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 Ser Pai
Ser pai e ser companheiro, construindo 

no ninho familiar a grandeza dos filhos, 
para alicercar valores que edificam a 
sociedade.

Ser pai e ser jardineiro, plantando 
raizes de virtudes com maos delicadas, 
para que o lar seja sementeira de luz e 
de verdade.

Ser pai e ser heroi, protegendo o 
espaco sagrado de seu templo-familia,
Cultivando no coracao dos filhos o 
semente de harmonia.

Ser pai e ser fonte de vida, inaugurando 
nossa historia com gestos de amor, 
renovando permanente a heranca da 
criacao.

Ser pai e ser poeta, declamando com 
carinho os versos de sua vivencia, para 
cultivar e enobrecer os projetos de nossa 
existencia.           

Autor Desconhecido

Domingo, 8 de Junho 2017 

O pai do justo exultará de júbilo; quem tem filho sábio nele se alegra.

Proverbios 23:24
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A Igreja Viciada
Por Jose A. Torres
 

Quando digo uma Igreja “viciada”, não 
estou me referindo a um grupo de pessoas 
que são viciadas no Espírito Santo. Se fosse 
esse o caso, teríamos uma Igreja poderosa. 
O que eu estou falando é uma igreja que é 
viciada em drogas prescritas por médicos, 
clínicas e hospitais. Você sabia que drogas 
prescritas matam mais pessoas todos os 
anos do que drogas de rua é um fato! Faça 
sua pesquisa.

A Igreja de hoje é um embaraço. Fazemos 
muito barulho, dançamos e gritamos muito 
e depois temos a audácia de dizer “Uau, 
Deus se moveu de uma maneira poderosa 
hoje”! Isso é tudo que fazemos, fazer 
barulho impotente! A igreja é como um 
motor rugindo que não tem transmissão e 
não vai a lugar nenhum. Poderia ter o motor 
mais poderoso do mundo, mas se ele não 
tem uma transmissão que está indo a lugar 
nenhum. Nós substituímos a transmissão 
(Espírito Santo) com medicamentos que 
não fazem nada, mas nos tornam mais 
doentes e dependentes deles.

Nós, a Igreja, dependemos mais de 
medicamentos do que do Espírito de Deus.  
Devido a Ministros, Pastores, Evangelistas,  
Missionarios, etc que negligenciam 
abordar a questão. Eles não desafiam a 
igreja a buscar a Deus antes de buscar 
soluções farmacêuticas. Podem pregar e 
ensinar sobre Deus, mas eles mesmos não 
acreditam que Deus pode curar, restaurar, 
ressuscitar os mortos, expulsar demônios 
e assim por diante. Muitos dos mesmos 
líderes religiosos dependem da medicação, 
então como eles podem dizer à igreja para 

acreditarem quando eles próprios não 
acreditam.

Eu sei o que você vai dizer; Jesus disse: 
“Não são aqueles que são saudáveis   que 
precisam de um médico, mas aqueles 
que estão doentes.” (Mateus 9:12). Ele 
certamente fez, mas, os médicos eram 
médicos holísticos que tratavam doenças 
com ervas naturais, especiarias, folhas, 
frutas e legumes.

Lembro-me de dizer à igreja há quinze 
anos que logo criariam uma pílula que 
ajudaria os que controlam o riso extremo 
ou chorando porque seria considerado 
“não normal”. Bem, eles fizeram isso! Agora 
têm uma pílula. Hoje, atores como Danny 
Glover estão promovendo essa pílula 
chamada NUEDEXTA, uma medicação 
aprovada para o tratamento do Pseudo 
Bulbar Affect (PBA). A PBA é uma condição 
médica que causa episódios involuntários, 
súbitos e freqüentes de choro  / ou riso em 
pessoas que vivem com certas condições 
neurológicas ou lesões cerebrais. Os 
episódios de PBA são tipicamente 
exagerados ou não correspondem à forma 
como a pessoa se sente. PBA é distinta e 
diferente de outros tipos de alterações 
emocionais causadas por doença 
neurológica ou lesão e só está disponível 
por prescrição medica.

 Não estou dizendo que essas condições 
não existem; O que estou dizendo é que o 
inimigo nos levará a acreditar que há uma 
pílula para cada condição. Esse tipo de 
pensamento nos mantém dependentes 
e viciados em muitos tipos de opióides, 
impedindo-nos de confiar na intervenção 
divina e na cura completa.

