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Adoração ao Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, se você não sabe como aceitar a Jesus Cristo como seu salvador, clame a Deus Pai e o Deus Espírito Santo lhe dirá

Cremos: Pg 8 - Palavras Cruzadas: Pg 6 - Mensagem de Cristo para o seu coração: Pg 6

Arca de Noé encontrada
por chineses na Turquia

A Bíblia é realmente a verdadeira Palavra de Deus:

Prepara-te: como nos dias de Noé, assim será minha volta, disse Jesus

“Ninho de cobras gays”

Pág.7

Milhares de cobras no cio e no ninho transam sexualmente
uma com a outra, macho com macho e fêmea com fêmea,
um exemplo a ser seguido pelos gays de todo mundo.

Pág.8

Pág.7

Erupção do Vesúvio de 79 D.C
matou 16 mil gays
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Os carregadores de paralíticos espirituais
e poder restaurador de Jesus

Pastor José Wellington Bezerra
da Costa é presidente da Convenção Geral das Assembléias
de Deus no Brasil (CGADB) e
membro da diretoria do Comitê
Mundial das Assembléias de
Deus.

E

ra comum ver uma grande multidão acompanhando Jesus.
Entre os que o seguiam, havia
pessoas religiosas, curiosas, criticas e
necessitadas. Alguns acompanhavam
Jesus porque as suas palavras eram
confortadoras, curadoras e salvadoras.
Em Cafarnaum, havia em uma família um paralítico (Mc 2.1-12), cujo nome
não sabemos nem mais detalhes sobre

sua vida. Também não sabemos quem
eram os quatro homens que resolveram
levá-lo até onde Jesus estava. Entendemos que eles eram pessoas esforçadas,
cheias de caridade, persistência e fé.
Há muitas famílias que têm um
paralitico em sua casa. Não um paralítico físico, mas alguém acometido por
uma paralisia espiritual, um problema.
Quem sabe você já está cansado de
carregar alguém em casa, no colégio, no
trabalho, na vizinhança... Então, por que
você não pede a ajuda de irmãos para
trazer o seu paralitico até onde Jesus
está? Observe que os carregadores de
paralíticos terão sempre diante de si
portas fechadas. No dia em que você
resolver carregá-lo onde está Jesus, o
diabo vai colocar muitos empecilhos: o
pneu do carro fura, o sapato desaparece,
falta água para o banho etc.; porém, o
condutor de paralíticos espirituais deve
estar preparado para vencer todos os
obstáculos. Se necessário for, passe por
cima do telhado! Seu paralítico pode
ser portador de maus vícios, maconha,
cocaína, álcool, drogas... Peça ajuda!
Deus vai levantar pessoas amigas para

o ajudar.
Às vezes, ao chegar na casa onde
Jesus está, o inimigo pode usar alguém
para querer impedi-lo de entrar. Não
discuta. Não desista. Você sempre vai
encontrar dificuldades. Leve o seu paralítico onde está Jesus! Ele espera por
você e o seu paralítico. Seja cuidadoso,
não o leve onde Ele não está. Você precisa saber o lugar certo. Existem muitos
pregadores profissionais com promessas falsas, prometendo curas, libertação
e nada acontece, porque Jesus não está
ali. Aprenda a descobrir o telhado no
lugar certo.
Observemos alguns pontos importantes no texto de Marcos 2. No versículo 4, diz que eles “baixaram o leito”. Ali
estava Jesus, e eles tiveram a sabedoria
de entregar o paralítico em Suas mãos.
No versículo 5, lemos: “Vendo a fé deles”
. Observem que Jesus sempre faz o
melhor para nós. Eles foram à busca da
cura, mas Jesus deu ao paralítico mais
do que eles pediram: perdoou seus
pecados. Salvou-o.
Após curar o homem, Jesus lhe
disse: “Vai para tua casa”. Como quem

dissesse: “Não fique no meio dos fariseus incrédulos”. A ordem também
foi para que ele tomasse o seu leito.
Por ordem de Jesus, você pode andar
agora e deixar de ser um peso para
sua família e para os outros. Você será

abençoado por Jesus! Você andará com
os próprios pés, pois agora você poderá.
Depois, conte a outros, o que Jesus fez
em sua vida, e traga outros paralíticos à
presença de Jesus.

Festa musical na AD em Osasco
Igreja paulista celebra aniversario de conjunto coral e orquestra

N

o final do ultimo semestre, dias 30, 31 e 1º de
junho, a Assembléia de
Deus de Osasco teve uma
grande festa em celebração dos
59 anos de seu Coral e 23 anos de
sua Orquestra.
Após tanto tempo cantando a
Palavra de Deus, o tema escolhido
anuncia uma grande verdade:
“Ele não mudou”, com base em
Hebreus 13:8. Jesus permanece fiel, agindo com o mesmo
tremendo amor e poder na sua
Igreja e através dela. A AD Osasco,
presidida pelo pastor José Amaro
da Silva, tem experimentado essa
premissa.
Mais de 1.200 pessoas compareceram em cada dia do evento,
além de muitos irmãos que acompanhavam a transmissão ao vivo
pela internet. Na sexta-feira (30)
o pastor Celso Urçulino tocou
os corações ao palestrar sobre
o chamado ao serviço do Reino
de Deus.
No sábado (31) e domingo (1º)
foi à vez do Pr. João Barbosa, que
pregou sobre o legado, trabalho
que nossos antecessores fizeram
para que hoje desfrutássemos de
seus frutos e o que temos plantado. Emocionado, o pastor José
Amaro agradeceu aos inúmeros
presentes e elogiou diversas
vezes o trabalho realizado, que
priorizou a seleção de hinos da

