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Não importa a sua altura, peso, 
cor, origem étnica, seu status so-
cial, ou sua religião; uma coisa 

em comum 7,2 milhões de pessoas nesta 
terra têm! E o previlegio do tempo. Todos 
ao redor do mundo é dado as mesmas 24 
horas em minutos e segundos. O tempo 
é a única valiosidade na terra dada igual-
mente para cada ser humano. Não temos 
a mesma quantidade de dinheiro, ou feli-
cidade, mas temos a mesma quantidade 
de tempo. 

Um novo ano pode ser uma bênção ou 
uma maldição, dependendo de como você 

gasta seu tempo este ano. Sera que você 
decidiu fazer as coisas de forma diferente 
este ano? Você pode honestamente dizer 
para si mesmo o que você fez em 2017 
foi eficaz? Um ano novo é terminio de 
um tempo velho. Recebemos um novo 
ano para redefinir as nossas prioridades. 
Um novo ano é uma oportunidade para 
redefinir o seu propósito. 

O início de um novo ano é um ótimo 
momento para refletir e redefinir a visão 
de sua vida.  O início de um novo ano é 
uma oportunidade para re-estabelecer 
metas dignas. Alguns de nossos objeti-
vos pode não valer a pena prosseguir com 
eles. Um novo ano é uma oportunidade 
para enterrar o passado e se concentrar 

em um novo futuro.
O tempo não pode ser parado, mas os 

seres humanos podem controlar a forma 
como ele será usado. Você não pode parar 
um dia, ou uma hora. Ele, ou tempo, não 
obedece a você. Mas você pode controlar 
como ele será usado mesmo que o tempo 
é imparável, é controlável. O que você faz 
com ele determina o que você se torna.

Tempo muda tudo NADA é permanente 
no tempo. Agradeço a Deus pelo tempo. 
O tempo me dá a oportunidade de fazer 
as coisas direito. O tempo é dado a nós 
para que possamos melhorar nossa rela-
çõnamento, nossa atitudes improdutivas, 
e condição fragil. 

cont. p. 9

Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos,

mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.  Efésios 5:15-17
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Isaiahs 40:31 ..mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; 
correrão, e não se cansarão; andarão, e não se fatigarão.

Por Santiago Rosa
Presidente Mobile Prayers Ministry

A falta de perdão é tão peri-
gosa, e “Por Que orar 

pedindo pelo perdão!” Nosso 
Pai Celestial enviou Seu Filho 
Jesus Cristo para morrer pelos 
pecados deste mundo como um 
ato de amor, mostrando Sua 
grande bondade e misericórdia 
para todos, para que ninguém 
perca mas entre na vida eterna 
com ele. Nós temos que rece-
ber e entrar nesta atmosfera. 
Essas declarações estão juntas 
e a última parte é tão impor-
tante quanto a primeira. 

Temos uma parte para acredi-
tar em Deus e em Sua Palavra, 
receber Sua Palavra e obedecer 
fazendo o mesmo. A Palavra 
de Deus para nós claramente 
afirma em Mateus 6:15: “Mas, 
se não perdoardes os homens as 
suas ofensas, nem o vosso Pai 
celestial perdoará as suas ofen-
sas”. Deus não vai quebrar, ou 
negligenciar Sua Palavra por 

nós, isto é, se não perdoarmos 
os outros, Ele não nos perdo-
ará! Deus não faz acepção de 
pessoas, em outras palavras, to-
dos seguimos do mesmo modo, 
com Ele ou nos opomos a Ele. 

Lembre-se disso se você tem 
uma controvérsia com Deus, 
tente manter em mente que Ele 
está sempre certo e Ele é Deus, 
e não há sombra de se trans-
formar nEle. Seus “direitos”, 
quando você se tornou Seu fil-
ho através do recebimento de 
Jesus Cristo como Salvador e 
Senhor de sua vida, deve estar 
em pé direito com Ele através 
do amor e obediência a Ele, a 
Sua Palavra e ao Seu Espírito. 
Todos os três são Um. (Veja 
João 1: 1-14) 

Aqui estão algumas dicas que 
nos alertam de que temos falta 
de perdão: raiva, pensamentos 
ou atitudes erradas, resistência 
à Palavra ou a Deus, desgostos, 
rancores, retaliação, desres-
peito, resistência, dor, angús-
tia, rebelião, artrite, e tenho 
certeza de que há mais sinais. 
Como lidar com o perdão: O 
SENHOR é encontrado na 
Palavra de Deus, Lucas 6:37: 
“Não julgueis, e não sejais jul-
gados; não condenem, e não 
sejais condenados; perdoai, 
e vós sereis perdoados:” Um 
dos maiores obstáculos para 
perdoar é “você”. (1) Estou 

certo, não posso estar errado. 
(2) Eles te machucam: fisica-
mente, mentalmente, emocio-
nalmente, sentimentos, justifi-
cação, etc. 