Nós, a igreja, somos culpados de ser 
tão ingênuos para acreditar nessas 
mentiras. Você já notou que quando 

os farmaceuticos anunciam cada nova 
medicação que incluem “pergunte ao 
seu médico sobre esta pílula”? Somos 
fortemente sugeridos para perguntar ao 
médico se eles acreditam que “qualificar” 
para tomar tal medicação. Claro que os 
médicos vão dizer sim, você precisa de 
medicação! Uma pequena nota aqui: Os 
médicos recebem uma porcentagem das 
drogas que prescrevem.

Devemos lembrar as palavras de nosso 
Senhor Jesus Cristo. “Na verdade, na 
verdade vos digo que aquele que crê em 
mim também fará as obras que eu faço, e 
as fará maiores do que estas, porque eu 
vou para meu Pai.“.  João 14:12. 

A igreja tem que ser revivida e restaurada! 
Como pastores e ministros, devemos 
encorajar nossos membros a desintoxicar 
seus corpos para que possamos ser igreja 
poderosa que Cristo disse que seríamos. 
Podemos começar com Oração e Jejum!

Eu tenho Esclerose Múltipla e estou 
escrevendo um livro sobre como MS tem 
desafiado minha fé, minha confiança e meu 
amor por Deus. Eu não tomo medicação. A 
medicação que o médico prescreveu tem 
23 efeitos secundários. E a coisa louca 
sobre EM é que eles não sabem como se 
obtém e onde se forma. Uma vez perguntei 
ao meu médico: “Se você não sabe de onde 
vem, como você sabe como tratá-la?” O 
médico não conseguiu me responder.

Por fim vou deixá-los com as palavras 
de Cristo quando Ele estava falando para 
as futura gerações: Espero que você possa 
persistir até o fim!     Mateus 24:13

DINAMICA DO REINO
CURA DIVINA 
Por Pastor Emerson Silva
Co-Pastor Igreja Palavra de Vida – Walpole
Bacharel Teologia Boston Theological School

“Se vocês derem atenção ao Senhor, o 
seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se 
derem ouvidos aos seus mandamentos e 
obedecerem a todos os seus decretos, não 
trarei sobre vocês nenhuma das doenças 
que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu 
sou o Senhor que os cura”.
ÊXODO 15:26 

A ALIANÇA DE CURA DO ANTIGO TES-
TAMENTO. 

Este versículo é amplamente conhecido 
como o Concerto da Cura Divina no An-

tigo Testamento. É chamado de “concerto”, 
porque neste concerto Deus promete 
que manterá o seu povo livre de doenças, 
sendo a promessa condicionada à obe-
diência diligente da parte do povo. 

Os termos aqui utilizados para “doenças”  
no hebraico e “makhaleh”, e cura no he-
braico e rapha; são regularmente usados 
para doença física e cura corporal. Isto não 
é apenas um conceito espiritual, mas é 
também intensamente físico. 0 concerto 
é confirmado com toda certeza pelo fato 
de Deus vincular o seu nome poderoso à 
promessa, denominando-se a si mesmo 
de Jeová Rapha, que significa “o SENHOR 
cura”. 

Jeová Rapha é um dos nomes comp-
ostos pelo quais Deus revelou os seus 

atributos a Israel. Aqui o seu próprio nome 
declara que ser o Médico daqueles que 
obedecem à sua palavra — recuperar e 
manter a saúde — faz parte da sua na-
tureza. Apesar do pecado e desobediência 
não serem sempre as causas diretas da 
enfermidade, a queda do ser humano no 
pecado é a causa original e subjacente de 
toda doença. 

Aqueles que buscam a cura, serão 
beneficiados quando olharem para Cristo 
Jesus aquele que tomou sobre si as nossas 
enfermidades - Tiago 5:14-16, e buscarem 
uma consagração renovada. 
1 Corintio 11:29-32

Deus abençoe a todos...
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O  P A R A D O X O  D O  N O S S O  T E M P O
George Carlin
Comediante de anos 70 - 80’s

A paradoxa de nosso tempo é que temos 
edifícios mais altos e temperamentos 
curtos, estradas mas anchas e pontos de 
vista mais estrechas. Mais, compramos 
mais pero disfrutamos menos. 