Festa musical na AD Osasco

Harpa Cristã.
O maestro e pastor Elias José dos
Santos, muito feliz com o empenho e dedicação dos 80 irmãos
que integram o coral, somados
aos 91 que compõe a orquestra,
explica: “O evento de aniversário
deste grupo, já é uma tradição
em nossa igreja. Não se trata
apenas de tocar e cantar músicas,
mas é um conjunto de trabalhos
para glorificar o Nome de Jesus
– intercessão, confraternização,
santificação e outros, que exaltam
e bendizem o Senhor” .
Você pode imaginar o som das vozes de baixos, contraltos, sopranos

e tenores unidas às flautas, oboés,
clarinetes, saxes, fagotes, trompetes, trombones, tubas, violoncelos, piano, tímpanos, percussão,
bateria, 37 violinos em belíssimos
hinos que marcaram época? Os
irmãos que compareceram ao
evento se emocionaram e foram
ministrados pelo Espírito Santo.
“Deus nos surpreendeu. Sua graça
foi derramada de forma tremenda
em nossos corações, ao ouvirmos
hinos que arcaram nossas vidas”
diz o maestro Elias.
Esse ministério é parte especial da
identificação da igreja que desde
seu inicio, no ano de 1951, já tinha

um quarteto iniciando o trabalho
musical, com o irmão Serafim
Ernesto. Quatro anos mais tarde
já nascia o coral com aproximadamente 15 componentes e desde
então não parou mais de crescer.
Um dos muitos frutos desse trabalho refletido na sociedade é a
escola de música ABDA, gerenciada e mantida pelos próprios
músicos, contando com o apoio
incondicional dos pastores da
igreja. “A escola oferece gratuitamente aulas práticas e teóricas de
instrumentos musicais com profissionais devidamente qualificados,
com vinculo contratual. Promove
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com excelência a educação musical, levando às crianças e pré-adolescentes oportunidades e união
em torno de valores comuns
como: desenvolver a salvação em
Jesus, a dedicação aos estudos,
a importância de uma atividade
positiva diante dos desafios, etc.”,
ressalta o site da AD Osasco sobre
a instituição. A presença desses
pequenos instrumentistas abrilhantou ainda mais o evento que
deixou os irmãos desejosos da
próxima celebração em gratidão
e glória ao Senhor.
Fonte: Mensageiro da Paz

Ano XIV – Edição 178 – de 18/11 a 18/12 de 2014 – 3

PREPARA-TE: O SENHOR JESUS CRISTO ESTÁ VOLTANDO

Programa Educação de Jovens e Adultos
(EJA) tem inscrições abertas em Barueri

A

Secretaria de Educação
de Barueri, em parceria
com a Secretaria da Mulher, informa que estão
abertas as inscrições para o programa “Educação de Jovens e Adultos”
(EJA), até o dia 2 de dezembro, para
o segmento de 1ª a 4ª série nos
períodos da tarde e noite.
As inscrições podem ser feitas
no 2º andar da Secretaria da Mulher
(avenida Pastor Sebastião Davino
dos Reis, 756, Vila Porto) ou no
Espaço Mulher do Ganha Tempo
(avenida Henriqueta Mendes Guerra, 500, Centro).

Para matricular-se no EJA, é
necessário ter idade mínima de 16
anos e apresentar o número do
Cadastro do Cidadão.
O que é o EJA
São aulas destinadas a jovens e
adultos que deixaram de estudar
cedo e que precisam do diploma
para voltar ao mercado de trabalho;
para quem precisa do diploma para
a promoção no emprego; e para
idosos que desejam aprender a ler.
Mais informações 4706-4046.
Fonte: Secretaria de Comunicação
Social

Nova plataforma do Centro
diminui tempo de viagem
de coletivos

Educação de Jovens e Adultos

Rede inteligente de semáforos
de Barueri é destaque no Valor
Econômico

E

C

Nova plataforma do Centro diminui tempo
de viagem de coletivos

om um mês de funcionamento, a nova plataforma
para embarque e desembarque de passageiros, situada
entre as ruas Duque de Caxias e Campos
Sales (Centro), já apresenta resultados
positivos. Além de reduzir o volume de
tráfego e desafogar o terminal central, o
tempo de viagem dos ônibus que utilizam a baia, na avaliação da Coordenadoria deTransporte (órgão da Secretaria
de Transporte e Mobilidade Urbana,)
diminuiu em média 20 minutos.
As viagens ficaram mais rápidas
porque os coletivos que usam a plataforma seguem para seus destinos pela
avenida Henriqueta Mendes Guerra e
não passam pelo terminal rodoferroviário Gualberto Tolaini.
Menos trânsito
Concebida na remodelação viária
do Centro, a nova plataforma também

diminuiu o trânsito na região. Cada
ônibus que embarca e desembarca
na baia, quando acessava o terminal,
tinha que percorrer por duas vezes o
mesmo trajeto.
Mais espaço no terminal
Construída a 150 metros de distância do terminal rodoferroviário
Gualberto Tolaini, a plataforma recebe
exclusivamente seis linhas de transporte
coletivo: A111-Vila Márcia, A168-Jd.
Itaquiti, T241-Júlio, T242-Líbano Via
Brig. Jordão, T253-Líbano Via Zélia e
T411-Belval.
Contato
Para fornecer mais informações
sobre o transporte público municipal,
a Coordenadoria de Transporte disponibiliza a linha telefônica gratuita 0800771-0130. O contato também pode ser
feito pelo e-mailtransportes@barueri.
sp.gov.br.

m reportagem veiculada
na quarta-feira, 12, o jornal
Valor Econômico destacou
a rede de semáforos inteligentes de Barueri como exemplo
do uso de tecnologia na mobilidade
urbana.
Com o título “Cresce a demanda
por sistemas inteligentes”, a matéria da jornalista Fátima Fonseca
integrou um especial do Valor sobre
mobilidade urbana. “Cidades de
diferentes portes estão adotando o

conceito dos sistemas inteligentes
de transportes (ITS, na sigla em
inglês) e começam a observar ganhos que vão além da melhoria no
trânsito”, diz o texto.
Sobre Barueri, o maior jornal
de economia, finanças e negócios
do Brasil revela que, para adotar
o sistema, a Prefeitura investiu no
centro de monitoramento e, além
das câmeras, instalou sensores que
captam o número de veículos e
otimizam o ciclo de semáforos de

O

conectado à rede mundial e acessar o Portal
de Barueri (www.barueri.sp.gov.br). No campo
“Agendamento de Consultas”, é preciso digitar
o numero do cadastro do cidadão ou confirmar
alguns dados pessoais.
Gratuito e prático, o procedimento leva menos
de um minuto e é acessível 24 horas por dia. Além
de evitar o deslocamento até uma UBS apenas para
marcar horário com um médico, o programa une
as agendas de todas as unidades de saúde para

Fonte: Secretaria de Comunicação Social

Rede inteligente de semáforos de Barueri é destaque no Valor Econômico

Consultas de odonto e oftalmo em Barueri já podem ser marcadas pela internet
sistema de agendamento on-line da
rede de saúde de Barueri já permite
marcar consultas com médicos de
mais duas especialidades: odontologia e oftalmologia. Além destes especialistas,
segue a possibilidade de agendar clínico geral,
ginecologista e pediatra.
Para agendar pela internet uma consulta
com odontologista ou oftalmologista, basta usar
qualquer computador, smartphone ou tablet