Como no jardim do Éden, o 
diabo adora nos enganar e usar 
o que quer que seja para neu-
tralizar nossa eficácia. Quando 
eu preciso de perdão ou preciso 
perdoar, descobro que não ouvi 
Deus tão corretamente quanto 
eu pensava. (Isso é assustador, 
preocupante e incomoda-nos!) 

Não vale a pena! Somos 
chamados a ser um grão de 
trigo que cai na Terra, e morre 
para si mesmo e permitir que 
Deus ofereça Nova Vida, a 
Vida de um tipo celestial. 

Esteja decidido a continuar 
crescendo a favor de Deus AG-
ORA, tenha uma consciência 
limpa e avance em Cristo e, en-
quanto você está nele, perdoe-
se, porque você é uma pessoa, 
que Ele também ama! Caminhe 
na Luz como Ele está à Luz de 
Sua misericórdia e graça por 
você! É incrível como Deus 
pode ser realizado em nossas 
vidas quando nós vamos com 
o Plano dele e não colocamos 
obstáculos no caminho quando 
Ele está nos ajudando. Ama-o e 
obedeça, não há outra maneira 
de ser feliz em Jesus do que 
confiar e obedecer!

PERIGOS DA FALTA DE PERDÃO EM NOSSOS CORAÇÕES
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Por Marilyn Gonzalez Rosa
Pastora - Life Coach - Virtuous Woman Ministry

Algumas pessoas se perguntam 
se nossos olhos devem es-

tar fechados quando oramos. Uma 
vez que podemos orar em qualquer 
momento em qualquer lugar, no en-
tanto, pode ser difícil sempre fechar 
os olhos - especialmente se esta-
mos caminhando, puxando ervas 
daninhas ou dirigindo um veículo!

Também não há regras sobre a 
posição em que nosso corpo deve 
estar quando conversamos com 
Deus.

Quando o rei Salomão rezou para 
dedicar o templo que ele construiu, 
ele se ajoelhou e “estendeu as mãos 
para o céu” (2 Crônicas 6: 13-14). 
Ajoelhados (Efésios 3:14), em pé 
(Lucas 18: 10-13), e até mesmo 
deitado de frente para baixo (Mt 
26:39) são todos mencionados na 
Bíblia como posição de oração.

Se nos ajoelhamos ou nos depa-
ramos diante de Deus, levantemos 
nossas mãos para o céu ou fechemos 
nossos olhos para que possamos 
nos concentrar melhor em Deus - 
não é a postura do nosso corpo, mas 
do nosso coração que é importante. 
Tudo o que fazemos “flui de nossos 
corações” (Prov. 4:23). 

Quando oramos, que nossos co-
rações sejam sempre curvados em 
adoração, gratidão e humildade 
para com nosso Deus amoroso, 
pois sabemos que os Seus olhos são 
“abertos e seus ouvidos atentos às 
orações” de Seu povo (2 Crônicas 
6: 40).

Tome um momento para orar essas 
palavras...

Senhor, direciona o meu foco 
sempre em sua direção e me en-
sina seguir você em obediência e 
amor. Amém

POSTURAS DO CORAÇÃO

A forma mais elevada do oração vem das
profundezas de um coração humilde.

2 Crônicas 6: 12,13
Salmos 63: 4
1 Timóteo 2: 8

2 Reis 4:35

Josué 7:6, Esdras 10:1, Mateus 26:39, Marcos 14:35

Nehemia  9 :5
Marcos 11:25
Lucas 18:10-13

Por Pastor e Capelão Humberto Silva
Igreja Kinfolk em Clinton MA., Ministério Grass & Flower
Radialista do Show Boa Onda, Blogger do Jornal Boa Onda

Agradeço à Deus por tantas coisas 
maravilhosas que esse dois Países 

me proporcionaram. No Brasil, minha 
terra natal, amo minha família, amo a 
comida, as frutas, a natureza, as praias, 
as cachoeiras, o clima, a diversidade cul-
tural! Amo o abraço caloroso, o sorriso 
simpático do brasileiro. Aqui nos EUA, 
meu país de vivência, eu amo a música, a 
educação, a ordem, a segurança, o respei-
to, o patriotismo. São dois países que es-
tão no meu coração. Mas nesse ano, no dia 
4 de Julho de 2017, dia da Independência 
dos EUA , algo inédito aconteceu. 