Temos coisas mais grandes e famílias 
menores, maiores comodidades e menos 
tempo. Temos mais grados acadêmicos 
mas menos sentido comum, maior 
conhecimento mas menos capacidade de 
juízo, mas expertos e com menas saúde.

Bebemos demais, fumamos demais, 
desperdício demais, dirigimos muito 
rápido, nos enojamos demais, nos 
falamos demais, acordamos cansados, 
lermos muito poco, assistimos TV demais 

e raramente oramos.
Multiplicamos nossos bens, mas 

reduzimos nossos valores. Falamos 
demais, amamos de menos e nós odiamos 
freqüentemente. Adicionamos anos à 
nossa vida, e não vivemos aos nossos 
anos.

Nós fomos à lua e voltamos, mas temos 
dificuldade em atravessar a rua para 
conhecer o novo vizinho. Conquistamos 
o espaço exterior, mas não nosso espaço 
interior. Fizemos coisas maiores, mas não 
coisas melhores. 

Limpamos o ar, mas poluímos a alma. 
Dividimos o átomo, mas não nosso 
preconceito. Escrevemos mais, mas 
aprendemos menos. Planejamos mais, 
mas realizamos menos. Aprendemos a 
correr, mas não a esperar. Construímos 

mais computadores para armazenar mais 
informações para produzir mais cópias 
do que nunca, mas menos comunicação 
disponíveis. 

São os tempos de refeições rápidas e 
digestão lenta; homens altos e caráter 
curto; lucros acentuados e relações 
vazias. São os tempos de paz mundial, 
mas a guerra doméstica; mais lazer, mas 
menos diversão; mais tipos de comida, 
mas menos nutrição.

Dias de duas fontes de renda, mas de 
mais divórcios; de casas belas, mas lares 
quebrados. Dias de viagens rápidas, 
fraldas e moral descartáveis, sexo casual, 
corpos acima do peso, e pílulas que fazem 
de tudo: alegrar  e apaziguar, até mesmo 
matar.

Nada façais por 
contenda ou por

vanglória, mas por
humildade; cada um 
considere os outros

superiores a si 
mesmo.

Filipenses 2:3

RECOMENDAÇÃO DE LIVROS QUE OS CRISTÃOS DEVEM LER

Massachusetts Family Institute estão associados a

Envolver-se
No Estado

Um Chamado à Administração
Pública e Cristã na Comunidade

Disponível em Inglês Espanhol Português e Chinês

Adquira sua cópia agora envie um email para: info@mafamily.org o ligue para 781-569-0400.

INTRODUÇÃO: ENVOLVA-SE EM SUA 
COMUNIDADE NO BAY STATE

A visão por trás deste estudo é equipar 
cristãos para que envolva-se, de uma 
forma eficaz, que cative nossa comunidade 
em “questőes polêmicas” que machao os 
valores-famíliares. Tornamos cada aula 
mais agradavel e pratica possível, com 
a ajuda deste guia de estudo e vídeos 
explorando acontecimentos locais. 
De fato, grande partes do conteudo, é 
“reitirado das manchetes,” e serve como 
análise detalhada sobre o estado  de 
nossa leis e culturas.

Cada capítulo segue a mesma estrutura 
básica.  Primeiramente, a questão será 

identificada e dissecada, geralmente 
começando com um noticiário relevante.  
Em seguida, exploramos os fundamentos 
Biblicos que cercam tal questão. Por 
ultimo, como aplicativo, cada capitulo 
conclui com o estado atual acerca desta 
questão em Massachusetts, (MA), e 
fornece sugestőes prácticas para resposta 
com embaixadores Cristãos leais.

Também fornecemos perguntas para 
auxiliar a discussão ao longo do caminho.  
Nossas oração é que este estudo venha 
servir a igreja, produzindo conversas 
saudávies, Bíblicas, e desafiantes.  Que 
todos sejam inspirados a se expressar, 
defender, e servir, para que a nossa cultura 
se mantenha nos propossido de DEUS. 
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COMO ENCARAR O MAL DO SÉCULO?
Por que eu? - Antes de pensarmos 

propriamente nas possíveis causas, pre-
cisamos levar em consideração alguns 
fatores comuns a todos. Somos seres so-
ciais, desde o inicio de nossa história de 
vida, nos relacionamos com pessoas em 
um determinado espaço e  local, sendo 
assim, o que  somos hoje pode ser defini-
do como  produto de um meio ambiente, 
de uma cultura e porque não considerar-
mos as heranças genéticas.

