
PALAVRA DE VIDA             No. 9 – 2015. 
TEXTO – Atos 2:42. 
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas 

orações.” 

 
Continue em comunhão.  
Naquilo que todos nós temos em comum. Como é glorioso estar em tal comunhão. 
 
A comunhão onde há amor de um pelo outro, onde todos carregam os fardos uns dos outros. 
(1 João 3: 17-18; Gálatas 6: 2) 
 
A comunhão onde ninguém calunia o outro, onde se homenageia o outro. (Romanos 12:10) 
A comunhão de paz, descanso e alegria. A comunhão em que a luz de CRISTO deve ser 
vista pelas obras de Seu povo. (Mateus 5: 13- 14) 
A comunhão onde a vontade de DEUS é feita e não a vontade do homem. Onde encontramos 
um por todos e todos por um.  
A comunhão sem ódio, inveja, ciúme ou altivez.  
Sendo humildes, gentis e amorosos; onde a viúva e os órfãos são tratados; onde não existe 
menosprezo pelo pobre, infeliz ou sem instrução. 
A comunhão que continua firme na doutrina dos Apóstolos. Em obediência e humildade, 
onde o respeito é mostrado em todas as direções para cima ou para baixo.  
A comunhão que traz toda a honra e louvor a DEUS.  
Na divisão do pão (palavra) (CRISTO).  
Tal comunhão só é possível, SE todos AMAM DEUS ACIMA DE TODAS AS COISAS; e 
ao seu próximo como a ti mesmo. Se você tem amor. (1Coríntios 13: 1-5) 
 
Persevere em oração. Em seu armário, diz CRISTO, e não seu quarto ou sala de estar, etc. 
Não, seu armário - o seu coração. (Aprender de CRISTO; ler Mateus 6:5-7). Tranque a porta 
para o mundo.  
A comunhão do "Santos Irmãos" (Hebreus 3:1). Um Sacerdócio Real, um Povo Santo (1 
Pedro 2:10). Cada um do ministério, irmãos e irmãs, devem perguntar-se: "Eu sou parte de 
tal comunhão e eu contribuo para essa comunhão?" "Estou preparado para crucificar a minha 
própria vontade e fazer a vontade de DEUS?" (Ler Mateus 7: 16-23). 
 
Estamos preparados para fazer a lei de CRISTO e fazer os Seus mandamentos verdade em 
nossa vida? "SEDE VÓS POIS PERFEITOS, COMO É PERFEITO O VOSSO PAI QUE 
ESTÁ NOS CÉUS.” (Mateus 5:48)  
Se você não acredita em amor sincero, não vai beneficiar: Paulo exclama: "e ainda que 
distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu 
corpo para ser queimado (o que é um sacrifício), se não tiver caridade, nada disso me 
aproveitaria. "PORQUE EU SOU O SENHOR VOSSO DEUS; PORTANTO VÓS VOS 
SANTIFICAREIS, E SEREIS SANTOS, PORQUE EU SOU SANTO." Levítico 11:44 e 1 
Pedro 3:13-16. 
 

Falecido Apóstolo JJ Joubert 
África do Sul. 

 



PALAVRA DE VIDA               No. 10 – 2015. 
TEXTO – Lucas 14:16-18 

“Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer 

aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos à uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei 

um campo, e importa ir vê-lo; rogo-te que me hajas por escusado.” 