Alphaville.
O informativo também traz o
depoimento do secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Barueri, João Amâncio da Conceição,
sobre os resultados da instalação
dos semáforos inteligentes. “Nos
horários de pico, tínhamos congestionamento de 30 km todo dia. Com
a solução, reduzimos de 15% a 25%
o tempo de percurso do motorista
nesses horários.”

indicar o dia e o local mais próximos. A plataforma
ainda permite a verificação do histórico de consultas, checagem de exames realizados e impressão
de comprovantes.
Para quem não tem acesso à internet, o Ganha Tempo disponibiliza um totem que realiza o
agendamento on-line. O usuário que não puder
comparecer a uma consulta deve efetuar o cancelamento prévio para não ter o acesso bloqueado.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social
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É o fim da história do ‘Rei’, Roberto
Carlos, com a Friboi
A Friboi doou 10 milhões; 5 para campanha da Dilma PT e 5 para a Aécio PSDB
e mais hum milhão para o PSB do falecido Eduardo Campos
Roberto Carlos e JBS, que tinham contratos de R$ 45 milhões, trocam farpas na Justiça paulista

Roberto Carlos, com Wesley Batista, do JBS, e Tony Ramos,
no início da campanha da Friboi:

O

‘Rei’ Roberto Carlos não vende
produto. Não a
carne da Friboi,
pelo menos. As pessoas
disseram que ele não é confiável e não acreditaram no
comercial em que ele come
um suculento bife. Isso foi
o que argumentou o JBS,
a empresa dona da marca
Friboi, na Justiça. Sim, na
Justiça, porque o Rei estava
dizendo para o juiz que o
JBS é caloteiro. O calote é
porque a empresa tinha rescindido o contrato de uma
hora para outra, sem

pagar a multa prevista.
Sim, o contrato acabou. Aliás, eram dois contratos. Um
de R$ 22,5 milhões que seriam pagos no Brasil, e outro
de US$ 9,3 milhões, ou cerca
de R$ 20 milhões ao dólar
da época, a serem pagos no
exterior.
No jornalismo, o primeiro
parágrafo de uma matéria
é destinado a dizer qual é
a notícia principal. Qual é a
grande novidade. Talvez fosse o caso de ter escrito logo
no início desta reportagem
que o rei e o JBS chegaram
a um acordo nesta semana

e não estão mais brigando.
Mas ninguém sequer sabia
que eles estavam trocando
algumas farpas na Justiça.
Então, ficou difícil escolher
o que era a informação mais
nova desta briga que deve
marcar a história da propaganda brasileira.
Há aqueles que teriam
dado destaque para o valor
do contrato. Afinal, muito
tinha se especulado sobre
quanto o JBS teria acertado
com o Rei, no início deste ano, quando estreou o
comercial com a música O
Portão e ficou-se sabendo
em rede nacional que depois
de 40 anos o Rei não era mais
vegetariano. Mesmo aqueles
que arriscaram dizer valores
altos não chegaram nem
perto dos cerca de R$ 45 milhões acertados, e que estão
listados nos documentos
anexados ao processo judicial movido pelas empresas
ligadas a Roberto Carlos.
Tampouco se sabia que
o Rei usava uma empresa
no exterior para receber
parte do dinheiro. Na parte
brasileira, o contrato era
firmado com a JBS S. A. e as
empresas ligadas a Roberto.
No exterior, foi usada a JBS
USA Holding e a empresa de
nome Chaterella Investors
Limited, que é a mesma que

era usada pela Federação
Portuguesa de Futebol para
pagar o técnico Luiz Felipe
Scolari (leia abaixo).
Outros teriam escolhido
destacar o fato de o Rei, recordista absoluto de venda
de discos, não ser um bom
garoto-propaganda. O JBS
diz que encomendou uma
pesquisa com uma renomada empresa de avaliação e
mensuração de retorno de
investimentos em comunicação, sem citar o nome de
tal empresa, para medir a
percepção do público sobre
a imagem de Roberto Carlos.
Teria ficado surpresa ao ver o
resultado: as pessoas disseram não confiar no Rei. Por
isso, o JBS diz que decidiu
cancelar o contrato, que
deveria durar até o fim de
2015, já em julho deste ano.
Pelos relatos dos documentos que estão nos processos que correm na Justiça
paulista, as partes pareciam
estar chegando a um acordo sobre o distrato antes
mesmo de partirem para
a briga. Mas uma notícia
publicada por O Globo de
que o contrato estaria sob
ameaça, quando as partes
concordaram em manter o
sigilo da rescisão, e uma foto
publicada no Instagram em
agosto pelo Rei comendo

carne em uma churrascaria,
que segundo o JBS não serve a marca Friboi, azedaram
as relações. Foi quando o
caso foi parar na Justiça com
a acusação de calote, que
aliás teria sido a escolha de
muitos para o início deste
texto.
Pelos contratos, os pagamentos seriam feitos de
forma parcelada, em cinco
vezes. Mas apenas a primeira
das parcelas foi paga e então
o JBS rescindiu o contrato.
Na Justiça, os advogados das
empresas Natureza, Amigo
Produções, Atlântico Promoções, RDC Eventos e DC
Set Shows, todas ligadas a
Roberto Carlos, escolheram
cobrar apenas pelo contrato
que seria pago diretamente
no Brasil. E por esse contrato
a rescisão unilateral implicaria uma multa de R$ 7,2
milhões.
O JBS alegava que não
devia esse valor e aceitava
pagar R$ 3,1 milhões. Mas
isso parece agora pouco importar porque os advogados
das empresas de Roberto
Carlos, do escritório Trigueiro Fontes, informaram que
se chegou a um acordo. O
JBS informou que não vai se
manifestar.
Fonte: O Estado de São Paulo

Encontrado oceano subterrâneo

Fato pode ter conexão com “as fontes do grande abismo” do dilúvio bíblico

A conceituada revista Science divulga a notica de que os

geofísicos da Northwestern
University e da Universidade

do Novo México teriam descoberto um imenso reservatório
de água abaixo da superfície.
Os especialistas calculam que
o reservatório teria um voluma
equivalente a três vezes o que
existe nos oceanos conhecidos.
A descoberta tem as suas peculiaridades, uma vez que pode
alterar muitas teorias sobre a
formação do planeta. A água
está cerca de 660 quilômetros
abaixo da superfície, presa em
um mineral com estrutura de
cristal.
Steve Jacobsen, da Northwestern, e co-autor do estudo, revelou que a pesquisa está
baseada em informações do
USAarray, rede de sismógrafos
que mede as vibrações de terremotos. “Os cientistas têm procurado por essas águas profundas

