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RETIRO DE CASAIS 2010

“Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho.
Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só;
pois, caindo, não haverá outro que o levante.
Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará?”
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pr ogramação
Sexta-Feira • Dia 26
18:00 - Início do check-in
20:00 - Welcome-Drink
21:00 - Primeira Reunião
» Louvor e Adoração (3 cânticos)
eira
» Anúncios e Devocional: Pr. José Nogu
tos):
22:00 - Mensagem em DVD (60 minu
onal
“Quanto Vale Quem Você Ama?” - Opci
Sábado • Dia 27
07:30 - 08:30 - Café da Manhã
Adoração
08:45 - Tempo Devocional: Louvor e
Cuthbert
» Devocional para Dois (1): Pr. Ernest
Chá
09:15 - Cafezinho e
ação
09:30 - Estudo Bíblico: Louvor e Ador
os » Estudo Bíblico (1): Aliados & Íntim
ell
Stow
el
Dani
Pr.
10:45 - Tempo Livre
12:30 - Almoço e Tarde Livre

19:00 - Jantar
20:00 - Culto: Louvor e Adoração
eira
» Mensagem Bíblica (1) - Pr. José Nogu
22:00 - Social
Domingo • Dia 28
07:30 - 08:30 - Café da Manhã
Adoração
08:45 - Tempo Devocional: Louvor e
st Cuthbert
Erne
Pr.
(2):
Dois
para
l
ciona
» Devo
09:15 - Cafezinho e Chá
ação
09:30 - Estudo Bíblico: Louvor e Ador
os » Estudo Bíblico (2): Aliados & Íntim
ell
Pr. Daniel Stow
10:45 - Tempo Livre
12:30 - Almoço e Tarde Livre
18:00 - Jantar
19:00 - Culto de Encerramento:
Louvor e Adoração
eira
» Mensagem Bíblica (2) - Pr. José Nogu

dia 26 • sexta-feira/noite
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21:00 - P R I M E I R A R E U N I Ã O - P R . J O S É N O G U E I R A

Para pensar: O Homem e a Mulher – Viva a Diferença!
Aliados de Verdade

“Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho.
Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver
só; pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem
juntos, eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará?”
Eclesiastes 4:9-11

Em 1940, três nações poderosamente armadas fizeram um pacto sinistro
para dominar o mundo: Alemanha, Itália e Japão. Foram chamadas de Eixo,
pois o centro de Berlin, Roma e Tóquio estava em Adolf Hitler, com sua ânsia
maligna de formar um Império de Mil Anos, mesmo que tivesse que assassinar
a metade do mundo.
Invadidas e ameaçadas, nações como a Inglaterra, França e a Rússia (depois
os EUA) tiveram que fazer uma aliança para conter aquele mal que ameaçava
o mundo livre. Foram chamados de Aliados. Tiveram que escolher um
comandande-chefe, Eisenhower, para planejar as estratégias e liderar as ações.
Ike tornou-se amigo pessoal dos líderes ingleses, franceses e russos, e, como
verdadeiros aliados, realizaram o Dia D e venceram.
A ilustração é pertinente. A família vive cercada de ameaças. São ataques
culturais, filosóficos, éticos, sociais, subliminares, etc, que vêm de todas as
direções e meios. São foxrtes e agressivos. E têm destruído muitos lares.
É hora do casal fazer uma aliança. Serem verdadeiros aliados para manterem
a união matrimonial em harmonia, comprometidos em obedecer à Palavra de
Deus, firmes em servirem ao SENHOR, e cheios de esperança para deixar um
legado de fé aos seus descendentes, que traga glória ao Nome de Deus.
Alguns homens de Deus têm levado suas famílias a assumir compromissos
espirituais. O sentido é viver estes princípios, dependendo de Deus, para que
possam ser transmitidos a todos os seus descendentes, até o retorno de Cristo
para Sua igreja.
No dia 29 de dezembro de 2009, por ocasião da celebração das Bodas de
Pérolas (trinta anos de casamento) de Graça e Romildo, eu roguei que nós
como família fizéssemos uma aliança a fim de deixarmos um legado espiritual.
PRIMEIRO, baseado em Tito 2:11
“Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens”
2
Conscientes da graça capacitadora de Deus, comissionamos nossos filhos, e os
filhos de seus filhos, e às demais gerações: a caminhar na presença de Deus todos
os seus dias, a viver pela graça como filhos amados, pela fé e não pela vista.
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SEGUNDO, baseado em Tito 2:12
“Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências
mundanas, vivamos neste presente século sóbria, e justa, e piamente”
Viveremos e nos comprometeremos a permitir que a vida de Cristo seja
vivida em nossas vidas, pelo controle do Espírito Santo, no consultar da Palavra
de Deus que promove a semelhança do Senhor Jesus Cristo.
TERCEIRO, baseado em Tito 2:13-14
“Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do
grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo; O qual se deu a si mesmo por nós
para nos remir de toda a iniqüidade, e purificar para si um povo seu especial,
zeloso de boas obras”.
Incumbimos nossa família, pela graça de Deus: a permanecer constante na
leitura da Bíblia e na oração; a ser fiel à igreja local onde se está congregando,
contribuindo e ministrando; a “fazer o trabalho de um evangelista”; a lançar
sementes de edificação, não sendo murmuradores nem coniventes com fofocas.
QUARTO, baseado em Tito 2:15
“Fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze”.
Trabalharemos para manter, a partir de nossa família, preservados os
valores éticos da Fé Cristã; portanto, batalharemos a fim de deixar uma herança
espiritual. Lutaremos para que a nossa descendência possa: guardar seus lares
contra a infiltração do mal, especialmente em escolhas de entretenimento;
guardar suas mentes e corações de tudo que é impuro ou desagrada a Cristo;
dar a Cristo a primazia em seus lares, e a falar sobre Ele a seus filhos todos os
dias, ensinando durante todo o dia, tanto formal como informalmente.
Assim, exortaremos para que todos de nossa família evitem más companhias;
que procurem cônjuges crentes com um proceder coerente à Palavra de Deus
e com compromisso com uma igreja conservadora; que nunca contraíam
matrimônio sem a aprovação da sua família; que honrem seus pais e avós;
cuidando deles em suas necessidades e quando em idade avançada; e que
cuidem dos membros de sua família em tribulações e dificuldades.
Hoje eu peço, nesse Retiro em que ouviremos tantas instruções valiosas
da Palavra de Deus, que nós, marido e mulher, como verdadeiros aliados,
sob a liderança de Jesus, tendo o marido como líder deste compromisso, que
assumamos uma Aliança de Amor, que sejamos aliados em preservar nossos
lares e estejamos em intimidade para que essa jornada seja sadia e prazeirosa.
Como Aliados e Íntimos, eu e a minha casa serviremos ao SENHOR!
Intervalo
22:00 - MENSAGEM EM DVD (OPCIONAL): “QUANTO VALE QUEM VOCÊ AMA?”
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0 8:45 - D E V O C I O N A L PA R A D O I S - P R . E R N E S T C U T H B E R T
Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
2 Pedro 3:18