AS HERANÇAS CULTURAIS
É muito comum encontrarmos ainda 

pessoas que dizem que “Homem não 
chora” ou mesmo “Mulher foi feita para 
esquentar a barriga na pia e esfriar no 
tanque” – infelizmente. Todavia, são falas 
como estas, dentre outras que denotam 
quais elementos culturais estão presen-
tes em nossa história.

A questão é! Somos influenciados por 
elementos culturais como estes? Se sim, 
quais são as consequências? Alguém dirá 
“Na minha época meu bastava um olhar 
do meu pai” ou então “Eu não saia de casa 
de dizer “A Benção meu Pai”. Pois bem, 
exemplos de uma cultura, de algo que se 
perdeu no tempo e no espaço. Vivemos 
a nostalgia do passado, mas não conse-
guimos levar adiante alguns valores cul-
turais em especial os que fizeram parte 
do cotidiano familiar. E questão é: Onde 
nós erramos? O que mudou de “lá” para 
cá? Por que alguns valores se perderam? 
Se de fato se perderam, e entendo que 
devemos considerar que os recebemos, 
uma vez que voltamos a esse passado de 
forma nostálgica, quem deveria ter leva-
do adiante? Os mesmos que lembram 
dos tempos antigos, mas falharam ao re-
passar aos seus filhos.

AS HERANÇAS AMBIENTAIS
A modernidade tem provocado pro-

fundas mudanças no cotidiano familiar. 
Desde de a  inserção acentuada da mul-
her no mercado de trabalho, passando 
pelas novas tecnologias, redes sociais e 
novos perfis familiares, assistimos de ca-
marote e alguns ainda aplaudem de pé 
as falência da mais importante instituição 
criada por Deus – A Família.

O mercado de trabalho tirou as mul-
heres dos lares e dos cuidados com os 
filhos e as colocou em posição de igual-
dade com os homens e quem pensa con-
tra é machista quem é a favor é feminista 
e quem reluta é ultrapassado, ou seja, 
não há saída. As mudanças de papel, a 
ausência do lar, a distancia emocional dos 
filhos e uma acirrada luta por posições no 
mercado  de trabalho, constituem fatores 

geradores de muita angustia e ansiedade.

As novas configurações familiares, 
ou novos perfis familiares, vem a re-
boque dos fatores ambientais. Jovens 
mamães, solteiras ou separadas ou até 
mesmo  no segundo casamento,  crian-
ças indesejadas, fruto de uma relação 
sem consistência ou mesmo da balada. 
Famílias fadadas às desfuncionalidades, 
crianças criadas como “saco de batatas”, 
ou como ouço repetidamente “Deus é 
quem cria...!”. Indivíduos que atingirão 
a  vida adulta e adentraram às relações 
afetivas sem ter tido afeto, sem ter sido 
desejado, sem ter sido esperado. O que 
esperar destes futuros papais e mamães.

ELA ME PEGOU! O QUE DEVO FAZER?
Diante de tantos desafios para chegar-

mos até aqui, alguns de nós, aproxima-
damente 70% da população, estão nas 
estatísticas da depressão. Na década de 
90, a maioria esmagadora eram mulheres 
entre 35 e 45 anos. Esse perfil tem muda-
do radicalmente e atualmente os homens 
de 35 até 55 anos saem na frente das es-
tatísticas.

Atrelada a depressão temos a síndrome 
do pânico ganhando terreno – tema para 
as próximas edições. A questão é:  “cada 
vez mais estamos suscetíveis aos males 
decorrentes do aumento da ansiedade”.

Antes de falarmos nos aprofundarmos 
no tema, é importante diferenciarmos 
uma crise depressiva da depressão pro-
priamente dita. Uma pessoa pode ter 
uma crise e jamais desenvolver a doença, 
uma crise pode durar dias ou semanas ou 
meses e mesmo assim não desenvolver a 
doença.

Durante a vida, muitos de nós ex-
perimentaremos estados “depressivos”, 
decorrentes de uma perda, um rompi-
mento, uma separação, um acidente, 
uma briga, dentre outras situações ab-
solutamente estressantes. É comum al-
guém dizer “Tô depre...!” na verdade virou 
um clichê, um jargão, é o menosprezo 
dos sentimentos 
e ao mesmo tempo uma tentativa de diz-
er a si mesmo “vou lutar”.