Depois de me inspirar nas coisas boas 
que esse país me proporcionou, e com o 

coração cheio de patriotismo, então es-
colhi uma linda bandeira americana e 
coloquei no meu Facebook! 

No próximo dia pintei meu rosto com 
as cores da bandeira e fui trabalhar, todo  
feliz! As pessoas que me viram daquela 
forma, ficaram eufóricas! Foi um dia 
maravilhoso! Cheio de emoções! Foi 
então que, a realidade de que nada aqui 
nesse planeta é perfeito, caiu sem ser de-
sejada, no meu pensamento.    

A realidade de que esse país é um reino 
de duas caras. Um Reino de controvérsias 
morais! Onde o Eu está sentado no trono e 
as trevas ocupam espaço com a luz. Pen-
sei então na minha pátria natal, o Brasil. 
O Eu também sentado no trono. E como 
resultado, causando muito sofrimento à 
todos os seus súditos. Reinos 
humanos. Perfeitos? Não. Longe de ser-
em. 

Fiquei imensamente triste porque 
cheguei a uma conclusão racional de que 
infelizmente não existe um país, um re-
ino, uma nação, que possa me fazer sentir 
totalmente feliz de fazer parte. São muitas 
injustiças! Muita conspiração, decadência 
moral, roubo, discriminação, corrupção, 
falta de amor. Meu coração desfaleceu. 
Mas alguém me tocou. E sussurrou algo 

que esqueci por um momento de frustra-
ção. Me disse que faço parte de um Reino 
que não é desse mundo, mas está

nesse mundo. Que está acima dos reinos 
da Terra, mas que tem súditos aqui mesmo 
nesse planeta. Que está ganhando mais 
e mais súditos e que por fim um dia em 
breve, destruirá todos os outros reinos. O 
Reino de Deus. Um Reino que jamais terá 
fim. Diferente de todos os demais! 

Lucas 17: 20 e 21 - Certa vez, tendo sido 
interrogado pelos fariseus sobre quando 
viria o Reino de Deus, Jesus respondeu: 
“O Reino de Deus não vem de modo vi-
sível, nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá 
está’; porque o Reino de Deus está entre 
vocês”

O Reino aonde o amor em pessoa está 
assentado no trono. O Rei não é um es-
tranho, não é alguém que eu nunca havia 
ouvido falar ou alguém que está distante 
de mim, que não me conhece. Esse Rei é 
aquele que me criou. Ele é meu Pai e eu 
sou seu filho legítimo. O Reino de Deus 
é de justiça, amor, paz, segurança, felici-
dade total. Não faz acepção de pessoas!

Eu pertenço à esse Reino pois sou fil-
ho de Deus! Como descrever o Reino? É 
Indescritível! Porém tão compreensível 
quando o olhamos com um olhar simples 
e puro de uma criança. Mesmo com a 
nossa mente limitada, podemos entender 
e principalmente desfrutar desse reino.

cont. p. 11

E u  S o u  C i d a d ã o
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Todos nós em algum ponto ou outro 
vai sentir a necessidade de uma 

renovação espiritual. O trabalho pode 
ser oneroso, e incluso oprimido, e puede 
pesar a alma así como também o cuerpo. 

Os difíceis desafios com amigos, a de-
saparição dos companheiros de trabalho, 
etc., podem destruir a alma e disponer a 
melancolía. Estes e outros torná-lo mais 
desejável do que a sede, o espírito de es-
pirais devem ser reanimado por algumas 
influências.

Pessoas dadivoso precisam establecer 
límites debido a los ingratos. Quanto me-
nos você responder às pessoas negativas, 
mais pacífica sua vida se tornará.

O generoso sempre prosperará; quem 
oferece ajuda ao necessitado, conforto 
receberá. 

                                        Proverbios 11:25 

Instrumentos que pode-nos ajudar a refr-
escar nosso espírito: As cartas e os livros 
são boas, 

mas, no caso em diante, são inadequados. 
O companheirismo humano, a sociedade 
daqueles que se ocupam de nós mesmos, 
pode satisfazer os requisitos do caso. Não 
só assim; Amigos simpatizantes têm um 
poder peculiar de restaurar o equilíbrio da 
alma. 

A presença de amigos cristãos é muito 
importante; Mas a conversa deles, a ab-
ertura de seus corações, o inquérito sobre 
nossos trabalhos, sucessos e fracassos, - 
tudo isso é muito desejável. 

