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ATUALIZAR
PARTE II
Pr. José Nogueira
No Informissões anterior, tratamos da necessidade que temos de
ATUALIZAR a nossa Vida Cristã. Falamos que a ENTROPIA (a 2ª Lei da Termodinâmica), que estabelece que tudo no universo está em processo de
desgaste e de envelhecimento, também se aplica ao nosso viver e servir a
Deus. Contudo, mesmo que cheguemos ao ponto de esfriamento espiritual,
de estar perdendo o primeiro amor, de sentirmo-nos desgastados e desmotivados, a Palavra de Deus garante que podemos ATUALIZAR e renovar
nossas forças e nosso vigor espiritual. O Botão de Atualizar se chama Isaías
40:31 – “Mas os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão
com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se
fatigarão”. Sim, é verdade que devemos olhar para Deus, conﬁar nEle e ter
esperança, porque essa ATUALIZAÇÃO renova completamente nosso ser!
Mas existe outra grande razão para que acionemos todos os dias o
nosso Atualizar: O SENHOR Deus todos os dias ATUALIZA Suas Misericórdias sobre nós!
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm ﬁm;
Novas são cada manhã; grande é a tua ﬁdelidade.
Lamentações 3:22-23
Maravilhoso! Deus nos diz que, a cada manhã, Ele renova Suas misericórdias para conosco! Todos os dias há uma atualização graciosa de Deus
para nos dar um novo começo, um novo propósito, uma nova chance e
um novo projeto.
Deixe o Senhor Jesus atualizar tua vida. Hoje é dia de você deixar-se
ser atualizado pelo amor de Deus!
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras – Jó 13

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS– EBF
Abertura: Amanhã - Dia 13

Segunda-Feira
às 14:30 horas

Dias 13 a 17, haverá a nossa a nossa
Escola Bíblica de Férias (EBF), para
meninos e meninas de 5 a 13 anos.
Todos os dias das 15 às 18:30 horas.
Oremos por nossas crianças e pela
valorosa equipe de irmãos que serão
grandemente usados pelo Senhor
Jesus na ediﬁcação e salvação de
crianças! Participe!

Leitura para Consagração

O QUE ESTÁ ACONTECENDO
COM ROMA HOJE?
As profecias apontam que o Anticristo usará como poderio político-militar o Império Romano revivido – Daniel 9 :26 (“o povo do ‘principe
que há de vir’ destruirá a cidade e o santuário...” ). O povo que destruiu
Jerusalém e o Templo foi o Império Romano. E diz que esse ‘príncipe que
há de vir’ será desse povo (o Anticristo será do Império Romano).
Quando vemos esses detalhes na profecia, alguns balançam a cabeça,
com ceticismo (como se dissessem ‘o Império Romano do Ocidente se
acabou em 476 d.C., e posteriormente a parte Oriental [Império Bizantino]
acabou em 1453, quando ocorreu a Queda de Constantinopla). Contudo,
esquecem que a cultura e a inﬂuência do Império Romano continuaram
e, ainda hoje, estamos vendo seus tentáculos mostrando suas medonhas
garras.
Reportagem da Associated Press: “o Vaticano assinou um tratado com
o ‘Estado da Palestina’ na sexta-feira, dizendo que esperava que seu reconhecimento legal do Estado ajudaria a estimular a paz com Israel e que o
próprio tratado serviria como modelo para outros países do Oriente Médio.
Paul Gallagher, ministro das relações exteriores do Vaticano, e o ministro
palestino das relações exteriores, Riad al-Malki, assinaram o tratado numa
cerimônia dentro do Vaticano.”
Foi um dos maiores atos de desrespeito a Israel nos últimos tempos.
Pois, Israel concorda em criar um Estado Palestino na Terra de Canaã, desde
que eles façam um acordo que inclui reconhecer o Estado de Israel e abrir
mão do Terrorismo. Quando o Vaticano reconhece um Estado que usa de
Terrorismo e que não aceita a existência de Israel, ele faz uma oposição
ferrenha e perigosa a Israel (como bem interpretou o Ministro das Relações
Exteriores de Israel). Esse acordo parece muito com o acordo que Hitler fez
com o Papa Pio XII, na II Grande Guerra. Ou seja, o Vaticano novamente
ﬁcou do lado errado.
É Roma, seguindo a França (que fez a mesma coisa), despertando a Europa para ﬁcar contra Israel (uma raiz do antigo Império Romano). A profecia
começa a ﬁcar mais clara de entendimento... para que nós possamos ﬁcar
em estado de alerta. Maranata!
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EBJ – JOVEM: SER DE DEUS
NUM MUNDO SEM DEUS!

NAS FÉRIAS DE JULHO!
22 - Quarta: O Jovem Crente e o Consumismo – Pr. Valney
23 - Quinta: O Jovem Crente e o Entretenimento – Pr. Valberth
24 – Sexta: O Jovem Crente e a Vocação – Pr. Marcos Joel
25 – Sábado: O Jovem Crente e o Sexo – Pr. João Alves
26 – Domingo: Manhã: O Jovem Crente, a Bíblia e o Mundo – Pr. José Nogueira
Noite: Quem Ama Espera - Encerramento

Celebração com passeio para quem teve 100% de presença:
Dia 15/08 (sábado – feriado)
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