 12. Que o Senhor abençoe a todas as crianças
e que tenham sempre muito amor e carinho por parte de seus
familiares, bem como de toda sociedade.
E, finalmente, parabenizo aos professores pela passagem do
seu dia, comemorado em 15 deste mês. Sei que nem sempre é fácil
prosseguir nessa árdua tarefa, porém, creio
que Deus tem te chamado e capacitado para
essa nobre missão.
Abraços a todos, no amor do Mestre dos mestres.

Bp. Davi
Pr. Nélio da Silva

bpdavi@casadeoracao.org.br
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Pais e filhos
“Eis que os filhos são herança do Senhor...” Salmos 127.3
Observando os acontecimentos
dos últimos tempos fico imaginando onde é que iremos parar.
Falo da violência, da degradação moral crescente que assistimos nos dias atuais. Vivemos uma galopante inversão de valores onde o que é errado está certo, e o certo, errado. Tudo bem,
eu sei que está escrito que assim
seria. A Palavra de Deus é infalível! Mas o que podemos fazer
para tentar amenizar tudo isso?
Até quando insistiremos em
querer deixar um mundo melhor para nossos filhos quando,
na realidade, devemos deixar
filhos melhores para o mundo?
Precisamos educar nossas
crianças nos caminhos do Senhor. Desde a mais tenra idade
levá-los à Igreja para receberem o alimento espiritual que
precisam para ter um norte a
seguir quando forem adolescentes, jovens, adultos. Precisamos fazer a nossa parte. Quando plantamos uma sementinha
não cuidamos dela com todo
zelo? Não regamos, podamos
aqui e ali para que quando árvore ela dê flores e frutos?
Guardadas as devidas proporções, com a criança o processo
é parecido. Talvez você não tenha nascido num berço cristão,
mas isso não vale como desculpa pra não levar seu filho à Igreja, aos cultos ou frequentar
a Escola Bíblica. Aliás, corrigindo, não só levar mas participar com ele. Tenho visto muitos pais simplesmente deixarem
os filhos à porta da Igreja e

voltar para casa. Como cobrar
desses filhos a assiduidade na
casa de Deus? Não tem como.
Mais cedo ou mais tarde eles
se afastarão. Qual a qualidade
do tempo que você dedica ao
seu filho? Você leva-o para
passear ou passeia com ele?
Imagino que seu filho goste de
ver desenhos na televisão, e
pergunto: você vê desenho com
ele ou o abandona em frente a
telinha e vai tomar sua cervejinha sossegado, ou navegar nas
redes sociais, de consciência
tranquila, em paz?
Amados, as crianças atentam mais para os exemplos, os
comportamentos dos pais do
que seus conselhos. O que falarmos, aconselharmos tem
que estar de acordo com o que
fizermos, caso contrário não vai
funcionar. De bobos eles não
tem nada. Será tolice você ensinar que não se pode roubar e,
no entanto, guardar o troco que
a caixa da quitanda, por engano, te deu a mais. E pra piorar
você ainda vende a imagem de
esperto. É evidente que na primeira oportunidade ele fará igual. Nem vai se lembrar de
que roubar, além de pecado, é
crime. Como pais, devemos
nos mirar no exemplo de Jó.
Ele vivia o que ensinava aos filhos. O próprio Deus afirmou
que Jó era homem íntegro e reto ( Jó 1.8). O que ele ensinava
aos filhos era respaldado pelo
seu exemplo prático. De caráter
irrepreensível, Jó era também
amigo de seus filhos. Ei, você