OS RESULTADOS DO 
REFRESCO ESPIRITUAL

1. A depressão dá lugar à alegria. 2. O 
cansaço dá lugar ao vigor. 3. A lentidão dá 
lugar à vivacidade. 4. Desaconselhamen-
to dá lugar à esperança. 5. A ineficiência 
dá lugar a mão de obra bem sucedida. 6. 
Dúvida dá lugar à confiança viva.

Quando nos aproximamos a Deus, no-
sas mentes são atualizadas e nossa força é 
renovada.Quando nossos corações se tor-
nam perturbados ou a vida se sente avas-
saladora, precisamos voltar para Aquele 
que pode dar paz que passa a compreen-

são. 

E a paz de Deus, que ultrapassa todo en-
tendimento, guardará o vosso coração e 
os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 
                                            Filipenses 4:7

PERIGOS ESPIRITUAIS QUE
ESGOTAM NOSSO ESPÍRITO
1. Ver a queixa de todos, mas faltando a 
sua.  -Para combater esse perigo, tome 
algum tempo agora para reconhecer seu 
próprio quebrantamento.
-A verdade é que o pecado faz parte de 
todas as nossas histórias. E nenhum de 
nós pode consertar essa quebra por conta 
própria.
-É por isso que precisamos de um Salva-
dor para nos salvar - todos nós.

2. Não percebe a beleza dos outros.
-Fique atento aos belos presentes e habi-
lidades que Deus deu a cada pessoa. 
-Concentre-se nessas coisas em suas 
interações e nas histórias que você conta 
depois.
-Você ficará surpreso com o que vê 
quando procura a beleza primeiro.

3. Buscando pessoas que merecem seu 
serviço.
-Não seria ótimo ajudar pessoas assim ?! 
Pessoas que expressarão gratidão autênti-
ca por seu sacrifício de tempo, dinheiro e 
energia. Pessoas que realmente merecem 
seu amor e serviço.

                                             Cont. p. 7

Topico

refrescando seu espírito



ÓLEO DE UNÇÃO
            UM MATERIAL ESPIRITUAL

Os cristãos hoje devem usar o óleo?

Qual é a receita de como 
fazer o óleo sagrado da
unção?

Alguns benefícios da unção são; 

1. A unção localizará as suas bênçãos 
em falta na sua vida. (1 Samuel 10:2)
2. A unção atrai recursos e seus aju-
dantes do destino para você. (1 Sam-
uel 10: 2)
3. A unção o capacita e provoca que 
você aja. (1 Samuel 10:2)
4. A unção avança e o empurra para 
frente. (1 Samuel 10: 3)
5. A unção faz com que você se torne 
um novo homem/mulher. (1 Samuel 
10: 7)
6. A unção faz você a cabeça e não a 
cauda.
7. A unção faz você um comandante / 
líder (1 Samuel 10: 1)
8. A unção levanta sua adoração a 
Deus
9. A unção fará com que as pessoas 
favoreçam sua causa. 

Salmo 35:27
Que aqueles que se deleitam na 
minha justificação gritam e se 

regozijem; e eles dirão sem cessar: 
o Senhor seja ampliado, se deleit-

ando com a paz de seu servo.

Salmo 23: 6
Certamente a bondade e a mi-

sericórdia me seguirão todos os dias 
da minha vida; e habitarei na casa 

de Jeová para sempre.

10. A unção irá conectá-lo a pessoas 
que celebram Deus e que Deus teme 
nas pessoas. (1 Samuel 10: 5)
11. A unção permitirá que você pro-
fetize e decrete e acontecerá. Isso lhe 
dá a capacidade de falar a mente de 
Deus com um propósito. (1 Samuel 
10: 6-7)
12. A unção aumentará seu discerni-
mento.
13. A unção tornará você em uma 
pessoa poderosa que supera todas as 
batalhas apesar dos ataques.

Salmos 21: 8 
A tua mão encontrará todos os 

vossos inimigos; Sua mão direita 
encontrará aqueles que o odeiam.

14. A unção irá protegê-lo

Salmos 20: 6 
Agora sei que Jeová salva o seu un-
gido; Ele o ouvirá de Seu sagrado 
Céu com as forças salvadoras de 

Sua mão direita.

15. A unção quebra o jugo

Isaiah 10: 27 
E será que, naquele dia, o seu 

peso será tirado do seu ombro, e o 
seu jugo do seu pescoço, e o jugo 

será destruído por causa do
óleo da unção.
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Quais são os benefícios da unção?

Quem é permitido usar o óleo 
de unção?

Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer,
pois Deus estará com você.    1 Samuel 10:7.

O Óleo pode e deve ser usado pelos 
Consagrados é usado como uma repre-
sentação simbólica de nossa fé em Jesus 
Cristo para responder nossas orações 
através da intervenção divina; consagra-

ção, santificação, aplicada como pomada 
de cura ou pomada que possui atributos 
medicinais verdadeiros, usada como 
perfume para fins de higiene, práticas 
funerárias ou de embalsamamento ou

preparação de armas para guerra.  Se 
você acredita que qualquer um dos lista-
dos pode se candidatar à sua vida, então, 
sim, você, um cristão, deve usá-lo!

Coisas importantes a lembrar: quando 
se usa óleo de unção darante os tempos 
de oração, é importante lembrar que o 
óleo de unção é apenas uma represen-
tação simbólica tangível de nossa fé em 
Jesus Cristo. Os óleos de unção não têm 
"poder especial" em si mesmos. É Jesus 
Cristo quem faz milagres e responde 
nossas preces de fé ... com ou sem un-
ção de óleo.

O óleo da unção sagrada descrito em Êxodo 30: 
22-25 não foi feito de óleo de oliva pura. Foi 
feito de:
 
 Mirra pura (cerca de 6 kg)
 Canela doce (cerca de 3 kg)
 Kaneh bosem (cerca de 3 kg)
 Cassia (cerca de 6 kg)

Você deve primeiro ler alguns de esses ver-
sículos da Bíblia para que você possa tomar 
sua própria decisão.

Eclesiastes 9: 8, Mateus 6:17, 2 Samuel 12:20, 
Marcos 6:12-13, Tiago 5:14-16, Rute 3: 3, Lu-
cas 7:46,  Levítico 8:12, Êxodo 30:31, Mateus 
6:17, 

Jesus é o nosso modelo. Ele é o modelo do ver-
dadeiro cristianismo. Se Ele, Seus discípulos 
e todas as primeiras Igrejas, usassem o Óleo 
de Unção para uso pessoal, diariamente, então 
também. Jesus Cristo é meu Mestre. Eu sigo 
o exemplo dele. E eu encorajo você a fazer o 
mesmo.



Deus conforta os outros enquanto compartilhamos como Ele nos consolou!
Virtuous Woman Coaching Ministry 508-203-0908
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Faça o que puder
com o que você
tem e deixe os
resultados a
Deus!

Virtuous Woman
Coaching Ministry

508-203-0908
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-O perigo é que às vezes esperamos que 
as pessoas atuem de uma certa maneira, e 
nós começamos a acreditar que o serviço 
é apenas para quem ganhou e merece. 
-Em vez disso, o serviço autêntico nasce 
do amor um presente gratuito que não de-
pende da pessoa que o recebe. 

E quando servimos bem, estamos imi-
tando o que Deus fez por nós:

Porém, Deus comprova seu amor para 
conosco pelo fato de ter Cristo morrido 
em nosso benefício quando ainda andá-
vamos no pecado.                 Romanos 5:8

Nós não merecemos o último ato de ser-
viço de Jesus. Quando servimos aos out-
ros, podemos tirar alegria na oportunidade 
de ser como Jesus, independentemente da 
resposta.

MANEIRAS COMO ENCONTRAR
REFRESCOS ESPIRITUAL

Devocionais - Basta ler. Encontre um de-
vocional sobre um tema que você sente 
que Deus está levando você. Simples-
mente-se e lea, talvez com uma xícara de 
café ou seu chá favorito. 
Diário de Oração - Às vezes, simples-
mente escrevendo seus pensamentos no 
papel pode realmente fazer a diferença. 
Obtenha um jornal e sente-se e escreva 
para Deus. O que está em sua mente? Com 
o que você está lutando? Apenas diga a 
ele. Ele pode lidar com isso. Quando as 
orações foram respondidas, louvem-Lhe! 
Você pode se surpreender com o quanto a 
escrita pode afetar seu sentimento de paz.
Ouça música de adoração - Cante e elo-
gie-o a Deus! Deus muitas vezes nos fala 
através de músicas. Talvez Ele tenha algo 
a revelar para você.

Dê uma volta - Saia na natureza. 
Aproveite a bela criação de Deus. Ore na 
sua caminhada e fique só com o Senhor.
Leia a Bíblia - Simplesmente sente-se e 
leia as Escrituras. Mesmo alguns versos 
podem deixar você se sentir atualizado. A 
palavra de Deus é viva e tem o poder de 
mudar corações e vidas.
Faça um estudo bíblico - Eu amo esca-
var na escritura. Faça estudos da Bíblia e 
escreva seus pensamentos / reflexões / re-
spostas de estudo da Bíblia. É o que mais 
va refrescar você.