Pedro adverte sobre falsos mestres. Vivemos
em confusão religiosa. Estamos sendo bombardeados de todos os lado e na televisão. O problema
é que este pessoal fala verdades parciais e assim
engana até os eleitos. O capítulo 2, versículos 1 a
3 descreve um grupo grande que só fala do dízimo e dinheiro. A leitura desta carta leva a impressão de que Pedro está falando do Brasil. O que
necessitamos hoje, mais de que nunca, é o dom
de discernimento.
No capítulo 3 Pedro fala da vinda do Senhor.
Irmãos nós estamos no fim dos últimos dias. Tudo
está pronto e aguardamos a qualquer hora aquela trombeta que vai nos chamar e seremos arrebatados ao céu e assim estaremos sempre com
o Senhor.
Precisamos tomar cuidado de guardar-nos do
erro e “crescer”. Crescer na ‘graça’ e no ‘conhecimento’ de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Graça é o favor de Deus não merecido. Mas é mais
do que isso. Graça é um atributo de Deus. Graça é simbolizada na cruz quando o próprio Deus se deu pelos pecados do mundo. Um mundo que merecia destruição.
Nós necessitamos a graça mais de que qualquer outra
coisa nesta vida. Por isso precisamos crescer na graça.

- Graça comum: Mateus 5:45 - Graça salvadora:
Efesios 2:8, 9, Quando somos salvos pela graça o
Espirito Santo vem habitar em nós. Sem o Espirito
Santo jamais podemos crescer na graça e no conhecimento. (1 Coríntios 2:14)
Quem é Deus? Para começar Ele é alem da
nossa capacidade de ‘conhecer’. Os anciãos dos
séculos passados falaram: “Deus é espírito, infinito, eterno..., imutavel em Seu ser, em poder,
sabedoria, justiça, bondade e verdade.” Mas
mesmo assim nossa mente luta para entender.
No velho testamento Ele é primeiro, aquela voz
no jardim até que entrou pecado no quadro. Ele
é visto como aquele terrivel poder trovoando
do monte de Sinai. Mas Ele também apareceu a
Isaias como um ser santo, santo, santo que falava
com o profeta e deu direção na sua vida. Para nós
é visto em Filipenses 2 como Cristo Jesus.
Quem é Deus? Nosso Pai que está nos ceus!
O Pai é Deus, O Filho é Deus, o Espirito que habita
em cada crente é Deus. Devemos estudar a Biblia,
ouvir boas pregações, ler bons livros, não para
simplesmente aprender alguma coisa, mas para
conhecer mais e mais nosso Pai. E o mais que
O conhecemos o mais que seremos como Ele é.