Mas é justamente na banalização que 

encontramos espaço para o convívio 
diário com a “depre” de forma que estar 
“depre” já não se trata mais de uma doen-
ça ou estado, me parece mais uma “mala 
sem alça” que aprendemos a carregar – 
para alguns é até que a morte os separe.

O PRETINHO BÁSICO...
Há quem diga que roupas pretas 

emagrecem.... Então me deparo com 
inúmeras mulheres que sobre essa ban-
deira, abusam das roupas escuras e des-
filam todo seu guarda-roupas, quando 
na verdade, encapsulada, enrustida, seja 
o nome que quiser dar. Estão na verdade 
lutando para continuar, para sobreviver, 
batalhando em silêncio, sofrendo caladas 
e tentando passar desapercebidas, quan-
do na verdade existem diversos sinais 
em evidência – um deles: as cores do seu 
guarda-roupas.
 Abandone o pretinho básico e 
sai de casa mais colorida do que nunca. 
Faça o teste e depois me diga como foi?

GOING CRAZY......MEU SCHEDULE....!
Somos hábeis no que diz respeito a ca-

muflagem, somos verdadeiros camaleões 
ou camaleoas. Se de um lado existe de 
fato a necessidade do trabalho, por outro 
lado, o trabalho pode se tornar uma ver-
dadeira fuga, um lugar onde afogamos as 
mágoas, onde liberamos toda a adrena-
lina, ou o pior – um refúgio.

Cabe lembrar que sendo o trabalho 
“um refúgio”, o mesmo tornar-se-á o local 
onde nossos sentimentos fluem, onde te-
mos liberdade para ser o que na presença 
das pessoas não o fazemos, seja por que 
em casa ninguém nos ouvi, seja por que 
não encontramos confiança e liberdade 
para se abrir com alguém.

O fato é – o trabalho se tornou muleta 
– para muitos problemas familiares e pes-
soais. Nos excluímos da sociedade medi-
ante o trabalho, e não há quem conteste 
isso – é na verdade a desculpa perfeita. 
Nos afastamos das pessoas que amamos 
por trabalhamos muito,  tudo se resume 
hein “estou busy no mundo”....kkkkkk

Então quando chegamos em casa, já 

estamos esgotados, sem forças, sem ca-
beça, e mais um dia vem, e mais um dia 
vem, e o tempo está passando. Até quan-
do você permanecerá nessa rotina?

Eu poderia enumerar uma lista de con-
veniências que tem nos afastados de si 
mesmo, das pessoas que amamos, do co-
tidiano, da comunidade, da igreja e prin-
cipalmente de Deus.

MAS QUAL É O CAMINHO?
Como seria bom se tivéssemos uma re-

ceita, uma plano infalível a seguir, a fim 
de nos livrarmos da “depre”, infelizmente 
não existe, sinto muito! Mas comece en-
carando os fatos? Olhe dentro de si e se 
responda: Trabalho muito porque preciso 
ou trabalho muito porque tenho estado 
infeliz dentro de casa? Enquanto os ho-
mens quando estressados procuram as 
esposas para um momento de prazer, as 
mulheres quando estressadas não sen-
tem atração, tão pouco vontade de um 
cheiro no cangote. Como harmonizar 
isso?

Os problemas do lar estão sendo “re-
solvidos” preenchendo espaços em nossa 
agenda, quando na verdade, a falta do 
diálogo, a falta de amor dentro de casa, 
relacionamentos desgastados pelo tem-
po e pelo dólar, constituem de fato “prob-
lemas”. As redes sociais tem ganho nossa 
audiência e atenção, o pouco tempo que 
nos resta está sendo perdido entre redes 
sociais, acadêmias, selfies e outros.

Quando a baixa alta etima entra em 
cena e não conseguimos nutrir nossa per-
sonalidade com afetos, momentos feliz-
es, trocas, realizações, ou sonhos, somos 
lançados na cultura do corpo e na exal-
tação da beleza, tudo isso sob a bandeira 
de uma vida mais saudável, em busca de 
uma health life. Outra fuga!