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

é amigo do seu filho? Quantas
vezes você o tem abraçado, afagado seus cabelos e sussurrado
em seus ouvidos que o ama assim, ó, do tamanho do mundo?
Muitas vezes não damos importância a gestos pequenos,
mas que tem um significado gigantesco, pra não dizer decisivo, na vida da criança. É primordial que o filho sinta que
seus pais o ama e que verdadeiramente se importam com ele.
Isso lhe dará segurança e confiança.
O que fazer quando em algumas famílias os filhos estão
à mercê da própria sorte? Muitos filhos são órfãos de pais vivos e que dividem o mesmo teto. Apenas dividem, ou seja, estão longe, muito longe, de ser
uma família. Alguns pais estão
ocupados demais para poder viver com seus filhos. Conviver,
então, está fora de cogitação.
Às vezes, os filhos estão ao lado
de seus pais, tocando-os, puxando-os pela roupa, quase implorando um pouquinho de atenção, e chamam e chamam e
chamam, e nada. Eles, os pais,
estão concentrados em algo
muito mais importante, em algo que verdadeiramente vai
mudar suas vidas: ou no futebol, ou no celular, ou no vídeogame, ou, ou, ou... A pobre
criança cansa de chamar e, tristonha e cabisbaixa, se afasta.
Um a zero pra satanás! Quando
esses pais perceberem – se é que
perceberão – será tarde demais.
Essa é uma família fadada ao

fracasso. E esses filhos, se não
for a misericórdia de Deus, gerarão outras famílias igualmente fracassadas.
Agora que seus filhos estão
crescidos, alguns cursando uma
faculdade, você tem orado intercedendo por eles? Tem pedido pra Deus livrá-los das más
companhias? Sim, porque a
Palavra de Deus nos ensina que
devemos ensinar as crianças no
caminho em que devem andar,
mas nos alerta também que as
más companhias corrompem
os bons costumes. Enquanto
os filhos de Jó saíam pra as festas da época, ele ficava orando
para que o Senhor os guardasse
e perdoasse seus pecados. Sei
que a correria em que vivemos
muitas vezes atrapalha, mas é
preciso sacrifícios. Isso fará toda diferença.
Amados, os filhos são heranças do Senhor! E Deus
confiou a nós a educação deles.
A tarefa não é nada fácil. Por
isso é preciso que busquemos
estar sempre alinhados com a
Palavra de Deus praticando-a.
É preciso investirmos na unidade e harmonia da família,
que é o maior projeto de Deus.
Nenhum filho vem com manual de instruções, mas na Palavra de Deus encontraremos
os meios.
Que Deus nos abençoe!

Erival Barbosa
edificando@casadeoracao.org.br
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Carta ao professor
Penso que esta é a oportunidade
ideal para agradecer por tudo aquilo que você faz por mim, por
tudo o que me ensina em aula e,
também, por tudo de bom que a
sua postura séria, honesta e ética
sugere a mim e a todos os meus
colegas de classe.
Acredito que sua vida seja
bastante complicada, com tantas
coisas a ensinar, com tantas provas
a corrigir, com toda a preocupação
em saber se os seus ensinamentos

foram assimilados… Creio que
sejam poucas as profissões que exijam tanto de alguém como o magistério, pois a sua tarefa não termina quando o sinal sonoro indica
o fim da aula, e isso torna a sua
função um verdadeiro sacerdócio,
não é?
Sei que, às vezes, não sabemos
reconhecer o seu esforço e a sua
dedicação e, assim, peço-lhe desculpas em meu nome e em nome
de meus colegas também. Não é

por mal, acredite!
Este dia me parece uma boa
oportunidade para que todos nós
façamos uma promessa para nos
comportarmos melhor durante as
aulas, para sermos mais atentos, e
para retribuirmos a sua dedicação
com a nossa dedicação.
A gente ouve dizer que a vida
do professor é muito sacrificada:
muito trabalho, muito estresse,
pouco respeito e pouco dinheiro… No entanto, quero que esta

mensagem toque o seu coração e
a sua mente como uma luzinha
no fim do túnel, como uma renovação desta sua esperança latente
de que, um dia, finalmente, o
mundo saberá reconhecer o valor
das suas palavras, da sua
abnegada dedicação, do seu
árduo, nobre e sagrado trabalho.
Eu já estou fazendo isso, acredite!
Extraído do site:
www.belasmensagens.com.br