09:30 - ALIADOS & ÍNTIMOS - PR. DANIEL STOWELL

Princípios Básicos do Sexo
1 Coríntios 7:3-5

INTRODUÇÃO
1. Os crentes precisam resgatar do mau uso feito pelo mundo algumas
palavras de grande importância para eles.
2. Uma dessas palavras é sexo.
I. O SEXO NO CASAMENTO É PURO E SANTO.
A. Foi criado por Deus ANTES do pecado. - Gênesis 1: 31 - “Muito bom.”
B. Após o pecado e a queda do homem, Deus ainda chamou o sexo
de BOM e HONROSO. - Hebreus 13: 4.
C. Qualquer outra concepção é pecaminosa.
4
D. As relações sexuais no casamento são tão SANTAS quanto orar, ler a
Bíblia, preparar um sermão, pregar, dar o dízimo, orar com alguém pela alma
da pessoa, ensinar em uma classe de escola dominical.
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II. O SEXO NÃO É A BASE DO CASAMENTO, E O CASAMENTO NÃO É ANTES
DE TUDO UMA UNIÃO FÍSICA.
A. Jesus resolveu essa questão com a mulher à beira do poço. - João 4: 16-18.
B. É, porém, algo muito IMPORTANTE. - Não participar dele sincera, ativa e
apaixonadamente é PECADO.
C. Sexo é muito importante, mas não é a parte MAIS importante.
1. O sucesso no casamento não se baseia no SUCESSO sexual.
2. A UNIDADE no casamento é mais do que sexo.
3. Um bom RELACIONAMENTO marital é a chave para o relacionamento
sexual mais prazeroso.
III. O ALVO PRINCIPAL DO SEXO É DOAR, OFERECENDO SATISFAÇÃO SEXUAL
AO CÔNJUGE - 1 CORÍNTIOS 7:3.
A. Isso é ensinado por Deus em 1 Coríntios 7: 3.
1. Essa passagem (6:15 a 7:9) ensina sobre sexo no casamento.
2. Uma ORDEM , e não uma SUGESTÃO.
3. A MESMA ORDEM é dada para marido e mulher.
4. A cada um é dado o dever de SATISFAZER sexualmente o outro.
B. Isso é ensinado pela definição do amor – doar.
1. João 3:16; Gálatas 2:20; Efésios 5:25; 1 Coríntios 13.
2. Jesus disse que o prazer maior está em doar – Atos 20:35.
C. Algumas aplicações desse princípio são:
1. Ele é o oposto da pornografia.
2. Ele também é o oposto da masturbação.
3. Ele é o oposto do homossexualismo.
D. O alvo das relações sexuais é a SATISFAÇÃO do cônjuge.
- Pode incluir ou não o clímax.
E. Problemas.
1. A troca física necessária para que o marido funcione.
a. A sociedade ensina que isso ocorre pela expectativa do prazer recebido
com a troca.
b. A Bíblia ensina que isso resulta da expectativa do prazer da doação
c. Reaprenda o método bíblico.
2. “Mas essa não é a minha natureza!”
- O guia deve ser a PALAVRA DE DEUS, e não a sua natureza.
3. “Como saber o que dá prazer ao cônjuge?” - COMUNICAÇÃO.
5
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IV. DEUS CRIOU O MARIDO E A ESPOSA COM A MESMA CAPACIDADE DE
SATISFAZER O OUTRO - I CORÍNTIOS 7:4
A. Deus deu o mesmo princípio a ambos
B. Cada um deve usar seu corpo para satisfazer o cônjuge, e não a si mesmo.
C. Isso significa que tanto o marido como a esposa devem ser ativos nas relações sexuais.
D. Problemas:
1. “Temos níveis diferentes de desejo.” - COMPORTAMENTO aprendido.
2. “E se esse comportamento não for algo aprendido? E se fomos feitos assim?”
- A diretriz não é nosso nível de desejo, mas a PALAVRA DE DEUS.
3. “Desejo sexual forte demais” ou “desejo sexual fraco demais”
a. Isso é AFIRMAR que Deus cometeu um erro.
b. O problema não é como você foi feito, mas a sua DISPOSIÇÃO de
obedecer a Deus.
V. O PRAZER NO SEXO NÃO É PECAMINOSO E PROIBIDO, MAS EM VEZ DISSO,
CONFIRMADO E ENCORAJADO - PROVÉRBIOS 5:18, 19.
A. Deleite-se na pessoa.
1. “ESPOSA” – diz respeito a qualquer um dos cônjuges.
2. Retrato do DELEITE que há no cônjuge
3. MELHOR amigo(a).
4. Desejo da companhia da pessoa como pessoa, mais do que como uma
PARCEIRA sexual.
B. Deleite-se na relação sexual.
1. “SEIO” significa sexo.
2. A palavra ESPOSA quer dizer que o VERDADEIRO PRAZER sexual só pode
ser encontrado no CASAMENTO.
3. “Satisfazer” – sede PLENAMENTE satisfeita.
4. “CATIVADO” - intoxicado, dominado de satisfação.
5. Aplicando 1 Coríntios 7:3, 4, cada cônjuge deve satisfazer
COMPLETAMENTE o outro.
VI. O RELACIONAMENTO SEXUAL DEVE SER CONTÍNUO - 1 CORÍNTIOS 7.5.
A. Defraudar ou privar significa RETER por meio de engano ou desonestidade.
1. Reter sexo do cônjuge por motivos egoístas e desonestos.
2. Fazer barganha ou usar o sexo como recompensa é pecado.
B. Quando houver ABSTINÊNCIA, ele deve ocorrer por consentimento mútuo.
C. Quatro diretrizes bíblicas para a abstinência.
D. Com que freqüência um marido e uma esposa deveriam ter sexo?
1. O suficiente para MANTER o outro satisfeito.
6
2. O suficiente para EVITAR tentações.
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Para Pensar: Não Espere
Aliados em Amor – Perpetuamente Aliados
Mateus 19:4-6
“O Que Deus Uniu...”