Salmo de Davi, quando estava no deserto 
de Judá:  

“Ó Eterno, Tu és o meu Deus e a Ti eu 
busco dia e noite; a minha alma tem 
sede de Ti! Todo o meu ser anela pelo 
refrigério da tua presença numa terra 
árida, exausta e sem água.” 
                                            Salmos 63:1

A maioria dos crentes entende da ex-
periência passada que quanto mais tempo 
passam em atividades mundanas, mais 
difícil será invadir a presença de Deus du-
rante suas devoções na manhã seguinte. 

Nós temos que lutar através da névoa 
que Jesus chamou de “dissipação”: a res-
saca espiritual que vem de ser bêbado 
com as coisas deste mundo. É simples-
mente um fato que o mundo amortece a 
sensibilidade espiritual.

Pensaríamos que gastar tempo no mun-
do criaria uma grande sede pelos rios da 
vida, mas na verdade ele tem o efeito 
oposto. 
-As coisas deste mundo dão a uma pessoa 
uma falsa sensação de realização.
-É como se encher de refrigerante quan-
do o corpo precisa de água pura. Quanto 

mais cola um cristão bebe, menos sede 
sentirá pela coisa real.

O crente que tem sede de Deus - como 
um vendo calça para córregos de água - 
limita seu tempo neste mundo. Ele se le-
vanta cedo e grita: “Ó Deus, Tu és meu 
Deus!” Há uma sede de Deus e as coisas 
de Deus que não podem ser extintas. 
Ele anseia por “a Fonte das Águas Vi-
vas”, e se recusa a beber das “cisternas 
quebradas” deste mundo.

Para os santos do Antigo Testamento, o 
Senhor clamou: 

“Ah! Todos que tendes sede, vinde às 
águas cristalinas. E vós, os que não 
tendes dinheiro nem recursos, vinde 
agora, comprai e comei! Vinde, adquire 
vinho e leite sem pagamento e sem cus-
to!”                                    Isaías 55: 1-2 

Esta deve ser uma mensagem para os 
crentes hoje que tendem a olhar para as 
coisas insatisfatórios que este mundo ofe-
rece.

“Não vos enganeis! “As más compan-
hias corrompem os bons costumes”. 
                                  1 Corintios 15:33

Para os fiéis do Novo Testamento, Jesus 
exclamou: 

 Jesus pôs-se em pé, e clamou, di-
zendo: “Se alguém tem sede, venha a 
mim, e beba.“                     João 7: 37

Essas águas vivas estão disponíveis 
para todo crente. Deixe-nos abandonar a 
água rançosa e suja oferecida pelas cis-
ternas quebradas do mundo. Elas podem 
molhar temporariamente a garganta, mas 
elas nunca podem apagar a sede de nossas 
almas. 

DESCANSO INTENCIONAL CONTINUAÇÃO DA P. 4
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Sound Cloud: Show Boa Onda
https://soundcloud.com/myfm1013/sets/show-
boa-onda

Sound Cloud: Show Boa Onda 
https://soundcloud.com/myfm1013/sets/
show-boa-onda

Sound Cloud: Show Boa Onda 
https://soundcloud.com/myfm1013/boa-onda
-septemeber-10th-2017?in=myfm1013/sets/
show-boa-onda

#01

Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros
o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada.

                                                                            Hebreus 13:16

http://www.mobileprayers.com



Diretório de Igrejas em 
MASSACHUSETTS

PBC Place Church
47 Adams ave

Saugus, Massachusetts
(617) 354-4557

http://www.pbc.place/

Milford Portuguese SDA Church
41 Pine St

Milford, MA 01757
(781) 799-1050

Brockton Portuguese Seventh-day
Adventist Church

65 W Elm Street
Brockton, MA 02301

(508) 426-2208

Portuguese Baptist Church  
1240 Rodman Street
Fall River, MA 02721

(508) 674-4116

Oh! Quão bom e quão
suave é que os irmãos

vivam em união!
Salmos 133:1

O CORPO
DE 

CRISTO

(508) 473-0902
Horário 8AM–6PM

81 Prospect Street
Milford, MA 01757
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Quanto tempo você acha que tem? 
Deus estabeleceu limites que não po-
dem exceder! O tempo é medido em 
segundos, minutos, horas, dias, sema-
nas, meses, anos, décadas, séculos e 
milênios! Tempo é vida em medidas 
de ontem, hoje e amanhã. ! Tudo o que 
você passou por em 2017 você pode 
dizer “que esta no passado,” e tenho em 
2018 outra oportunidade! O que acon-
teceu no passado o separa do futuro! 
Mais Jó 14:5 diz 

“Os dias do homem estão determina-
dos; tu decretaste o número de seus me-
ses e estabeleceste limites que ele não 
pode ultrapassar.”