há décadas, eu acredito que
essa água oculta serve como espécie de ‘apoio’ para os oceanos
na superfície. Isso explicaria por
que eles sempre mantiveram
do mesmo tamanho por tantos
anos”, disse o cientista.
Segundo o especialista
esta massa de água do interior
do planeta pode ser conduzida à superfície pela atividade
tectônica, como terremotos,
maremotos e vulcões.
Na verdade esse fenômeno coloca em risco a teoria
divulgada pela comunidade
cientifica de que a os cometas
de gelo foram os responsáveis
pela formação dos oceanos
quando eles atingiram o planeta durante sua formação.
“Se comprovados, esses
oceanos subterrâneos podem

reforçar a referência bíblica
sobre o Dilúvio”, afirma Brian
Thomas, cientista cristão ligado
ao Instituto de Pesquisas da
Criação. Ele citou a passagem
em Genesis 7:11 que comenta
sobre “as fontes do grande abismo”, uma realidade desconhecida recentemente pela ciência e
que os cientistas interpretavam
como mera linguagem figurada.
Thomas explica que
esse volume imenso “é consistente com a referência geral das
Escrituras a águas profundas
abaixo da terra. Ao contrário de
pensadores seculares, cientistas
bíblicos estão abertos à possibilidade de que Deus criou a
Terra depois separou as águas,
como ele diz em sua Palavra”,
comentou o cientista. Fonte: MP
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A Harpa Cristã e o agir de Deus Segundo jornalistas, pais famintos comem
Transformação, edificação e curas por
os
próprios
filhos
na
Coréia
do
Norte
meio das mensagens do hinário

A

mensagemdequeJesussalva,
cura, batiza com o Espírito
Santo, e em breve vem buscar
o Seu povo, está contida em
dezenas de hinos da Harpa Cristã.
Em todas as regiões do Brasil é possível
encontrar pessoas com uma história que
envolve as canções registradas no hinário.
São testemunhos de curas divinas, conversões, batismos no Espírito Santo, dentre
tantos outros. Em fevereiro de 2011, Karin
Cláudia Rozendo, do Rio de Janeiro (RJ), foi
diagnosticada com Dengue Hemorrágico e
desenganada pelos médicos. Ela estava no
C.T.I. de um hospital carioca e lá aconteceu
a experiência com Deus. “Meu estado de
saúde era crítico. Sem forças, não conseguia
se quer falar, quanto mais cantar – o que
amo fazer. Em todo o tempo, todo processo,
balbuciava o hino de número 4 da Harpa
Cristã”.Porcausadagravidadedoseuestado
de saúde Karin foi transferida para outro
hospital e colocada em um quarto com
pessoas pós CTI e coma. Dois dias depois de
uma crise fortíssima com picos de pressão,
por meio das orações de sua mãe, Deus a
renovou na madrugada. “Ao amanhecer o
dia louvei a Deus mais uma vez com o hino
4, e ao fazê-lo, uma senhora que estava deitada num leito ao meu lado direito, recém
saída do coma, vitima de um AVC, e que não
lembrava de ninguém, começou a chorar.
Após a cena, sua filha saltou de alegria , pois
sua mãe passou a reconhecer membros da
família, através de fotos”, conta Karin.
Não há apenas testemunhos de curas
envolvendo as composições da Harpa. Jose
Martins Neto, à época, líder de mocidade da
Assembléia de Deus em Oleiras (PI), lembra
que no ano de 1992, ao entoarem o hino
358 em um culto de oração na segunda-feira, todos os jovens foram misteriosamente
batizados no Espírito Santo num momento.
“Tínhamos na igreja 15 jovens, dos quais
13 ainda não eram batizados, e já fazia uns
15 anos que na cidade não se via tantos
jovens batizados no Espírito Santo de uma
só vez. Uma adolescente foi tomada por
Deus e em profecia disse: ‘A partir de hoje
faço movimento nesse lugar, sopro o meu
vento trazendo curas, salvação e grande
renovação à vista dos meus e de toda essa
população, vereis ainda esses dias a grande
diferençaqueeumesmoestabeleço’.Depois

daquele dia, veio uma grande onda de salvação, muitas vidas se renderam a Jesus, ao
ponto de em menos de um ano estarmos
com 60 jovens. Tivemos crescimento na
mocidade de 300 por cento. Não tem como
me lembrar disso e não chorar”, emociona-seJoseMartins,quehojepastoreiaaADem
Alvorada do Gurgueia (PI).
Uma das canções mais populares do
hinárioassembleianoéohino15.Foiatravés
desse hino que Heleno Francisco aceitou a
Cristo no ano de 1992. Na cidade de Barreiro, interior pernambucano, realizava-se
um culto relâmpago em frente à escola
onde ele estudava e lá sua historia foi mudada. “Naquele dia um diácono chamado
Expedito e um auxiliar chamado Genival
lideravam o grupo de evangelismo. Como
todo assembleiano pernambucano eles
iniciaram o culto relâmpago cantando três
hinos de nossa harpa cristã. O ultimo hino
a ser cantado foi o de número 15. Depois,
o irmão diácono fez um breve comentário
deste último, me levando a um extraordinárioestadodereflexãosobreminhavidacom
Deus como nunca tinha tido antes. Muito
embora fosse um adolescente de apenas
14 anos de idade, através daquele hino
cantado e sucintamente explicado pelo
irmão, eu pude compreender e acima de
tudo aceitar o grande e maravilhoso plano
de salvação projetado por Deus. Portando,
me converti naquele dia escutando a impactante mensagem do hino 15 da Harpa
Cristã”, testemunha.
Com tantos relatos de bênçãos recebidas da parte de Deus, fica evidente que
a nossa história como povo pentecostal, a
nossa identidade e o crescimento da nossa
denominação estão estritamente ligadas
aos cânticos da nossa Harpa Cristã. Então,
mantenhamos a chama acesa e zelemos
pelo legado deixado pelos pioneiros da
nossa denominação, mantendo o devido
valor e lugar das canções congregacionais
do nosso hinário.
Fonte: MP

Enquanto isso, em meio a caos do governo, cresce perseguição a cristãos no país

N

ovamente surgem informações de que pais
famintos estão comendo os próprios filhos na
Coréia do Norte. A denúncia foi feita
pela primeira vez por jornalistas
que teriam se infiltrado no país
mais fechado do planeta no ano
passado. O assunto volta a tona
sempre que relatos da falta de alimentos são divulgados. Mas como
tudo relacionado com a nação mais
fechada do mundo, é difícil de ser
comprovada.
O fato é que a fome, que matou
milhares de pessoas no país na
década de 1990, está ameaçando
grande parte da população. Simplesmente não existe comida suficiente para alimentar os 24 milhões
de norte-coreanos. Embora negue
as mortes em massa, o governo de
Kim Jong-Un reclama das dificuldades decorrentes do embargo que o
país sofre devido a seu programa
nuclear. Mas não nega que é a pior
crise de alimentos em três décadas.
A agência Reuters informa que
o país enfrenta a maior seca desde