É um perigo se pensar que os preletores sejam mestres por excelência em
casamento. Somos aprendizes. Estamos no mesmo barco. Aprendendo. Pedindo
perdão. Sonhando e fazendo novos planos de andarmos em uma Nova Estrada.
Sabemos que o casamento é uma bênção, mas também pode ser um problema.
Ele é uma fonte de felicidade, mas também pode ser um poço de frustrações.
Há paradoxos dentro de uma relação matrimonial. Foi por isso que Deus
exortou aos homens de Israel dizendo que eles perseverassem na união com
as suas esposas, pois o SENHOR era a testemunha da aliança que eles tinham
feito no casamento – Malaquias 2:14 (“E dizeis: Por quê? Porque o Senhor foi
testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal,
sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança”).
Por que era preciso perseverar e manter a palavra empenhada de viver
juntos em harmonia “até que morte nos separe”? Porque a relação conjugal
pode enfrentar crises. Maturidade é saber que pode algumas vezes ser como
um jardim, e outras como um deserto.
Marido e mulher, como aliados, é que têm que decidir se o relacionamento
entre eles será um canal aberto de comunicação, ou se será reduto de silêncio
gelado. De alegria em compartilhar momentos bons e também difíceis, ou se
viciarão em acusações amargas.
Vocês decidem: o casamento pode ser a expressão dos sonhos mais belos,
ou pode vir a ser uma carranca dos pesadelos mais assombrosos.
O que devemos pensar seriamente é como desenvolver nosso relacionamento
no amor (1 Coríntios 13), pois “o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo
suporta. O amor jamais acaba. Ele é mais forte do que a morte e as muitas
águas não podem apagá-lo...”