Muitas vezes ouvimos hoje as palavras pronunciadas em desespero, "Desculpas! Desculpas! Desculpas!" quando uma pessoa 
teve tanto trabalho ou está prestes a empreender algo e com entusiasmo convida os outros a fazer parte disso. Muitas vezes 
somos convidados para algo, mas rapidamente nossas mentes tentam pensar em uma razão ou uma desculpa para não 
aceitarmos o convite. Nosso texto é parte de uma parábola de nosso Senhor para nos alertar a nunca nos tornarmos relaxados 
ao responder ao chamado do Senhor, para nos tornarmos seguidores dele e participarmos de suas bênçãos. Porque responder 
a este chamado requer esforço, quanto mais fácil é inventar desculpas para tentar justificar a nossa posição? Ao longo dos 
anos, todos os tipos de desculpas são usadas, mas o Senhor já deu o seu ensinamento em relação a estas desculpas. Algumas 
das mais comuns são – 
Hoje não, temos bastante tempo-  
Josué também ouviu essas palavras, e o Senhor, por meio dele, falou em Josué 24:15: "escolhei hoje a quem sirvais." O rei 
Salomão foi usado pelo Senhor para falar em Provérbios 27: 1, "Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele 
trará.". Cristo deu o aviso em Mateus 24:44: "Por isso, estai vós apercebidos também; porque o Filho do homem há de vir à 
hora em que não penseis.", e apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6: 2: "Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia 
da salvação; eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação." 
Às vezes ouvimos a desculpa: "Oh, é tarde demais para mim"  
Não é assim de acordo com o Senhor - Ezequiel 33:19: "E, convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e praticando juízo e 
justiça, ele viverá por eles." Na parábola dos trabalhadores da vinha em Mateus 20, onde Cristo fez a pergunta na última hora 
do dia. "Por que estais ociosos todo o dia?" podemos ler que, os trabalhadores que começaram na última hora receberam o 
mesmo pagamento daqueles que entraram no trabalho no início do dia; e apóstolo Paulo em Romanos 10:13, "Porque todo 
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." 
Outra desculpa é frequentemente. "Eu tentei uma vez, mas falhei." - E daí?  
Nós lemos em 2 Coríntios 9: 8: "E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em 
tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra." e em Filipenses 4: 13 "Posso todas as coisas em Cristo que me 
fortalece." e em Hebreus 07:25, "Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo 
sempre para interceder por eles.", e em 2 Timóteo 1: 12. "Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho; porque 
eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia." 
Uma desculpa usada muitas vezes é: "Há muitos mistérios que não posso compreender."  
Isto é em parte verdade, mas é o caminho de Deus como em Deuteronômio 29:29: ''As coisas encobertas pertencem ao Senhor 
nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras 
desta lei.", e Cristo disse a Pedro em João 13: 7,"Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o 
saberás depois." 
"Eu acredito, mas não vejo nenhuma razão para ir à igreja."  
Cristo disse em Lucas 16:16, "A lei e os profetas duraram até João; desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem 
emprega força para entrar nele.", e em Romanos 3:23-25. "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; Sendo 
justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela 
fé no seu sangue". 'Deus é amor. Então, eu não preciso temer -no final eu vou estar certo. Deus é amor, mas Deus também 
emitiu avisos por meio de Cristo, em Mateus 22:12-13, "E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E 
ele emudeceu. 
Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores." 
"Eu vejo muitos hipócritas na igreja."  
As palavras de Cristo são muito claras em Mateus 7:1, "Não julgueis, para que não sejais julgados." Nós todos temos que dar 
conta de nós mesmos, e devemos seguir o conselho de Apóstolo Pedro em 1 Pedro 4:8 "Mas, sobretudo, tende ardente amor 
uns para com os outros." 
"Eu não tenho tempo nem dinheiro."  
Os Salmistas resumem isto em Salmos 116: 12, "Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito?" E as 
palavras de Cristo em Marcos 8:36, "Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?" Nossas 
desculpas podem ir adiante, mas para cada uma Deus tem uma resposta encontrada em Sua palavra. Se pudermos superar 
estas desculpas e atender o chamado do Senhor em todos os momentos para vir a Sua festa de bênçãos, vamos certamente 
desfrutar da sua promessa em Apocalipse 3:10, "Sê fiel até à morte, e eu te darei a coroa da vida." 
Que desculpa seremos capazes de inventar se não recebermos essa coroa?  

Apóstolo Cliff Flor  
Queensland Norte 

 



PALAVRA DE VIDA             No. 11 – 2015. 
TEXTO – 2 Coríntios 4:13 
“E temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós 

cremos também, por isso também falamos.” 

 
O 50º dia após a ressurreição de Cristo é o nosso Pentecostes do Novo Testamento, 
poderíamos dizer o nascimento da Igreja de Cristo. É uma festa sempre alegre para nós. 
Ao mesmo tempo, queremos procurar o nosso homem interior e perguntar se a este 
Espírito Santo, que vive dentro de nós, foi dado espaço suficiente. Nada divino dentro 
de nós deve de forma alguma ser atrofiado, ao contrário, deve crescer e amadurecer de 
modo que os frutos do espírito podem ser manifestados. Só desta forma podemos ter a 
certeza de uma vida verdadeiramente completa e futuro sublime. 
 