Procure, seu Pastor, seu líder, um con-
suler, um psicólogo, seu Primary Doc-
tor, procure ajuda! Procure a si mesmo 
e certamente encontrará alguém muito 
importante, alguém especial pelo qual 
Jesus derramou seu sangue na cruz pa-
gando um alto preço. Valorize o preço 
que foi pago. Nos vemos na próxima

D E P R E S S ÃO  -  CO M O  E N C A R A R  O  M A L  D O  S É C U LO ?
Por Pastor Marcelo Calado
Psiquiatra (Brasil)
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Diretório de
Igrejas em

Massachusetts

Igreja Batista de Framingham
Pastor Lierte Soares 

35 South Street Framingham MA

Igreja Comunidade de Cristo
Pastor Claudio Lopes 

67 Tremont Street Peabody MA
(978) 532-9572 

Igreja Batista Vida Nova de Worcester
Pastor Edson Monteiro Filho 

1233 Main Street Worcester MA
(774) 386 - 7017

Life Rescue Church
Pastores Ronaldo Campos e Berenice Matanane

130 Main Street Marlborough MA
(774) 285-1236

Missão Somerville
Igreja Batista em Rockland

Pastores Ronaldo Santos 
40 Jaques Street Somerville MA

(862) 224-3707  

Palavra de Vida  
32 Main St. (Rota 1A)
Walpole, MA 02081

Pr. Hélio Ferreira
Telefone: (781) 789-5570    www.palavradevida.com

Ligue agora para 
publicar informação de sua

igreja aqui!
774-248-5230 

(Ligue ou mande um text)

32 Main Street Walpole MA

 

O preguiçoso
deseja, e 

coisa nenhuma
alcança; mas 
o desejo do

diligente será
satisfeito.

PROVERBIOS 13:4

508-244-7858
Call us at 
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Examinador Médico Certificado

118 Washington Street, Suite 21
Holliston, MA 01746

508-429-8003 www.goo.gl/znkTrm

Por Pastora Marilyn Gonzalez- Rosa

“Voamos o ar como 
pássaros e nadamos o 
mar como peixes, mas 

ainda temos que aprender 
o simples ato de andar 

pela terra como irmãos”.   
Martin Luther King, Jr.

Não seja uma arma formada contra 
outra pessoa. Deus prometeu a essa outra 
pessoa que “...nenhuma arma formada 
contra eles prosperará”. E voce precisa 
prosperar!

Assim como houve um primeiro homem 
e primeira mulher, houve também os 
primeiros irmãos, Caim e Abel. Caim 
era o irmão mais velho e ele tinha que 
trabalhar a terra por causa da maldição 
por o pecado de seus pais e Abel cuidou 
do rebanho que era mais do que a 
responsabilidade de Adão era antes da 
queda. 
É possível que Caim e Abel tivessem 
recebido alguma instrução sobre o que 
constituía um sacrifício aceitável de 
Deus.As ações de Abel e Caim eram um 
reflexo de suas atitudes em relação a 
Deus: Deus deveria receber o melhor do 

que tinham ou não?

A Bíblia nos diz em em  Hebreus 11:4 
que Abel “trouxe porções de gordura 
de alguns dos primogênitos”. Ele 
ofereceu algo do que veio primeiro, em 
oposição a esperar até que um animal 
tinha abundância de prole. Abel estava 
claramente dando o melhor do que tinha 
a Deus.

Agora, Deus não puniu Caim até que 
Caim assassinou Abel. Caim ficou furioso 
quando Deus não aceitou sua oferta, 
e Deus falou com ele sobre isso e o 
encorajou a fazer a coisa certa para que 
ele fosse aceito (Gênesis 4: 7). Deus já 
havia advertido a Cain antes sobre sua 
atitude. 

O  que pode nos impedir de ser o 
guardião do nosso irmão? Vamos usar 
o exemplo do que aconteceu com Caim 
e Abel. A irritação de Caín e o desprezo 
fizeram com que odiasse seu irmão o 
suficiente para matá-lo.

Definição da palavra Irritação: ter 

um forte sentimento ou mostrando 

aborrecimento, descontentamento 

ou hostilidade. Definição da palavra 

Desprezo: falta de estima, apreço ou 

consideração; desdém.