dia 27 • sábado/noite

2 0 : 0 0 - C U LT O - M E N S A G E M B Í B L I C A - P R . J O S É N O G U E I R A

Quero desafiar-me a fazer hoje três compromissos de amor,
segundo a Palavra de Deus:
I - AMAR É DECLARAR O MEU AMOR À MINHA AMADA (ou, AO MEU AMADO)
1 - A esposa declara o seu amor ao marido – Cantares 1:7; 12-14, 16-17.
7
2 - O marido declara o seu amor à esposa – Cantares 1:8-11, 15.
3 - Deus declara o seu amor por nós – Jeremias 31:3
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“Há muito que o SENHOR me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno
te amei, por isso com benignidade te atraí.” (Ver João 3:16).
O amor não é apenas um sentimento a ser guardado no coração, mas uma atitude
a ser demonstrada com a vida e uma declaração a ser proclamada com os lábios.
Quem ama, declara que ama. O amor precisa ser verbalizado. Não é suficiente
falar para os outros que amamos nosso cônjuge; precisamos dizer isso para ele.
Não é suficiente reconhecer o valor e as virtudes do nosso cônjuge para
terceiros; precisamos demonstrar isso para ele.
Amar o seu cônjuge é honrá-lo e distingui-lo dentre milhares.
Quando amamos, tornamos isso conhecido com palavras e demonstramos
isso com atitudes.
Até os incrédulos reconhecem o valor de verbalizar e expressar o amor. Houve
uma matéria no Fantástico recentemente sobre uma pesquisa do departamento
de Biologia da Universidade de Wisconsin que revelou que o cérebro da criança
reage da mesma maneira quando recebe um abraço ou um telefonema da mãe.
No estudo, meninas de 7 a 12 anos foram submetidas a situações de
estresse e tiveram que resolver questões de matemática e falar em público
inesperadamente. Elas foram divididas em três grupos: no primeiro, a mãe
apareceu pessoalmente para dar um abraço; no segundo, a mãe apenas
telefonou e perguntou o que tinha acontecido; já no terceiro grupo, as meninas
assistiram a um filme infantil.
O Fantástico conversou via internet com a bióloga Leslie Seltzer, que
coordenou o estudo e analisou os hormônios liberados pelas meninas. Ela diz
que ficou feliz e surpresa ao constatar que tanto as meninas que receberam
um telefonema quanto as que receberam um abraço da mãe tiveram a mesma
reação: aumento do nível de ocitocina, conhecido como o hormônio do amor.
E o que isso significa? Em situações tensas, o cérebro ordena a liberação
do hormônio cortisol, relacionado ao estresse. O antídoto natural para este
hormônio é a ocitocina.
Impressionante: as meninas que viram o filme não liberaram este hormônio.
Expresse em palavras, gestos e carinhos o seu amor:
Cônjuges que se beijam pela manhã e dão um bom dia, vivem em média
mais 5 anos.
Quem beija, ocasiona menos batida de carro.
Quem beija e abraça: tem 50% a menos de doenças, e é de 20 a 30% mais produtivo!
Já disse hoje que ama seu cônjuge, abraçou e beijou hoje?
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II - AMAR É RESERVAR AO MEU AMOR UM TEMPO PARA ELE (ELA)
1 - A esposa quer a companhia do amado – Cantares 2:1-3
2 - O marido quer a companhia da amada – Cantares 2:4-6
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3 - Jesus quis ficar perto dos seus discípulos – João 1:39 (“Ele lhes disse: Vinde, e
vede. Foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia; e era já quase a hora
décima”). Deus vai levar os salvos para estarem para sempre com Ele – Salmo 23:6.
Porque quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quem ama gosta de
estar perto da pessoa amada. O casamento não é solidão a dois; é comunh ão
compartilhada.
Assim, encontre tempo para estar com seu cônjuge. Dê o melhor do seu
tempo para ele. Dê a melhor da sua atenção para a pessoa com quem um dia
você firmou uma aliança de amor.
Na definição bíblica o amor não é egoísta. Ele não visa seus próprios
interesses. O amor busca a felicidade do cônjuge mais do que a sua própria.
Devemos amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por
ela. Quando amamos nosso cônjuge, desejamo-lo e ansiamos por ele. Quando
amamos, temos pressa para receber seu afeto, temos prazer em ouvir sua voz,
temos deleite em desfrutar de sua companhia.
Façamos a dois uma agenda de amor.
III - AMAR É TER UM COMPROMISSO DE AGRADAR A QUEM SE AMA
1 - O marido sabe que a esposa gosta de ser notada, elogiada e galanteada
– Cantares 7:1-9
2 - A esposa sabe que o marido gosta de ser desejado – Cantares 7:10-13
3 - Deus tem preparado o melhor para os que crêem em Seu Filho –
“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou
para os que o amam.” (1 Coríntios 2:9)
Quem ama seu cônjuge faz bem a ele e não mal.
O amor não fere, ele cura. O amor não agride, consola. Não humilha, exalta;
o amor não explora, investe.
O verdadeiro amor não se contenta em apenas dizer; ele demonstra. Quem
ama procura agradar a pessoa amada.
Deus ensinou que quem ama a seu cônjuge, a si mesmo se ama. Quem ama
seu cônjuge, faz bem a ele todos os dias da sua vida.
Esse amor vai além do mero amor romântico; é o amor de Deus derramado
nos nossos corações pelo Espírito Santo: amor paciente, benigno, que não
arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não
procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal nem se alegra
com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
Nesta noite, sei que Deus quer que nós tomemos a decisão de amar de verdade, 9
de forma bíblica, o nosso cônjuge! Já sabemos como. Agora é só praticar!
22:00 - SOCIAL: CASAIS FAMOSOS E SUAS LIÇÕES MARAVILHOSAS

dia 28 • domingo/manhã
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0 8:45 - D E V O C I O N A L PA R A D O I S - P R . E R N E S T C U T H B E R T