A fé cresce a partir da palavra de Deus, que é ativada pelo Espírito Santo. O "espírito de 
fé" nos implora então a falar. Claro, isso ocorre primeiramente pela palavra proclamada 
do altar pelo ministério. Em seguida, no entanto, este espírito deve trabalhar através de 
todos que o carregam. Do que é que falamos e de qual falamos? 
 
Se em nossa vida privada não falamos uns com os outros, então todo o sentimento, 
carinho e amor esfriarão. A vida torna-se desolada e vazia. Se no negócio não há 
conversa, toda a operação torna-se rígida e sem coração. Se em nossa vida de fé não se 
ouvissem novas expressões, então nossa fé seria esmaecida para um brilho pálido ou 
mesmo seria totalmente extinta. No entanto, a palavra de Deus nunca deve ser 
contrariada; ele deve ser seguida. Ela deve viver dentro de nós, trabalhar dentro de nós 
e produzir também. O serviço divino ainda nos move, satisfaz e inspira? Será que o 
trabalho do espírito nos faz feliz? Quem crê, fala! 
Sobre o quê?  
- Sobre a meta da nossa fé. Sobre bênçãos divinas.  
- Sobre as nossas experiências na fé.  
- Sobre como nossas preces foram ouvidas e atendidas. Sobre o trabalho, o plano e 
atividades de Deus.  
Aquele que assim faz obterá alegria. E alegria nos fortalece. Ela nos permite estimar 
corretamente a graça. Desse modo, as palavras Gálatas 6:18 forem preenchidas, "A 
graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito!" 
 

Palavra de vida do Canadá 
Sob os cuidados do 
Bispo Edwin Riaz. 

 
 
 

 



PALAVRA DE VIDA              No. 12 – 2015. 
TEXTO – Salmos 134 
“Bendizei ao SENHOR todos vós, servos do SENHOR, que assistis na casa do SENHOR todas as noites. Levantai as 

vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião.” 

 
Neste Salmo vemos registradas duas formas de bênçãos - um pedido aos fiéis para "Bendizei ao Senhor", e uma 
declaração de que o Senhor também deve "te abençoar". Se lermos a Bíblia, vemos quatro tipos diferentes de bênçãos 
e, a princípio, é difícil para nós entender que a nós, seres humanos, é dada a instrução para "Bendizei ao Senhor" - depois 
de tudo, nós certamente acreditamos que Deus é o todo-Poderoso, e todas as bênçãos fluem dEle? É assim e sempre foi, 
desde o início, como lemos em Gênesis 1: 28, “E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e 
enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move 
sobre a terra.” Essas bênçãos estão ainda a ser distribuídas hoje, porque a palavra de Deus é verdadeira, e porque Deus 
é eterno e onipotente. Sua onipotência faz com que suas bênçãos sejam aproveitadas na vida presente, no que diz respeito 
a todas as coisas, e também na vida futura. Deus dá adiante ambas as bênçãos espirituais e naturais - bênçãos espirituais, 
que são eternas, e bênçãos naturais, que são temporárias para nós. Este é o primeiro tipo de bênção, as bênçãos de Deus, 
e ela deve ser procurada, reconhecida e agradecida em todos os momentos de nossa vida. Nós temos um provérbio: "Se 
vale a pena pedir por algo, então vale a pena agradecer por algo também", e isso deve estar sempre em nossas mentes; 
isso nos leva à segunda forma de bênção, que é quando nós "bendizemos a Deus", como é a instrução no texto. 
Os salmos 103:1-2 deixam bastante claro conforme escrito “Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em 
mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.” 
Vemos que isso deve ser um ato espiritual ou gerado pela alma de dentro de nós. Quando realizamos este tipo de bênção 
reconhecemos essas características que são dEle, reconhecemos a Sua soberania e agradecemos por sua misericórdia, 
principalmente no envio de seu Filho, Jesus Cristo - e essas bênçãos jamais deixarão de ser recompensadas, como 
podemos ver no ensinamento de Cristo em Mateus 10:32, “Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu 
o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus.” Esta confissão, ou bênção, deve estar de acordo com as instruções 
do salmista, ''da alma ", o que significa na sinceridade e não vagamente expressa. 
A terceira forma de bênção é quando nós, seres humanos, abençoamos uns aos outros, em nome do Senhor, ou de nós 
mesmos. Muitas vezes lemos na Bíblia, onde a orientação divina foi dada para emitir a bênção como em Gênesis 49:28, 
quando Jacó predisse a todos os seus filhos o que seu futuro seria, então está registrado “Todas estas são as doze tribos 
de Israel; e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou; a cada um deles abençoou segundo a sua bênção.” Moisés 
abençoou os filhos de Israel em Deuteronômio 33, e sob instruções de Deus todos os sacerdotes da época de Aaron 
devem emitir uma bênção sobre seus companheiros, sob a forma de benevolência. Assim como essas bênçãos 
divinamente guiadas, nós podemos e devemos abençoar uns aos outros expressando bons desejos, e acima de tudo 
estando preparados para orar por bênçãos para o outro. Quando oramos por outro, estendemos a eles uma das maiores 
bênçãos que podemos dar. O Apóstolo Tiago (5:16) nos instrui, “Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns 
pelos outros, para que sareis.” Ao passar esta bênção para outro, orando por eles, sabemos de acordo com Jó 42:10, que 
isso agrada ao Senhor, “E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos; e o Senhor acrescentou, 
em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía.” Muitas vezes na vida nós nos tornamos tão preocupados com nós mesmos 
que nos esquecemos de orar pelos outros, retendo, assim, nossas bênçãos deles. 
Nós também abençoamos nesta vida, em ação de graças, as coisas naturais. O exemplo mais comum é na hora da refeição 
quando nós colocamos uma bênção sobre o alimento que o Senhor proveu. Esta bênção parece ter origem desde os dias 
de Moisés, quando eles foram instruídos a colocar uma bênção sobre o alimento da Páscoa. Cristo confirmou isso quando 
na terra, e podemos ler que está registrado nos tempos de alimentar a multidão: "Ele abençoou os pães e os peixes e 
repartiu". Na Última Ceia está registrado que ele tomou o pão e vinho e abençoou-os, e em seguida deu-os aos Seus 
apóstolos, declarando ser o Seu corpo e sangue (abençoados). Vemos com isso que Deus aceita esta forma de bênção se 
for acompanhada de ações de graças. - Que nunca sejamos, como nosso texto adverte, como servos que a noite ficam 
na casa do Senhor - Nunca deixemos a escuridão do mundo ofuscar o nosso desejo de abençoar e ser abençoado. 
 