O tempo é tão poderoso que o que 
você investir em seu tempo e o que 
você se tornar. O que você va pranejar 
para os próximos 12 meses?

Você pode ganhar mais dinheiro, mas 
você não pode fazer mais tempo. A Es-
critura nos diz para resgatar o tempo. 
Isso significa que não o perca.

Tenham cuidado com a maneira 
com vocês vivem; que não seja 

como insensatos, mas como 
sábios,

aproveitando ao máximo cada
oportunidade, porque os dias são 
maus. Portanto, não sejam insen-
satos, mas procurem compreender 

qual é a vontade do Senhor.
Efésios 5:15-17

Se quiser alcançar seu maior poten-
cial, você deve ser uma pessoa com 
propósito. Aproveite ao máximo todas 
as oportunidades. Não seja vago e irre-
fletido, mas viva com propósito e pre-
cisão.

Deus lhe deu um presente. É chamado 
de “hoje”. O que vai fazer com isso? 
Este é um apelo à ação. Fique focado. 
Organize-se. Definir metas. Faça seus 
planos. Deus poderia ter escolhido al-
guém para estar aqui, mas Ele escolheu 
você

Temos a responsabilidade de usar o 
nosso tempo com sabedoria. Nem sem-
pre estaremos aqui. Este dia é um pre-
sente. Você está vivendo o máximo? 
Com propósito e paixão? Perseguindo 
seus sonhos? Assim como você gasta 
dinheiro, você está gastando sua vida. 
Você está investindo ou desperdiçando. 

A vida está voando muito rápido. Este 
é o seu único tiro! Você não recebe out-
ra vida. Não podemos reviver os vinte 
e trinta. Uma vez que este dia acabou, 
nunca podemos recuperá-lo. Resgate 
seu tempo.

Ensina-nos a contar
os nossos dias para
que o nosso coração
alcance sabedoria.

Salmos 90:12

RESGATANDO SEU TEMPO  CONTINUAÇÃO DA P. 1
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Voluntários de todo o país estão se 
juntando à American Heart Association, 
em conexão com The Children’s Heart 
Foundation, para celebrar o American 
Heart Month, tricotando e crochando 
chapéus vermelhos para bebês nascidos 
em fevereiro nos hospitais participantes. 

Little Hats, Big Hearts, honra bebês, 
mães coração e vidas saudáveis de uma 
maneira muito especial. Os apoiantes es-
tão tricotando e crochendo chapéus ver-
melhos para serem distribuídos a mil-
hares de bebês durante o American Heart 
Month, a fim de capacitar as mães a viver 
vidas saudáveis e ajudar seus filhos a faz-
er o mesmo.

Mobile Prayers Ministry juntou-se à 
causa para aumentar a conscientização, 
fornecer recursos e inspirar as mães a le-

var a saúde do coração de sua família ao 
coração, ao mesmo tempo que aumenta a 
conscientização sobre Defeitos Congêni-
tos do Coração. Nós doamos 12 chapéus 
vermelhos de crochê feitos à mão para a 
causa.

Feito a mão por Marilyn Gonzalez-Rosa

Hospitais participantes em Massachusetts: 

BOSTON
-Beth Israel Deaconess Medical Center
-Boston Children’s Hospital
-Brigham & Women’s Hospital
-Tufts Medical Center

WORCESTER
-Saint Vincent Hospital
-UMass Memorial Medical Center

Muitos do nossos amigos e familiares do nos aqui no Mo-
bile Prayers Ministriy, participaram do nosso primeiro Care 
Bags para os sem-tetos. Preparamos 100 bolsas para serem 
distribuídos a nossa comunidade com os seguintes itens: kit 
de escova de dentes e creme dental, conjunto de banho, pente, 
chapstick, lanche, desodorante, toalhetes molhados, meias e 
um Novo Testamento e um cartão de Natal que disse: Você é 
importante! Aqui estão algumas coisas para alegrar seu dia. 
Eu só quer que você saiba que eu me importo e que você e im-
portante para Deus. Estou orando por você! Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo!