Fazer e ser

João 21:1-14
Falamos sobre a importância de crescer na graça e no conhecimento do Senhor
Jesus Cristo. Abordaremos agora o assunto de “ser e estar”. Eu tenho uma palavra
predileta, ‘equilibrio’. Meus filhos têm uma balança nas suas mesas para lembrá-los
da importância de equilíbrio. Este capítulo é conhecido pela pesca maravilhosa e a
restauração de Pedro quando Jesus pergunta, “Pedro, tu me amas mais do que estes?”
Eu quero mostrar outro ângulo desta história.
Os discipulos andaram mais ou menos três anos com Jesus. Neste tempo Jesus tem
se apresentado como o Messias. João 1:1-5 - Aqui Jesus é apresentado como ‘o Verbo’.
O ‘verbo’ é o que dá sentido as coisas. João 1 deixa bem claro que Jesus é o Verbo e
que Ele é Deus.
João 5 - Jesus deixa claro que Ele e o Pai são um e que Ele veio para salvar o mundo.
Em capítulo 6 Ele demonstra o seu poder na multiplicação dos pães e declara
claramente em verso 35 - “Eu sou o pão da vida”. E mais adiante neste mesmo capítulo
temos a declaração dos discipulos: Vs. 68, 69
Capítulo 8:12 - Eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas,
mas terá a luz da vida.
8:58 - Jesus se identificou como o “Eu Sou” o Eterno Ser.
Capítulo 10 é rico em ensino sobre a deidade de Jesus: V. 7-9- Eu sou a porta--- V.11Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em verso 30 Êle declara , “Eu
e o Pai somos um.” Em capítulo 11 demonstra o seu poder na ressurreição de Lázaro e
se declara v.25 “Eu sou a ressurreição e a vida”
Capítulo 14 começa com uma declaração preciosa: Vs. 1-6---xxx e mais adiante a
promessa do Espírito Santo. Capítulos 15,16,17 são riquissimos e mereçem um estudo
detalhado e tempo de meditação.
Recomendo que vocês como casais tomem tempo para ler estes capítulos.
Depois de todo este ensino e instrução veio a traumática crucificação e parece que
foi o fim. A Bíblia afirma que todos fugiram e abandonaram a Jesus. Pedro ficou um
pouco mais de perto, mas acaba negando Jesus. Após a morte e sepultamento de Jesus
é dificil imaginar o que passou na mente dos discípulos.
Podemos imaginar um pouco ao ouvir as palavras na estrada de Emaus,
“Esperávamos”.
Mas vamos ao nosso texto: os discípulos viram o Senhor. Ele se revelou vivo a alguns
dos discípulos e a Maria. Passou um tempo e alguns dos discípulos estão na praia
e Pedro declara: “Vou pescar”. Lembramos que Pedro era pescador quando Jesus o
chamou.
Eu creio que Pedro realmente estava dizendo, “Não deu certo, vou voltar para minha
velha profissão.” Os outros falaram, “Nós vamos contigo!”. Veja a influência de uma voz.
Mas porque tanto desanimo? Eis a minha análise! Os discípulos passaram três anos
‘fazendo’ e não aprenderam a ‘ser’. Amados é muito fácil se envolver na Igreja, ser ativo
na obra de Deus e até ler a Biblia muito e orar e nunca aprender a ‘ser’. O que é que eu

Aliados & Íntimos - Eclesiastes 4:9-11

RETIRO DE CASAIS

quero dizer com isto? A vida cristã é uma vida de fé. Efésios 2:8-9 afirma que ‘Pela graça
somos salvos por meio da fé.’
Há coisas que a nossa mente não consegue compreender, mas cremos pela fé.
Aprendemos a ter comunhão com Deus através do Espírito Santo que habita em cada
crente. Isso é o que eu chamo ‘ser’.
Antes da ascenção de Jesus ele teve um tempo íntimo com eles. Prometeu ‘poder’
(Atos 1:8) mas deu instruções de ir a Jerusalem e ‘esperar’.
Naquele tempo de solitude, comunhão e oração no senáculo eles aprenderam a
‘ser’ e entao aconteceu! O Espírito Santo desceu como Jesus tinha prometido e o que
segue mostra aquele ‘poder’.
Conclusão:
Como indivíduos e como casais devemos anilizar nosso tempo e nossa vida com
Deus. Você aprendeu a ‘ser’? Necessitamos tomar tempo e deixar o Espírito Santo falar
aos nossos corações. Isto acontece através das Escrituras.

09:30 - ALIADOS & ÍNTIMOS - PR. DANIEL STOWELL

Renovação da Intimidade Conjugal
Por David Powlison

Porque os Casamentos se Distanciam?
Pensamentos anti-bíblicos
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O Coração Duro Não Sabe Como Amar
Uma pessoa cujo coração é como o caminho duro
é completamente egocêntrico. Ela não pode responder ao amor
de Deus, e não sabe como amar os outros.
O Coração Decepcionado Desiste no Amor
Quando um transtorno chega ao seu casamento – seu cônjuge não é
perfeito e suas vidas juntas não são perfeitas – o seu amor murcha.
O Coração Distraído Está Muito Ocupado Para Amar
Você está ocupado demais para amar seu cônjuge.
O Coração Fértil Persevera em Amor – ALIADOS
A pessoa com o coração fértil tem um relacionamento íntimo
com Deus, ela confia neste relacionamento para poder ter a
perseverança que ela precisa para amar a longo prazo.
Qual é a Condição do Seu Coração?
Tome um momento e avalie o seu próprio coração:
Você e seu cônjuge têm corações duros?
Corações decepcionados?
Corações distraídos?
O Princípio das Primeiras-Coisas-Primeiro
Não faça o seu objetivo na vida para ter um bom casamento.
Em vez disso, fazer conhecer o seu Redentor, o seu objetivo.

12

Compartilhar a Benignidade e Fidelidade de Deus
No Antigo Testamento, duas palavras hebraicas são usadas
frequentemente para descrever a Deus: ‘chesed’ e ‘emet’.