Apóstolo Cliff Flor  
Queensland Norte 

 
 
 
 

 



PALAVRA DE VIDA           No. 13 – 2015. 
TEXTO – 1 Coríntios 15:58 
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na 
obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” 
 
Nós entramos em um novo ano. Deus tem nos abençoado de muitas maneiras e nós 
somos gratos a Ele por nos preservar tanto naturalmente como espiritualmente. Na 
verdade, deveríamos estar igualmente preocupados com a nossa saúde espiritual, 
pelo menos tanto quanto com a nossa saúde física. Pois a alma acabará por viver 
na eternidade, enquanto o corpo vai passar. 
Podemos ler no evangelho segundo Marcos (06:56) “E, onde quer que entrava, ou 
em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e 
rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa; e todos os que 
lhe tocavam saravam.” Quando o Senhor Jesus passou por aldeias e vilas, os 
milagres que ele fez naqueles dias afetaram o bem-estar físico das pessoas. Mas 
Jesus Cristo veio à terra para salvar as pessoas do pecado através de Seu sacrifício. 
Isso só é possível quando aceitamos a Palavra de Deus na fé. “Vós já estais limpos, 
pela palavra que vos tenho falado.” 
Jesus ensinou aos seus discípulos (João 15:3). Quando nós recebemos graça e 
perdão, também estamos em contato com o Senhor, que nos torna sólidos. Quando 
participamos no serviço Divino e celebramos a comunhão, nós absorvemos a 
natureza, mente e espírito de Cristo dentro de nós. O nosso sacrifício, uma vida de 
oração ativa e a comunhão com os Apóstolos de Jesus, nos tornam capazes de 
permanecer em proximidade com o Senhor. Mas acima de tudo está o amor de 
Deus, que se derramou sobre nós através da dádiva do Espírito Santo. 
Apóstolo João descreveu “E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. 
Deus é amor; e quem está em amor está em Deus, e Deus nele.” (1 João 4:16)  
Tenhamos certeza de que entendemos completamente o plano de salvação de Deus 
e nos preparemos com uma esperança eterna para o retorno de Cristo. 