Então disse o Senhor a Caim: Onde está 
Abel, teu irmão? Ele disse: “Eu não sei, sou 
o guardião do meu irmão?” Gênesis 4: 9 
Deus perguntou a Caim esta pergunta 
depois que Caim matou seu irmão  por 

causa do ciúme.   Gênesis 4:10-12 
O que significa ser o guarda do seu 

irmão? Qual é a sua responsabilidade 
como guarda do seu irmão? 1. Você o 
ajuda a entender que Deus quer que ele 
coloque toda a sua vida em Suas mãos. 2. 
Você o ajudo a ver a luz. Você o encorajo a 
crescer e manter Jesus à sua vista. 3. Você 
ora pelas necessidades de suas famílias. 
Você o apóio para sempre ouvir e seguir 
onde Deus o conduz.

Qual é a sua responsabilidade como 
guardiao de sua família. 1. Você e o 
protedor de sua mãe, em sua velhice Você 
a ajuda, Você segura sua mão quando 
esta sozinha e afasta sua dúvida. 2. Você e 
o guardião do seu pai, Você ora todos os 
dias e à noite para que Deus o faça inteiro. 
3. Você e o guardião dos seus filhos, Você 
escuta suas preocupações e ora para que 
quando eles se tornarem adultos  eles 
possam discernir a vontade de Deus.

Ser guardião do seu irmão não exige 
que você cuide deles financeiramente. 
Isso significa que você mantém seu 
crescimento espiritual como uma 
prioridade. Você se importa com eles 
espiritualmente não financeiramente. 
Você é seu irmão, não seu pai. Para ser 
capaz de cuidar de seu crescimento 
espiritual você não pode fazer o mesmo 
erro de Caim. Você não pode ser irritar, 

ficar abatido, ciumento ou aborrecido 
com ele.

Como é bom e agradável que 
o povo de Deus viva unido 

como se todos fossem irmãos!                      
Salmos 133:1

O ódio provoca brigas, mas o 
amor perdoa todas as ofensas.        

Proverbios 10:12  

Quem perdoa uma ofensa mostra 
que tem amor, mas quem fica 
lembrando o assunto estraga a 

amizade. 
Proverbios 17:9

Se Deus fosse perguntar sobre seu irmao, 
qual seria a sua resposta? Sim, eu estou 
orando por ele. Eu faço o meu melhor 
para encorajá-lo a seguir Seus caminhos. 
Estou fazendo o melhor para ajudá-lo a 
encontrar seu caminho para a verdade.
Ou ao contrario qual seria a sua resposta?

Por isso procuremos sempre as
coisas que trazem a paz e que
nos ajudam a fortalecer uns

aos outros na fé.
Romanos 14:19

Guardião do Meu Irmão - Show #76 de Boa Onda

Uma Pregunta:
Se voce podesse comer as
suas propias palavras, a sua
alma seria nutrida ou seria
envenenada?

O Ministério de Treinamento da Mulher Virtuosa
Para mais informações ligue para a

Pastor Marilyn G. Rosa 508-488-6930
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( 5 0 8 )  4 7 3 - 0 9 0 2
H o u r s  8 A M – 6 P M

8 1  P r o s p e c t  S t r e e t
M i l f o r d ,  M A  0 1 7 5 7

D E V E M O S  S E R  G R AT O S  E M  T O D A S  A S  C I R C U N S TÂ N C I A S

Por Pastora Naiara Silva

Dêen graças em todas as circun-
stâncias, pois esta é a vontade de 
Deus para você em Cristo Jesus.
1 Tessalonicenses 5: 18

Você ja agradeceu a Deus 
por alguma coisa hoje?

Olhe ao seu redor e veja o dia que 
ELE proporcionou: a vida. Que enche 
os pulmões pois muitos já não pu-
deram amanhecer pra ver o sol , o ali-
mento na mesa pois muitos não tem 
o que comer, a roupa que vestimos, a 
saúde, a família que temos de sangue 
ou adotiva, o trabalho e a energia 
pra trabalhar; os pequenos detalhes 
como o remédio pra dor de cabeça, 
as vacinas para as doenças, o com-
panheirismo dos amigos, o sorriso 
depois de tantas lágrimas, também 
pela bênção materiais e espirituais...
São tantas coisas pra agradecer que 
se fossemos contabilizar seria impos-

sivel. Talvez alguém possa até dizer:
Agradecer porquê? Se o meu 
mundo está desabando? E a 
cada dia que passa parece pior.