Aliados & Íntimos - Eclesiastes 4:9-11
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Quem Precisa de Um Milagre?
2 Reis 4:1-7

dia 28 • domingo/noite

1 9 : 0 0 - C U LT O - M E N S A G E M B Í B L I C A - P R . J O S É N O G U E I R A

Há casamentos que começaram bem e estão indo mal.
Há outros que começaram com juras de amor e agora sentem mágoas profundas.
Há casamentos que se perderam na jornada da vida e andam errantes pelos
labirintos escuros da infidelidade.
Há casamentos doe ntes, que precisam de cura; casamentos quebrados,
que precisam de restauração; casamentos tristes, que precisam de alegria. Há
casamentos onde o amor está com o tanque vazio, andando na reserva. Há
casamentos que já caíram na rotina, andando no piloto automático.
O que fazer para salvar seu casamento? Precisamos de Deus!
O fato ocorrido em Israel, há 2.850 anos atrás, nos ensina sobre a intervenção
de Deus no drama da existência humana.
Um dos profetas morreu, deixando a viúva e filhos desamparados. A viúva
procura Eliseu e conta a sua situação periclitante. É como se Eliseu dissesse: ‘O
que tenho com isso? Sou profeta, não banqueiro.’ Mas, volta atrás, e diz algo
como ‘posso, sim, fazer algo’.
Ele pergunta o que ela tem em casa. Diante da resposta de que não tinha
nada, só um vasilhame de azeite. Ele deve ter dito é um bom começo. Arranja
mais vasilhas, tudo que puder arranjar e vai enchendo todas elas com azeite.
Ela fez. Os filhos ajudaram a arranjar recipientes. Depois que encheu tudo, o
azeite parou de jorrar. Eliseu mandou que ela vendesse seu estoque, pagasse
as dívidas e vivesse da renda do que tinha sobrado.
E o que esse milagre de Deus nos ensina?
I - Seja Realista: O que está acon tecendo? – Vs. 1
» Há um fator muito presente nas intervenções de Deus: antes dEle agir, Ele
impõe que os homens tenham uma percepção clara e realista de sua situação.
II - Veja o Que Sobrou: O que te resta? – Vs. 2
» Nada! Nada? Peraí ainda tem uma botija de azeite.
III - Creia no que Deus pode Fazer: O que você deve esperar? – Vs. 3-4
» Nunca ache as propostas de Deus absurdas. A loucura de Deus é
infinitamente mais sábia do que a sabedoria, a lógica e a estratégia humana.
» Prepare o cenário da fé para Deus operar!
IV - Comece a Agir: O que você precisa fazer? – Vs. 5-6
» A instrução de Deus era simples...
V - Transforme um milagre numa história de vida: O que não deve esquecer? – Vs. 7 13

Para Pensar: A Chama do Amor - Cantares
Dôd – 1:2

•

Raya – 5:16

•

Ahava – 8:7

02.

Cânticos
Espirituais
01.

A LIANÇA

UMA ALIANÇA DE AMOR
UMA ALIANÇA SEMPRE VIVA
NA ALEGRIA E NA DOR,
UMA ALIANÇA INQUEBRÁVEL
UMA ALIANÇA ENTRE IRMÃOS
UMA ALIANÇA ENTRE AMIGOS
PRA CELEBRAR A COMUNHÃO
NO AMOR DE C RISTO
NÃO HÁ CIÚMES OU INVEJA,
NEM FALSIDADES OU MENTIRAS
SÓ A VERDADE RESPLANDECE
COMO O SOL DO MEIO-DIA

C HUVA DE B ÊNÇÃOS

CHUVAS DE BENÇÃOS TEREMOS
É A PROMESSA DE D EUS
TEMPOS BENDITOS VEREMOS
CHUVAS MANDADAS DOS CÉUS.
CHUVAS DE BÊNÇÃOS
CHUVAS DE BÊNÇÃOS DOS CÉUS!
GOTAS SOMENTE NÓS TEMOS
CHUVAS ROGAMOS A D EUS!
CHUVAS DE BENÇÃOS TEREMOS
VIDA DE PAZ E PERDÃO
OS PECADORES POR ELAS
GRAÇAS DOS CÉUS OBTERÃO!
CHUVAS DE BENÇÃOS TEREMOS
MANDA-NOS JÁ, Ó S ENHOR
QUE ESSA BENDITA PROMESSA
VENHA TRAZER-NOS VIGOR!

03.

A F ORÇA DO A MOR

NÃO EXISTE FORÇA MAIOR
QUE O AMOR FLUÍDO DE D EUS
NEM O MAR COM TODO O FUROR
DURARÁ ETERNAMENTE
O AMOR SEMPRE EXISTIU
E SERÁ PRA SEMPRE
O AMOR NÃO FINDARÁ
D EUS ASSIM GARANTE
O AMOR SUPERA O ÓDIO
E TUDO MAIS
O AMOR JAMAIS ACABA
E DEVE ESPERAR
O AMOR TUDO SUPORTA
E TUDO SOFRE
A FORÇA DO AMOR
O AMOR VEM DE D EUS!

04.