Nossa 2ª Campanha de Care Bags para a os Sem-abrigo 
começará 1 de outubro de 2018 e terminará  6 de janeiro de 
2018, de modo a dar a todos aoportunidade de participar.

Mantenha seus olhos e coração abertos à oportunidade de 
estender sua mão para mostrar o amor de Deus aos neces-
sitados.

Serviço Comunitário
 de Mobile Prayers Ministry
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Naquele dia de 4 de julho de 2017, 
cheguei a conclusão ao olhar a bandeira 
dos Estados Unidos e em pensar na ban-
deira do Brasil, que eu gostaria de levar 
aonde quer que eu fosse a bandeira do Re-
ino de Deus! A bandeira que representa 
o país, o Reino que realmente me faz e 
sempre me fará feliz. 

Deus colocou um desejo de ter uma ban-
deira que as pessoas viessem á mim e me 
perguntassem o que ela significa! Que eu 
tivesse a oportunidade contar á elas quem 
é esse Reino. Ele tem me explicado pela 
minha vida toda, como o Reino dele fun-
ciona, a extensão do reino, o seus súditos, 
o seus príncipes e princesas, o seu povo, o 
Seu coração, as suas intenções, o seu esta-
do físico e espiritual, a sua durabilidade, 
a suas leis. As chaves para o Reino,o pas-
saporte, o visto, a cidadania para todos 
aqueles que querem fazer parte. 

Deus então, me revelou Sua bandeira 
através de um sonho! Nesse sonho vi 
várias bandeiras que estavam em diago-
nal, uma do lado da outra, e elas então 
começaram á se mover como folhas de 
um livro que passavam de uma página 
para a outra, e derrepente vi, a bandeira 
que representava o Reino de Deus, e logo 
a reconheci. 

Foi então que acordei logo em seguida 
do sono, pois não conseguia conter o entu-
siasmo de ver ela, e fui então à sala, sentei 
no sofá, e comecei a desenhar aquela ban-
deira nítida que estava na minha mente. 
Ao terminar fiquei muito feliz e grato à 
Deus de tê-la recebido. E eu não posso 
conter a minha felicidade de poder com-
partilhar com vocês e com todos os que 

eu tiver contato, o maravilhoso Reino de 
Deus através dessa bandeira! 

Através desse símbolo que representa as 
verdades desse Reino! Aqui está a ban-
deira!

                 

Esteja livre de compartilhar ela com 
todos. Aqui está ela é o significado dela 
que Deus tem me revelado e continuará 
me revelando em nome de Jesus. O mara-
vilhoso, magnífico, lindo em todas as sua 
formas reino para nós pode parecer uma 
loucura, mas quando entendemos o reino, 
descobrimos que é tudo que almejamos, 
que todas as nossas necessidades são su-
pridas. Onde a verdadeira felicidade é al-
cançada. Onde todos que fazem parte do 

Reino, vão usufruir da bondade do Pai. 
Do amor do Pai.

Nos novos artigos estaremos estudan-
do cada parte do símbolo da bandeira, 
porque neles estão o conhecimento divino 
do Reino. Você saberá com profundidade 
o Reino.

Que Deus abençoe a cada um e que to-
dos possamos fazer parte do Reino de 
Deus. O Reino de Deus pode ser imagina-
do como uma casa que tem vários quartos 
que precisam ser explorados, conhecidos. 

Imagine Deus em pessoa, te recebendo, 
e então te convida, para entrar na Casa 
Dele que agora também é sua, pois você é 
filho(a) Dele. Então ele começa a mostrar-
lhe de quarto em quarto, na cozinha , no 
banheiro te apresentar a casa que é sua 
eternamente. São tantas coisas para ver, 
para ser desvendadas! Deus deseja desv-
endar, apresentar o Reino para seus filhos 
e estamos aqui para te mostrar os quartos 
desse Reino passando por um a um. Ven-
do as decorações e tudo de bom que existe 
esse Reino! Na bandeira de Deus dada á 
nós através do sonho, vemos um símbolo 
que representa Suas verdades. Estaremos 
à falar sobre ele no próximo artigo. 

Meus amigos e amigas. Ás vezes nos 
sentimos esmagadora, injustiçados, ex-
austos, feridos, sem esperança com o que 
aqueles que nos representam fazem con-
osco, mas graças à Deus, podemos con-
fiar Nele. Ele reina sobre todo o universo 
e te ama com eterno amor. Você pode 
fazer parte do Reino que jamais terá fim. 
Fique ligado com o próximo artigo. Deus 
te abençoe sempre! 

E u  S o u  C i d a d ã o  CONTINUAÇÃO DA P. 3
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