Homenagem ao professor
As bolas de papel na cabeça, os inúmeros diários para se corrigir,
as críticas, as noites mal dormidas…
Tudo isso não foi o suficiente
para te fazer desistir do teu maior
sonho: tornar possíveis os sonhos
do mundo.
Que bom que esta tua vocação
tem despertado a vocação de mui-

tos.
Parece injusto desejar-te um
feliz dia dos professores, quando
em seu dia a dia tantas dificuldades acontecem. A rotina é dura,
mas você ainda persiste. Teu
mundo é alegre, pois você consegue olhar os olhos de todos os outros e fazê-los felizes também.
Você é feliz, pois na tua mate-

mática de vida, dividir é sempre a
melhor solução. Você é grande e
nobre, pois o seu ofício árduo
lapida o teu coração a cada dia,
dando-te tanto prazer em ensinar.
Homenagens, frases poéticas
certamente farão parte do seu dia
a dia e quero de forma especial,
relembrar a pessoa maravilhosa
que você é e a importância daquilo

do seu ofício.
É por isto que você merece esta
homenagem hoje e sempre, por
aquilo que você é e por aquilo que
você faz.
Felicidades!
Extraído do site:
www.belasmensagens.com.br

As suas palavras
“São através das palavras que a mente ganha asas”. Aristophanes
Qual foi a última vez em
que você pensou seriamente
a respeito das palavras que
você usa diariamente? Quão
cuidadoso você tem sido em
s e l e c i on á - l a s ? Vo c ê t e m ,
conscientemente, escolhido
termos e frases que melhor
possam lhe ser vir? Ta lv ez
você esteja se perguntando:
Qual a importância disso
tudo? A resposta é muito
simples: As suas palavras
têm um poder incrível. Elas
podem construir um futuro
brilhante, podem destruir

uma oportunidade ou podem ajudar a manter o
status.
A realidade é que as suas
palavras podem trabalhar
contra ou a seu favor. A decisão é sua. O problema é
que palavras negativas têm a
tendência de criar imagens
que vão se tornando familiares na sua mente, reforçando a sua velha maneira
de crer e lhe trazendo os
mesmos resultados negativos.
As Escrituras categorica-

mente nos ensinam que a
boca fala daquilo que está
cheio o coração. Se no dia
de hoje você se encontra, de
alguma forma, propenso a
lançar para fora coisas
amargas ou se você está prestes a destruir o caráter de
alguém, em função daquilo
que irá dizer, pense pelo menos duas ou três vezes antes
de fazer isso, porque as
c o n s e q uê n c i a s p o d e m s e r
devastadoras. Use as suas
palavras de uma maneira
consistente com a jornada

q u e v o c ê d e s e j a s e g u i r.
Empreenda uma ação que o
leve a um patamar mais
elevado e você irá se ver
caminhando numa direção
maravilhosa!
Para Meditação:
“O que guarda a boca conserva a
sua alma, mas o que muito abre os
lábios a si mesmo se arruina” Provérbios 13.3.