A palavra do Senhor nos ensina 
a dar graças em todo tempo. É mui-
to fácil ser grato pelas coisas boas 
que nos acontece ou que temos. A 
bíblia conta uma história registra-
do em Jó no velho testamento (Jó 
1.1-22). Depois de perder tudo que 
tinha jó ainda encontra forças para 
adorar a Deus. Então Jó, se levan-
tou,  e rasgou seu manto, e rapoua 
sua cabeça, e se lançou em terra, e 
adorou. E disse: Nú saí do ventre da 
minha mãe e nu tornarei pra lá; O 
Senhor me deu e o Senhor o tomou; 
bendito seja o nome do Senhor”.

Outra frase famosa de Jó também 
é citada quando sua esposa o in-
cita a amaldiçoar á Deus. Jó 2.9-10 
Então sua mulher lhe disse: “Ainda 
reténs a tua sinceridade? Amaldiçoa 
a Deus, e morre.” Porém lhe disse: 
“Como fala qualquer louca, falas tu; 
recebemos o bem de Deus, e não 
receberíamos o mal?”  Em tudo isto 
não pecou Jó com os seus lábios”.

Jó aprendeu tanta coisa! Aprendeu 
a confiar, esperar pacientemente, 

á depender, á adora-lo em meios 
as cinzas; sem contar na profundi-
dade de intimidade que ele obteve 
depois de toda aflição vivida. Após 
Deus restaurar em dobro tudo que 
ele tinha perdido Jó reconhece di-
zendo: Jó 42.5 ”Antes eu te conhe-
cia só por ouvir falar, mas agora eu 
te vejo com meu próprios olhos.”

Aqui aprendemos uma grande 
lição. Ser grato nos momentos difíceis 
não significa se conformar com tudo 
que esteja acontecendo e sim enxer-
gar além do que os olhos podem ver, 
de certo, alguma coisa iremos apren-
der com esta situação. Podemos agra-
decer a Deus pelas forças que ele tem 
nos concedido em cada luta, pelas es-
tratégias dada por ele, e pela maturi-
dade e experiencia espitual que você 
terá no final de cada provação, e pela 
presença DELE em cada obstáculo que 
enfrentamos. Fazendo assim isso irá 
nos gerar uma fé tão grande que será 
impossível barreiras ficarem de pé.

Problemas e dificuldades sem-
pre existirão pois Cristo nos aler-
tou sobre isso, mas que era preciso 
ter bom ânimo pois assim como 
ele venceu também venceríamos.

”Tenho dito isto porque em mim
tehais paz; no mundo tereis 

aflições, mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo”. 

João 16.33

Depois dessa história que lemos 
que tal olhar as circuntâncias de 
um jeito diferente .Eu te convido 
a fazer essa oração junto comigo.

“Pai, muito obridado por mais um 
dia que o Senhor nos concede vida, 

obrigado pelo alimento na mesa, pela 
roupa que vestimos, pelos calçados 
que calçam os pés, pela natureza e 

tudo que há nela, pois tu és grandioso 
e tens todo o poder nos céus e na terra. 

Quero te agradecer também pela 
minha família e amigos...tenho tanto 

a agradecer que nem posso enumerar. 
Me perdoe por deixar que tudo isso 

passe desapercebido e me ajude a ser 
mais grato e a ver que tu estás comigo; 

até nos momentos mais difíceis tens 
me dado forças e estratégias...fique 
comigo sempre pois sem ti eu não 

saberei viver...obrigado.”



Nosso show vai te
ajudar a começar seu 
domingo com tópicos 

espirituais, oração, musica
e tempo para meditar na 

Palavra de Deus.

MYFM1013/BOA-ONDA-JANUARY-8TH,2017

MYFM1013/BOA-ONDA-MARCH-26TH-2017

MYFM1013/BOA-ONDA-MARCH-5TH-2017

ENVIE UMA MENSAGEM DE TEXTO DO NOME DO SEU NEGÓCIO E SUA LOCALIZAÇÃO AGORA PARA
774-225-2827  E  SUA EMPRESA SERÁ MENCIONADA  G R A T I S   EM NOSSO SHOW  - 25 DE JUNHO 
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MYFM1013/BOA-ONDA-JANUARY-15TH,2017

MYFM1013/BOA-ONDA-FEBRUARY-19TH-2017

MYFM1013/BOA-ONDA-FEBRUARY-12TH-2017

MYFM1013/BOA-ONDA-APRIL-30TH,2017MYFM1013/BOA-ONDA-FEBRUARY-26TH,2017

VOCE PODE ESCUTAR ESSES SHOWS AGORA NO SOUNDCLOUD.COM