Governo de Kim Jong-Un

1982, tendo chovido apenas um
terço do esperado para o período.
Foram cerca de 70 dias sem chuva.
Tropas do Exército protegem 24
horas as plantações que ainda
persistem e toda água disponível
vai para as terras agrícolas.
A missão Christian Aid afirma
que nos contextos de crise quem
sofre primeiro sãos os cristãos, privados pelo governo de seus direitos
mais básicos simplesmente por
causa de sua fé.
Segundo a organização cristã,
existem trabalhos consistentes
de missionários que conseguem
contrabandear alimentos e oferecer
apoio aos cristãos da “igreja subterrânea” norte-coreana. Com isso,
mais perseguição e prisões estão
ocorrendo, sempre com a acusação
de espionagem e de traição aos
ideais da pátria.
“Este é o estilo típico de acusação do governo. Para controlar
o seu povo, eles precisam culpar
alguém, e muitas vezes os cristãos
são os primeiros a serem acusados”,
afirma um dos missionários que

trabalha no país. “Eles fazem falsas
acusações aos cristãos pois, ao
ouvirem seu testemunho, pessoas
estão sendo alcançadas e suas vidas
são mudadas pelo amor de Cristo.”
Semana passada, dois turistas
americanos foram presos por ter
esquecido sua Bíblia em um quarto de hotel. O governo os acusa
de proselitismo e de ameaça ao
regime.
A Missão Portas Abertas coloca a
Coréia do Norte ainda em primeiro
lugar na lista dos maiores perseguidores dos cristãos no mundo.
“Acredita-se que pelo menos 25%
dos cristãos estejam definhando
em campos de trabalho forçados
por que se recusaram a adorar os
membros da dinastia Sung, fundadores da Coréia do Norte, como
a deuses”. Em 2012, um relatório
da Missão indicava que mais de
70.000 cristãos estavam aprisionados em campos de concentração
norte-coreanos. Com informações
Mission Netword News, The Mirror
e Reuters
Fonte: MP
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Osasco realiza I Congresso de Comércio
Exterior da Região Oeste (Concex)

A Prefeitura de Osasco, por
meio da secretaria de Indústria,
Comércio e Abastecimento de
Osasco (SICA), promoveu, entre
os dias 11 e 12 de novembro, o
I Congresso de Comércio Exterior da Região Oeste (Concex).
Realizado no Centro Universitário Fieo, na Vila Yara, o evento
teve como objetivo apresentar
às micro, pequenas, médias e
grandes empresas a importância do comércio exterior para
o aumento de sua competitividade.

O prefeito de Osasco, Jorge
Lapas, fez a abertura oficial do
Congresso e ressaltou a satisfação de pela primeira vez realizar um encontro que reuniu
alunos, empresas e entidades.
“Cumprimento os idealizadores
e, sobretudo, os organizadores que tornaram possível a
realização deste I Congresso
que aborda o comércio exterior para Osasco e região. Para
nossa cidade que cresce cada
vez mais economicamente, é
muito importante investir no

RESPOSTAS

palavras
cruzadas

setor”, salientou.
“Osasco tem uma localização privilegiada por ficar
tão próxima a São Paulo, mas
não podemos deixar de realizar obras de infraestrutura e
mobilidade urbana, além de
capacitar mão de obra qualificada. No comércio exterior
temos condições para articular
e desenvolver o setor e isso será
feito cada vez mais”, completou
o prefeito Jorge Lapas.
O Congresso, que também
foi organizado pela Associação

cristã

Comercial e Empresarial de
Osasco (ACEO) e pelo Comitê de Incentivo ao Comércio
Exterior da Região Oeste (CICERO), realizou apresentação
e aproximação dos players na
região; difusão de informações
para capacitação e análise
deste mercado, por meio de
palestras, cursos e painéis, além
de gerar oportunidades de
negócios internacionais.
Também no primeiro dia
do evento, o secretário da SICA,
Gelso de Lima, explicou algumas motivações para a realização do Concex. “O município
de Osasco é a 11ª economia
nacional e possui o 4º PIB do
Estado de São Paulo, mas ainda tem uma economia muito
tímida. A pedido do prefeito
Lapas, procuramos parceiros e
estamos buscando um papel
mais ativo. Espero que este
evento seja um sucesso, porque todos ganhamos quando
nos envolvemos e principalmente, quando incentivamos
a economia”, disse.
André Menezes, presidente
da ACEO, deixou uma mensagem para os alunos e para os
empresários que estavam no
auditório. “Tudo isso começou
com uma idéia trazida pelo
professor e coordenador do
curso de comércio exterior e do
CICERO, Antônio Carlos Roxo,
acredito que depois dessa
iniciativa e desse Congresso,
Osasco descobrirá seu potencial. Muitas empresas estão na
cidade e não sabemos. Portanto, quero parabenizar todos
envolvidos e dizer que todos
devem desfrutar ao máximo
dos conhecimentos que esse
encontro trará”, afirmou.
Palestras
O primeiro dia do Concex foi
direcionado para orientações
às empresas sobre assuntos
pertinentes ao comércio exterior, tais como financiamentos
a exportações e importações,
normas e práticas legais, procedimentos para promoção
comercial dos produtos no
exterior, soluções bancárias
para micro, pequenas, médias
e grandes empresas exportadoras. Também fazem parte
desse conjunto de atividades
dois grandes painéis.
O tema “Comércio Exterior
– sustentabilidade e inovação”
foi discutido no segundo dia do
Congresso por representantes
da Apex-Brasil, Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio e Associação Comercial do Rio de Janeiro, além da
Feira de Negócios, que contou
com a presença das instituições
mais importantes do país na
área de comércio exterior:
BNDES, Banco do Brasil, Caixa
Econômica, Correios, Ciesp-Castelo, Sebrae, Sindicomis,
Fundação Vanzolini, Funcex,
dentre outros.
Fonte: Secretaria de Comunicação - SECOM

Mensagem de Cristo para o seu coração:

Diganãoaohoróscopo
Janeiro
Apóstolo São João
“E a caridade é esta: que
andemos segundo os seus
mandamentos. Este é o
mandamento, como já desde o princípio ouviste: que
andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram
no mundo, os quais não
confessam que Jesus Cristo
veio em carne. Esse tal é o
enganador e o anticristo”.
(II S. João 1: 6 e 7)
Fevereiro
Salvador Jesus Cristo
“Eis que vos envio como
ovelhas ao meio de lobos;
portanto sedes prudentes
como as serpentes e símplices como as pombas.
Acautelai-vos, porém, dos
homens; porque eles vos
entregarão aos sinédrios,
e vos açoitarão nas suas
sinagogas.” (Mateus 10:
16 e 17)
Março
Sacerdote Zacarias
“Bendito o Senhor Deus de
Israel, porque visitou e remiu seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa
na casa de Davi seu servo.
Como falou pela boca dos
seus santos profetas, desde
os princípios do mundo;
Para nos livrar dos nossos
inimigos e da mão de todos
os que nos aborrecem”.
(Lucas 1: 68 e 71)
Abril
Apóstolo S. Tiago
“Sede, pois, irmãos pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera
o precioso fruto da terra,
aguardando-o com paciência, até que receba a
chuva temporã e serôdia.
Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda
do Senhor está próxima”.
(Tiago 5: 7 e 8)
Maio
Apóstolo S. Judas
“Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre
a vossa santíssima fé, orando
no Espírito Santo, conservai
a vós mesmos na caridade
de Deus, esperando da misericórdia de nosso senhor
Jesus Cristo, para a vida
eterna”. (Judas 1: 20 e 21)
Junho
Apóstolo S. Tiago
“Tenha, porém, a paciência
a sua obra perfeita, para
que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa
alguma. E, se algum de
vós tem falta de sabedoria,
peça-a a Deus, que a todos
dá liberalmente e não o
lança em rosto; e ser-lhe-á
dada”. (Tiago 1:4 e 5)
Julho
Apóstolo Paulo
“A noite é passada, e o dia
é chegado. Rejeitemos
pois as obras das trevas,

e vistamo-nos das armas
da luz. Andemos honestamente, como de dia,
não em glutonarias, nem
em bebedeiras, nem em
desonestidades, nem em
dissoluções, nem em contendas
e inveja; Mas revesti-vos do
Senhor Jesus Cristo, e não
tenhais cuidado da carne
em suas concupiscências”.
(Romanos 13: 12 e 14)
Agosto
Apóstolo S. Pedro
“Ora, pois, já que Cristo
padeceu por nós na carne,
armai-vos também vós
com este pensamento:
que aquele que padeceu
na carne já cessou do pecado, para que, no tempo
que vos resta na carne,
não vivais mais segundo
as concupiscências dos
homens, mas segundo a
vontade de Deus”. (1 Pedro
4: 1 e 2)
Setembro
Evangelista S. Mateus
“Vós sois o sal da terra; e,
se o sal for insípido, com
que se há de salgar? Para
nada mais presta, senão
para se lançar fora e ser
pisado pelos homens. Vós
sois a luz do mundo; não se
pode esconder uma cidade
edificada sobre um monte”.
(Mateus 5: 13 e 14).
Outubro
Evangelista S. Lucas
“E dizia a todos: “Se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, e
tome cada dia a sua cruz, e
siga-me. Porque qualquer
que quiser salvar a sua vida
perdê-la-á; mas qualquer
que, por amor de mim,
perder a sua vida a salvará”.
(Lucas 9: 23 e 24)
Novembro
Salvador Jesus Cristo
“O homem bom tira boas
coisas do seu bom tesouro,
e o homem mau do mau
tesouro tira coisas más.
Mas eu vos digo que de
toda a palavra ociosa que
os homens disserem há de
dar conta no dia do juízo.
Porque por tuas palavras
serás justificado, e por tuas
palavras serás condenado”.
(Mateus 12: 35 e 37)
Dezembro
Evangelista S. Marcos
“Pois que aproveitaria ao
homem ganhar todo o
mundo e perder a sua
alma? Ou o que daria o homem pelo resgate de sua
alma? Porquanto qualquer
que entre essa geração
adúltera e pecadora, se
envergonhar de mim e de
minhas palavras, também
o Filho do homem se envergonhará dele, quando
vier na glória de seu Pai,
com os santos anjos”.
(Marcos 8: 36 e 38).

Jamo Little Brown
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“Ninho de cobras
gays”

A

o invés de ficar
usando o arco-íris,
uma coisa tão linda que Deus criou
como símbolo de uma aliança,
para não haver mais dilúvio
e que é usado pelos gays,
lésbicas, travestis e todos os
homossexuais, o uso do arco-íris usado pelos gays como
símbolo deste movimento diabólico e infernal, é uma afronta
maldita contra o Nosso Deus.
Ao contrário, os gays estariam
bem servidos se o seu símbolo fosse o ninho de cobras
hesitadas, transando machos
com machos, conforme foto.
Que Deus tenha misericórdia
das almas dos homossexuais.
Tenho certeza que a exemplo de sinais como o de Sodoma e Gomorra e do Vulcão
Vesúvio, Deus há de andar

Fonte: internet

outros ainda piores, conforme
cita o Senhor Jesus no livro de
Apocalipse.
Herculano (em latim Herculaneum e italiano Ercolano)
era uma antiga cidade romana
na região da Campânia, província de Nápoles.
Ficou muito conhecida por
ter sido conservada, junto com
a cidade de Pompéia, depois
de ter sido soterrada pela
cinzas da erupção do vulcão
Vesúvio em 79 d.C.
Muitos dos seus habitantes
morreram devido à erupção, e
a cinza modelou seus corpos
na posição que estes tinham
no momento da sua morte.
Apesar de ser menor que sua
vizinha Pompéia, Herculano
era muito mais próspera.
Pr. Jose Alcides Marronzinho de Oliveira
(Jamo Little Brown) - leiaojornal@uol.com.br .

Programa de Pavimentação da Prefeitura
asfalta vários bairros da cidade

P

ara proporcionar
mais qualidade
de vida aos moradores, a Prefeitura, por intermédio
da Secretaria de Serviços
Municipais, segue a todo
vapor com os trabalhos de
pavimentação em diversas
ruas da cidade. O objetivo
é facilitar o trafego de veículos, melhorando a mobilidade urbana da região.
Entre os bairros contemplados pelo PROPAM
– Projeto de Pavimentação
Municipal, que realiza os
trabalhos de recapeamento e colocação de asfalto
está o Jardim São Luís com
a Rua Edgar de Moraes,
onde o trecho entre o prédio da Secretaria de Educação até o Ginásio Armando
Frediani já foi concluída.