Pr. Nélio da Silva
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O perfil do líder de
adoração
Parte V
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Causas que podem contri- melhor (Atos 16.6-10).
buir para que o louvor não
Falta de resposta da
flua nos cultos da Igreja:
congregação ao dirigente
Não estou de forma alguma
Falta de sensibilidade dos
repetindo o item 4. Naquele caso
músicos e dos dirigentes ao é a falta de entrosamento entre o
Espírito Santo
dirigente e a congregação. Nesse
Não se pode escolher cânticos
só porque gostamos daquele
estilo, ou de sua melodia e letra.
Precisamos estar atentos ao que
o Espírito Santo quer para o culto
da igreja. Muitas vezes um cântico
começa a fluir deixando a igreja
livre na presença de Deus, mas
na lista do dirigente tem um outro
que vem a seguir e, ele na ânsia
de aproveitar o tempo e cantar
todos aqueles hinos, tira a igreja
do trilho certo. Um culto pode fluir
em Deus com poucos ou com
muitos cânticos. O bom culto não
precisa que o dirigente fique
dando manivela. Ele começa bem
e termina melhor ainda!
Davi ouvia a Deus: “Uma vez
falou Deus, duas vezes ouvi isto:
Que o poder pertence a Deus”
(Salmos 62.11).
A abundância de cânticos,
salmos e palavra era tanta que
Paulo pergunta: “Que fazer, pois,
irmãos....?” (1 Coríntios 14.26).
Como Paulo, que queria ir para
um lugar e o próprio Espírito o
impedia, pode ocorrer também
com os dirigentes de louvor: eles
querem seguir numa direção, mas
o Espírito Santo tem outra bem

caso, o dirigente é excelente, mas
a congregação não responde à altura o que o dirigente pretende.
O dirigente está afinado, sensível
a Deus, mas a congregação não
corresponde ao que ele quer. Você
deveria ver o que diz o Salmo 98.
Ou o Salmo 103.19-22 onde o
autor propõe aos anjos, aos ministros, às obras de Deus que levantem a voz em louvor, ao Todo-Poderoso!
Geralmente isto ocorre quando
o avivamento na igreja não atinge
a todos. Costumo dizer que houve
um avivamento departamental. O
pessoal do louvor anda a mil, mas
a congregação reage a passos de
lesma! Os jovens estão “pegando
fogo” enquanto os demais sentamse em bancos de geladeira.

Falta de motivação da
Igreja
Deus deve ser o grande Motivador da Igreja. Como diz
Davi: “Tu és motivo para os meus
louvores constantemente” Salmos
71.6.
Ou como ele afirmou noutro
lugar: “Os teus decretos são motivo

“A motivação da igreja é Deus e não a
música bonita, os bons músicos, os
ótimos instrumentos e um ambiente
propício de adoração”.
dos meus cânticos, na casa da
minha peregrinação (Salmos
119.54).
Davi instituiu a ordem levítica
de adoração, baseado unicamente
em Deus e nos seus gloriosos
feitos (1 Crônicas 16.7-12).
A motivação da igreja é Deus
e não a música bonita, os bons músicos, os ótimos instrumentos e
um ambiente propício de adoração. Vitrais coloridos e paramentos
servem de inspiração para a carne,
mas o verdadeiro louvor flui
quando Deus é a fonte de todas
as coisas! Deus é o grande inspirador e motivador. E o louvor pode
fluir muito bem num antigo depósito transformado em lugar de
culto sem muitos instrumentos
musicais. Melhor ainda quando
uma congregação tem tudo o que
falei e tem também a Deus como
inspirador de seus louvores.

Alienação total dos dirigentes, músicos e pastores
Com frequência observo que
os pastores costumam ficar
totalmente alienados com o que
está ocorrendo no culto. Se os

pastores estiverem alienados,
nada ocorrerá com a igreja. Às
vezes quando prego em algumas
igrejas observo que os pastores
ficam durante o tempo de louvor
atendendo o celular, falando com
algum obreiro, resolvendo
questões da igreja completamente
à parte do que está ocorrendo no
culto. Um pastor chegou a dizerme assim: “Pode chegar lá pelas
oito e meia, na hora de pregar,
porque a primeira parte é dos
jovens. Eles dirigem os louvores”.
Fiz questão de chegar bem cedo
para ter um tempo de oração com
aqueles valorosos guerreiros
determinados a levar a igreja a
mover-se em Deus. Pena que logo
a seguir, o “bombeiro”, como eles
dizem, chega e apaga o fogo!
Estude esses temas com os
músicos de sua igreja e ampliemno com problemáticas de sua
própria congregação. Um
participante de nosso seminário
chegou a contabilizar “20
obstáculos porque o louvor não
flui.”