M INHA C ASA E E U

ENCHA O MEU LAR COM T UA PRESENÇA
SÓ T U ÉS DIGNO DE REVERÊNCIA
MINHA CASA E EU SERVIREMOS AO S ENHOR
MINHA CASA E EU SERVIREMOS AO S ENHOR
MINHA CASA E EU SERVIREMOS AO S ENHOR
SERVIREMOS AO S ENHOR
COMPROMETIDOS EM VIVER EM SANTIDADE
DOBRANDO OS JOELHOS SÓ PARA T I
MINHA CASA E EU SERVIREMOS AO S ENHOR
MINHA CASA E EU SERVIREMOS AO S ENHOR
MINHA CASA E EU SERVIREMOS AO S ENHOR
SERVIREMOS AO S ENHOR
ORANDO JUNTOS FICANDO JUNTOS
TEMPESTADES RESISTIREMOS
CONFIANDO NO S ENHOR
LADO A LADO PAIS E MÃES
IRMÃOS E IRMÃS EM HARMONIA E AMOR
MINHA CASA E EU SERVIREMOS AO S ENHOR
MINHA CASA E EU SERVIREMOS AO S ENHOR
MINHA CASA E EU SERVIREMOS AO S ENHOR
SERVIREMOS AO S ENHOR

05.

C ORAÇÃO F IEL

NADA ENCONTRARÁ DE BOM
EM MIM S ENHOR
NADA QUE EU POSSA COLOCAR
NO T EU ALTAR
NADA TENHO PARA T E OFERECER
COMO OFERTA DE AMOR
A T I S ENHOR
UM CORAÇÃO FIEL A T I
ISSO TENHO PARA T E OFERECER
ENTREGO-ME A T I S ENHOR J ESUS
NO T EU ALTAR...

S Ó D EUS PODE
RESTAURAR ESSE A MOR
06.

QUERO T E PEDIR MEU S ENHOR
ATENDA AGORA O MEU CLAMOR
PELO QUE FIZESTE PERFEITO
E QUE O HOMEM ROUBOU
O AMOR QUE NÃO EXISTE MAIS
COMO FOI A MUITO TEMPO ATRÁS
ALEGRIA QUE EXISTIA NO LAR HOJE SE ESFRIOU
O FILHO QUE DOS PAIS SE ESQUECEU
A FAMÍLIA QUE NÃO SE FALA MAIS
A FILHA QUE PERDIDA ESTÁ
O CASAL QUE PENSA EM SE SEPARAR
O DESPREZO QUE O VOVÔ SUPORTOU
A INDIFERENÇA QUE SOFREU A VOVÓ
O ORGULHO INVADIU CORAÇÕES
MAS D EUS PODE RESTAURAR ESSE AMOR
SÓ D EUS PODE RESTAURAR ESSE AMOR
SÓ D EUS PODE RESTAURAR ESSE AMOR
E LE É O C ORDEIRO QUE VEM DO CÉU
PARA RESTAURAR E ABENÇOAR SEU LAR
SÓ D EUS PODE RESTAURAR ESSE AMOR
SÓ D EUS PODE RESTAURAR ESSE AMOR
BASTA SÓ VOCÊ PEDIR COM FÉ
E SUA FAMÍLIA E LE IRÁ RESTAURAR HOJE
DERRAMA SUA UNÇÃO MEU S ENHOR
T EU ESPÍRITO EM NOSSO FAVOR
SOMOS T UA EXISTÊNCIA A T UA CRIAÇÃO
EU T E PEÇO...
PELO AMOR QUE NÃO EXISTE MAIS
COMO FOI A MUITO TEMPO ATRÁS
ALEGRIA QUE EXISTIA NO LAR HOJE SE ESFRIOU
O FILHO QUE DOS PAIS SE ESQUECEU
A FAMÍLIA QUE NÃO SE FALA MAIS
A FILHA QUE PERDIDA ESTÁ
O CASAL QUE PENSA EM SE SEPARAR
O DESPREZO QUE O VOVÔ SUPORTOU
A INDIFERENÇA QUE SOFREU A VOVÓ
O ORGULHO INVADIU CORAÇÕES
MAS D EUS PODE RESTAURAR ESSE AMOR

07.

O QUE O UVIMOS E A PRENDEMOS

O QUE OUVIMOS E APRENDEMOS,
E O QUE NOS CONTARAM NOSSO PAIS,
NÃO ENCOBRIREMOS AOS NOSSOS FILHOS
CONTAREMOS ÀS VINDOURAS GERAÇÕES
OS LOUVORES DO S ENHOR,
O S EU PODER E AS MARAVILHAS QUE FEZ
COMO NOS TIROU DAS TREVAS PARA LUZ,
E NOS DEU PRECIOSAS BÊNÇÃOS POR J ESUS
DEU SENTIDO À NOSSA VIDA E PAZ!
COMO S EU AMOR POR NÓS É TÃO REAL,
CARINHOSO É S EU CUIDADO PATERNAL,
POIS SUSTENTA A NOSSA VIDA EM PAZ!

08.

J ESUS, T E E NTRONIZAMOS

J ESUS, T E ENTRONIZAMOS
DECLARAMOS QUE ÉS R EI
T U ESTÁS NO MEIO DE NÓS
T E EXALTAMOS COM LOUVORES
A T I FAZEMOS UM TRONO DE LOUVORES
A T I FAZEMOS UM TRONO DE LOUVORES
A T I FAZEMOS UM TRONO DE LOUVORES
OH, VEM, J ESUS E TOMA O T EU LUGAR
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