No bairro Cidade São
Pedro, foi iniciada a pavimentação das Ruas Marisco e Tartaruga. Já a Rua
Maria Valderez está em
fase final. No Cento e Vinte, a equipe do PROPAM
está recapeando a Rua
Estrela Dalva e asfaltando
as Ruas Anhanguera e a
viela da Rua do Marisco.
Também foram iniciados
os trabalhos de terraplanagem, nivelamento de
via e implantação de guias
e sarjetas para iniciar a
pavimentação na Rua Clementino
Além dos bairros citados, o programa continua
levando asfalto a outros
bairros como o Vila Rica,
Cidade São Pedro, Chácara
das Garças, Jaguari e Fazendinha e o Cururuquara,

Constituição brasileira: Aos leitores e aos religiosos, os movimentos gays estão acima das leis e da constituição do país, por exemplo:
podemos criticar o judiciário, o Congresso, as Forças Armadas, as
Igrejas Católica e Evangélicas, a Presidente da República, o Papa, os
Pastores, os Padres e Bispos, até a Deus na Pessoa do Senhor Jesus
Cristo. A Constituição nos garante usarmos do nosso direito de
expressão para acusar a Deus, Jesus Cristo dá nos exemplo disto, Ele
foi chamado de Belzebu e comilão, e até hoje o Filho de Deus é caluniado pelos ateus, mesmo assim somos perdoados, agora aí de quem
criticar esta minoria de gays, que atenta contra a divindade de Deus
Pai, Filho e Espírito Santo.Pr. Alcides Marronzinho

que já teve 21 mil m² das
ruas pavimentadas. Ao
todo mais de 40 km de
ruas já foram asfaltadas em
todo o município.
Parque Cidade São Pedro
Outra obra de grande importância para o
município é a construção
do Parque da Cidade São
Pedro que segue o cronograma e implantação
para beneficiar os moradores da região com
mais uma área de lazer. Já
estão sendo implantadas

as calçadas do interior
do parque, assim como a
implantação do piso no
local onde será colocada
a quadra poliesportiva.
O local possui um espaço de aproximadamente
8 mil m² e contará com,
quiosques, lanchonete,
playground, academia ao
ar livre para a terceira idade
e uma pista de caminhada
em volta de toda a extensão do parque, cercado por
uma grande área verde. A
previsão da entrega será
no início de 2015.

Fonte: Prefeitura de Santana de Parnaíba
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Arca de Noé

A Bíblia é realmente a verdadeira Palavra de Deus:
e o Senhor Jesus Cristo está voltando

E

ncontrada a Arca de Noé,
intacta no lugar que Deus
através da Bíblia, afirmou que
a arca de Noé foi ancorada,
imagino como Noé com seus filhos e
mulher pode naquela época, milhares
anos atrás, construíram um navio maior
que o Titanic.
O estranho é o silencio da mídia
mundial, que dá entender que está
sendo subornada para não noticiar essa
verdade descoberta e confirmada por
cientistas arqueólogos chineses. Leiam
a matéria que não obstante ser séria e
merecer créditos as grandes religiões
não permitem que a imprensa noticie,
para impedir que a Bíblia venha ser mais
acreditada ainda por toda humanidade,
isto é uma covardia, com certeza se fosse
à descoberta de uma ossada de um
dinossauro toda imprensa alardeavam.
As coisas de Deus é um mistério,
porém as Escrituras Sagradas escrita por
homens divinamente inspirados pelo
Deus Espírito Santo, não é mais mistério
para os que lêem e aceitam o Senhor Jesus Cristo na Trindade de Deus Pai, Filho
e Espírito Santo, isto é, quem procura ler
a Bíblia com humildade e reverência, a
Bíblia em si só aos poucos vai se revelando, a Bíblia não era, a bíblia não será,
a Bíblia é ontem, hoje e eternamente.
Certa vez os discípulos perguntaram
ao Senhor Jesus, quando seria o dia e o
tempo de sua volta; respondeu Jesus:
O dia de minha volta só o Deus Pai é
quem sabe, nem eu mesmo sei, porém
este acontecimento será semelhante
aos dias de Noé (São Lucas, cap. 17, vers.
26, 27 e 28) para os céticos e ateus que
continuam com suas dúvidas sobre a
Bíblia ser verdadeiramente a Palavra de
Deus, eles fingem desconhecerem que
a Bíblia afirma que Deus fez o homem e
a mulher da terra e não é coincidência, o
corpo humano possuir todos os minerais
da terra,mesmo até ouro.
Eu como Pastor crente no Senhor
Jesus Cristo e em toda a Sua Palavra,
acredito que se Deus quiser fazer entrar
em erupção o vulcão que está adormecido por causa das águas do dilúvio

e embaixo da arca no Monte Ararat,
fazendo derreter a camada de trinta
metros de gelo que está sobre a arca
e todos verão a arca no local que especifica a Bíblia, por ser a fiel Palavra de
Deus e o Nome do Senhor Jesus Cristo
será glorificado, aí surgirão os anjos com
alarido de trombeta anunciando a volta
do Nosso Redentor, ora vem o Senhor
Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos
senhores, Príncipe da paz.
Os cientistas que céticos que fingem
não dar créditos a Palavra de Deus, eles
mesmos descobriram o tipo de argila
que tem vida, confirmando a Palavra de
Deus que afirma que Deus deu poder a
terra, os mares e os ares fazerem surgir
seres vivos, os animais da terra e dos mares foram feitos seres vivos com poder da
Palavra de Deus.
Não obstante o que ora transcrevemos e afirmamos, está na internet, a
imprensa manipulada continua parcial
para que está verdade não venha ao
conhecimento da população mundial,
mas como Jesus Cristo afirmou: que sua
vinda será como nos dias de Noé,não
duvido que o Monte Ararat vai derreter
e a arca vai aparecer.
É maravilhoso o Deus em tenho
crido, imagino a capacidade divina
do patriarca Noé, em ter cuidado de
escolher a madeira para durante cerca
de quase cinco mil anos está intacta.
Noé realmente foi inspirado por Deus
quando teve o cuidado de construir
a arca maior que o Titanic, para caber
todos os animais, usando só o cerne das
madeiras. Confirmando este evento será
de conhecimento mundial, todos virão
em busca de salvação no Senhor Jesus
Cristo, lendo a Bíblia a genuína Palavra
de Deus.
Achado oceano subterrâneo que
confirma de onde vieram as águas do
dilúvio, esse achado foi por esses céticos
cientistas e porque não ateus, que continuam duvidando da autenticidade da
Bíblia, que Deus tenha misericórdia das
almas deles e aí vem o começo do fim e
da grande vinda do Senhor Jesus Cristo,
tão esperada por todos os que o temem

O homem Noé e sua familia sozinhos construíram a arca duas vezes maior
que o Titanic, numa época em que não havia tecnologia . Vejam só o que faz o
poder de Deus, só Deus, só Deus, só Deus mesmo. Pr Alcides Marronzinho.