João A. de Souza Filho
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DESTAQUE

Halloween-ferno
Jesus, o
amigo forte

"Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos alguns apostatarão da
fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios". 1 Timóteo 4.1

É bom ter um amigo
Alguém para brincar e dar
risada.
Para nos ajudar.
Às vezes precisamos de um
amigo forte.
Onde achar um amigo forte?
Quando temos coisa difícil
para fazer!
Quando estamos com medo
ou doentes!

Jesus é um amigo de verdade
Ele é Deus.
Jesus manda no céu e manda
aqui na terra também.
Jesus ajuda quem fala com Ele.

Quando Jesus andava aqui na
terra
Um dia Ele encontrou muitas
crianças.
Jesus ficou muito contente e
falou assim:
“Deixai vir a mim os
pequeninos ... porque dos tais
é o Reino de Deus.”
Jesus pode ser seu amigo
agora
Feche os olhos e fale com
Jesus.
Fale o que você quiser.
Falou? Pronto, agora Jesus é
o seu amigo forte.
Ande sempre com Ele.
Você vai ser muito feliz.
Visite uma igreja evangélica
Leve sua família e amigos.
Lá as pessoas cantam,
oram e recebem
coisas boas de Deus.
Não demore.

Esta palavra "expressamente" descrita acima
impõe temor, pois equivale dizer algo com
muita ênfase. Algo que devemos de fato
atentar diligentemente.
O Espírito Santo, com muita ênfase nos
orienta que nos últimos tempos duas classes
de seres estariam em franca atividade neste
planeta, com intuito de enganar a muitos.
São eles "espíritos enganadores" (que não
são demônios) e os próprios demônios. O
termo "enganar" provém do latim "ingannare" significa: fazer cair no erro, ou induzir ao
erro, produzir ensejo ao erro, seduzir, lograr,
atraiçoar.
Ocorre que enquanto poucos vivem a
realidade espiritual a luz da Bíblia, que é a
Palavra de Deus, o mundo avança a passos
largos na direção do mundo espiritual do
controle satânico, sendo presa fácil dos engodos com atrativos mirabolantes. É o mistério
da iniquidade em franca expansão! (2 Tessalonicenses 2.7).
Observamos perplexos nos dias atuais
com que atrevimento se processa a influência satânica nesse planeta, e pior, cada dia
aumentando mais. Mudanças de comportamento, mudança de padrões éticos, morais e
comportamentais e a aceitabilidade de muitas práticas ocultistas corroboram com isso.
A parapsicologia sendo aceita como ciência,
a crescente popularidade do sobrenatural, o
misticismo nas e das religiões orientais tem
se propagado de forma alarmante. Hoje em
dia é praticamente comum e normal, ouvir
os intitulados "gurus" falando em rádios,TV,
jornais, revistas, em programas de entrevistas,
etc., com toda pompa e ousadia, testemunhando acerca de seus guias espirituais (guias? definindo biblicamente são demônios).
Lamentável a crescente aceitação, pois sabemos que se tem crescido, é porque há demanda.
Facilmente se percebe em vista desse
crescimento, que estamos no linear dos últimos tempos, no qual o Senhor, através da
Bíblia nos orienta dizendo: "Olhe, tome cuidado porque espíritos enganadores e ensinos
de demônios tentarão perverter mentes e
corações a fim de os afastarem da verdadeira
fé".
Percebemos esse movimento tomando
força a cada dia, aberto caminho de modo

significativo na religião, no comércio e principalmente na educação. Os emissários de
satanás são mestres nos disfarces e na arte
de enganar. Porventura não se observa como
através das tatuagens pregam bruxaria como
se fosse arte! E como através do Halloween,
pregam bruxariacomo se fosse pedagogia?
Parece-me que principalmente as escolas
de inglês se encarregaram de importar uma
"desgraça" para nosso país, chamada
Halloween ou Dia das Bruxas. Pegam um
dia que foi o Senhor quem o fez, no qual nos
orienta a nos regozijar e nos alegrar nele (Salmos 118.24), e cultuam bruxas e demônios,
zumbis e outras coisas degradantes.
O primeiro registro do termo
"Halloween" é de cerca de 1745 anos.
Derivou da contração do termo escocês "Allhallow-eve" (véspera do Dia de Todos os
Santos) que era a noite das bruxas. Posto
que, entre o pôr-do-sol do dia 31 de outubro
e 1° de novembro, ocorria a noite sagrada
(hallow evening, em inglês), acredita-se que
assim se deu origem ao nome atual da festa:
Hallow Evening Hallowe'en Halloween.
(http://pt.wikipedia.org/wiki/
dia_das_bruxas).
Assim, essa prática disfarçada de festa
enlaçam vidas inocentes e mentes incautas,
que ficam presas em laços do diabo para
mais tarde cumprirem sua vontade (2 Timóteo 2.26). As pesquisas já demonstram o
crescimento vertiginoso de crianças e jovens
que se iniciaram na prática ocultista, após
participarem destes "cultos satânicos com
roupagem de festa". Isso é afirmação dos
próprios cristãos norte-americanos, conforme
encontramos na literatura. Aliás, como bem
nos adverte a Palavra "Não devemos ignorar
os desígnios de satanás" (2 Coríntios 2.11).
E para entristecer mais ainda o coração
de Deus, até mesmo filhos de cristãos tem
displicentemente participado de tais rituais
(na maioria das vezes com o aval dos pais).
Mais tarde os frutos aparecem, e os pais não
encontram as respostas dos "porquês" na
vida dos rebeldes adolescentes e jovens que
simplesmente abandonam o compromisso
com Deus e Sua Palavra e partem para o
mundanismo e alguns à bruxaria.
O maior referencial é o próprio Estados
Unidos, onde se encontram os adolescentes

e jovens mais rebeldes, ignorantes, desafeiçoados, irreverentes, caluniadores, ingratos,
e que desonram seus pais, exatamente como
está em 2 Timóteo 3. Por aí pode se ter ideia
do que está sendo infundido na mente das
nossas crianças, adolescentes e jovens.
A cada dia observamos pessoas que procuram preencher o vazio que sentem com o
velho ocultismo tão condenado por Deus,
mas, como o mesmo tem se apresentado com
nova roupagem, é facilmente aceitável e até
parece inofensivo.
O convite do Senhor ainda se encontra
"on line": "Vinde a mim, vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei"...
(Mateus 11.28). A orientação do Senhor
ainda está no "on line": "As palavras que
hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as
inculcarás a teus filhos e delas falarás"...
(Deuteronômio 6.6-7).
A advertência do Senhor ainda se
encontra "on line": "Entre ti não se achará
quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a
sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro; nem
encantador, nem quem consulte a um
espírito adivinhador, nem mágico, nem quem
consulte os mortos; Pois todo aquele que
faz tal coisa é abominação ao Senhor; e por
estas abominações o Senhor teu Deus os
lança fora de diante de ti" - (Deuteronômio
18.10-12).
Talvez alguém tenha achado que as
palavras empregadas aqui sejam um pouco
duras. Mas, Jesus disse: "Segue-me, e deixa
os mortos sepultar os seus próprios mortos"
- (Mateus 8.22).
Respeitamos a todos, pois cada um tem o
livre-arbítrio para seguir aquilo que deseja,
porém não podemos nos furtar de colocar
essa grande verdade, todavia Jesus, certamente continua dizendo através da Sua imutável Palavra: "Deixe que os mortos, sepultem seus próprios mortos", pois Eu sou Deus
de vivos... E também diz: "Mas, como é santo
aquele que vos chamou, sede vós também
santos em toda a vossa maneira de viver" (1 Pedro 1.15).

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