Cremos

1) Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e
o Espírito Santo (Dt 6.4; Mt 28.19 e Mc
12.29).
2) Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada,
única regra infalível de fé normativa para
a vida e o caráter cristão (2 Tm 3.14-17).
3) Na concepção virginal de Jesus. Em
sua morte vicária e expiatória, em sua
ressurreição corporal dentre os mortos e
sua ascensão vitoriosa aos céus (Is 7.14;
Rm 8.34 e At 1.9).
4) Na pecaminosidade do homem que o
destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra

Arqueologo dentro da arca examinando a estrutura intacta: como disse Jesus
“ Minha volta será como nos dias de Noé, a arca ja foi descoberta. E agora?”
É só esperar, Jesus Cristo está voiltando.
a Santa Trindade de Deus. Amém!
Pr. Jose Alcides Marronzinho de Oliveira, serve a Deus na Igreja Assembléia
de Deus Ministério Belém de Osasco

Um grupo de investigadores disse
ter encontrado a possível localização
da famosa Arca que Noé construiu por
ordem de Deus para salvar sua família
do Dilúvio sobre a terra.
Na verdade a equipe que é formada
por seis arqueólogos de Hong Kong e
outros nove da Turquia que contaram
com o apoio do Governo turco, faz parte
do Noah’s Ark Ministries International
um ministério como se autodenomina,
que visa encontrar a famosa Arca de
Noé, a descoberta havia sido feita no
mês de Outubro de 2009, porem só
agora no Domingo dia 25 foi levado a
público.
O local de escavações foi o Monte
Ararat que é a mais alta montanha da
moderna Turquia. Tem a forma de um
cone vulcânico coberto de neves eternas localizado no extremo nordeste da
Turquia, a 16 km a oeste do Irã e a 32 km
ao sul da Armênia.
Segundo os resultados de análises
realizadas sobre um pedaço de madeira
com 38 milímetros achado durante escavações no Ararat, chegou-se a conclusão
que a madeira teria cerca de 4800 anos.
É certeza para todos aqueles que
seguem a Bíblia Sagrada que a Arca
de Noé existiu e que o Todo Poderoso
salvou Noé e sua família da destruição
do Dilúvio, resta a nós esperar para
que se verifiquem todas as provas e
amostras para que possamos acreditar

firmemente no que as fotos e os vídeos
nos mostram.
Nossas informações foram retiradas
do ministério Arca de Noé, se o que
acharam realmente for a Arca é mais
uma prova para os Céticos que a Bíblia
é verdadeira, se não for verdadeira as
informações, nós Cristãos ainda continuaremos crendo na Palavra de Deus
como fonte de Verdade, porque não
dependemos de provas mais sim da
nossa FÉ.
Os mesmos garantem que o objeto
de madeira, preso na montanha, a 4 mil
metros de altitude, tem 99,9% de ser a
Arca do Dilúvio.
Yang Ving Cing, um dos historiadores, afirmou que a Arca está protegida
no Monte Ararat há cerca de 4,8 mil
anos. Esta informação corresponde à
data indicada pela Bíblia em Gênesis. A
grande caixa, conforme texto original
bíblico, com medidas estabelecidas
pelo Criador a Noé, para que ele, sua
família e mais um casal de cada animal
se salvassem do Dilúvio, flutuou durante
o período chuvoso até parar no Ararat,
na fronteira com o Irã.
Descobriu-se que o grande barco tem vários compartimentos, que
segundo os historiadores, seriam as
divisões para acomodar os animais.
Agora os chineses pretendem solicitar
à Unesco a classificação do local como
Patrimônio da Humanidade, conforme o
jornal espanhol 20 Minutos, citado pelo
periódico português.
Estas descobertas confirmam que a
Bíblia e o seu conteúdo são verdadeiros.
E a arca repousou no sétimo mês, no dia
dezessete do mês, sobre os montes de
Ararate (Gn. 8.4), diz o texto sagrado.
Portanto há uma asfixia da mídia para
com o fato. Pois notificar nos grandes
jornais o fato é tal como um tapa na cara
dos ateus, céticos, anticristos. É assumir
que realmente a Palavra de Deus não é
historia da carochinha. E o príncipe deste
mundo não quer os jornais, telejornais,
enfatizando esta descoberta.
Fonte: Gospel Prime. Com informações do
Noah’s Ark Ministries International

expiatória e redentora de Jesus Cristo é
que pode restaurar (Rm 3.23 e At 3.19)
5) Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder
atuante do Espírito Santo e da Palavra
de Deus, para tornar o homem digno do
Reino dos Céus (Jo 3.3-8).
6) No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação
da alma recebidos gratuitamente de
Deus pela fé no sacrifício efetuado por
Jesus Cristo em nosso favor (At 10.43; Rm
10.13; 3.24-26 e Hb 7.25; 5.9).
7) No batismo bíblico efetuado por imersão
do corpo inteiro uma só vez em águas,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, conforme determinou o Senhor
Jesus Cristo (Mt 28.19; Rm 6.1-6 e Cl 2.
12).
8) Na necessidade e na possibilidade que
temos de viver vida santa mediante a
obra expiatória e redentora de Jesus no
Calvário, através do poder regenerador,
inspirador e santificador do Espírito
Santo, que nos capacita a viver como
fieis testemunhas do poder de Cristo (Hb
9.14 e I Pd 1.15).
9) No batismo bíblico no Espírito Santo
que nos é dado por Deus mediante a
intercessão de Cristo, com a evidencia
inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade ( At 1.5; 2.4; 10.44-46.
19.1-7).
10) Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para
sua edificação, conforme sua soberana
vontade (I Co 12.1-12).
11) Na Segunda Vinda premilenial de Cristo,
em duas fases distintas. Primeira - invisível ao mundo, para arrebatar a sua Igreja
fiel da terra, antes da Grande Tribulação;
segunda - visível e corporal, com sua
Igreja glorificada, para reinar sobre o
mundo durante mil anos (I Ts 4. 16. I Co
15.51-54; Ap 20.4; Zc 14.5 e Jd 14).
12) Que todos os cristãos comparecerão
ante o Tribunal de Cristo, para receber a
recompensa dos seus feitos em favor de
causa de Cristo na terra (2 Co 5.10).
13) No juízo vindouro que recompensará os
fiéis e condenará os infiéis (Ap 20.11-15).
14) E na vida eterna de gozo e felicidade
para os fiéis e de tristeza e tormento para
os infiéis (Mt 25.46).