 
 

Palavra de vida da Índia 
Sob os cuidados do 

Bispo Vinod Bediawala. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PALAVRA DE VIDA              No. 14 – 2015. 
TEXTO – Romanos 5:11-15 
“E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora 

alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, 

assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no 

mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até 

sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia 

de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais 

a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos.” 

 

Vemos aí o apóstolo Paulo estava explicando que esse período de herança por esses pecados poderia agora ser 
substituído por outro. Aquele que nasceu no mundo sem o pecado herdado, que traria uma redenção a Deus para 
que Ele pudesse permitir que a justiça, trazida por esta vitória, se estendesse a toda a humanidade que o 
reconhecesse. A porta agora estava aberta para a próxima parte da criação de Deus. 
Na criação original, do homem Deus criou uma mulher, e dessa mulher Deus criou o segundo homem, nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora Ele usaria seu poder criativo para mais uma vez criar uma segunda mulher 
no mundo e esta mulher é a igreja. Do coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lenta mas seguramente, 
através do poder do Espírito Santo o Senhor da colheita. Deus está criando esta segunda mulher que se tornará a 
senhora eleita de nosso Senhor, e mais uma vez Deus será capaz de olhar para Cristo e esta senhora eleita e Ele 
será capaz de declarar. "Está muito bom." Nós somos parte dessas bênçãos. 
Temos disponível a nós os meios da graça, os meios da justiça, e devemos nos valer dessas coisas. Devemos em 
todos os momentos respeitar e amar a Deus por Seus poderes criativos. Nunca devemos duvidar de que Ele criou 
de Adão, Eva. Nunca devemos duvidar de que Ele criou o segundo homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Nunca devemos duvidar de que Ele criará a segunda mulher, a igreja. Perguntamo-nos então - Será esse o fim do 
poder criativo de Deus? A Escritura nos diz - Não. Que Ele tem diante Dele e Ele nos deu a promessa através dos 
profetas de ainda outra grande criação, uma que podemos ser parte, porque, se cremos em Seus poderes criativos, 
então nós poderemos ser parte dela. Essa criação é contada pelo profeta Isaías no capítulo 65 versículos 17-23, 
“Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se 

recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio; porque eis que crio para Jerusalém uma 

alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo; e nunca mais se ouvirá 

nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra 

os seus dias; porque o menino morrerá de cem anos; porém o pecador de cem anos será amaldiçoado. E edificarão 

casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem; não 

plantarão para que outros comam; porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos 

gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação; porque são a 

posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles.” 
Vemos que nosso Senhor irá criar ainda uma nova criação, quando aqueles que são a semente da Sua justiça 
estiverem prontos. Quando a mulher estiver completa, deverá existir um lugar para que o homem perfeito e mulher 
perfeita sejam colocados como no Jardim do Éden. Esta criação será algo que não podemos compreender. Nós não 
seremos capazes de compreendê-la com a mente humana. Ouvimos das bênçãos que estarão nessa criação para 
todos os eleitos e aqueles que seguem a semente bendita do Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
É o Reino de Deus que será criado nesta terra. Tudo será feito novo, disse o profeta. Ninguém se lembrará das 
coisas antigas que estavam neste mundo. Não haverá necessidade de qualquer preocupação. A comida que nós 
plantamos será nossa para comer. As casas que construímos, ninguém nunca as levará de nós. Será o Reino de 
Deus, mil anos de paz nesta terra quando nosso Senhor estabelece Seu reino enquanto Satanás está confinado, e 
Deus realmente será capaz de olhar para baixo e dizer: 'Está muito bom.' As palavras dos profetas nessa única linha 
nós devemos tomar conosco em nossa vida onde temos ouvido - Mas seja feliz e se alegre para sempre no que eu 
crio. Não esqueçamos nunca que Deus criou o mundo e tudo nele, homem, então mulher, em seguida, o segundo 
homem criado, a segunda mulher criada, e Ele criará para nós este Reino de Deus. Não esqueçamos nunca de seus 
poderes criativos, e como o profeta disse - Vamos ser felizes e nos alegrar. 
 

Apóstolo Cliff Flor  
Queensland Norte 

 
 
 
 
 



PALAVRA DE VIDA           No. 15 – 2015. 
TEXTO – João 20:15 
“Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas?” 

 
No evangelho de João, lemos que Maria Madalena, a quem Jesus tinha libertado 
de sete demônios (Lucas 8:2), foi ao Seu túmulo depois de ter sido crucificado e 
enterrado, porque O amava, mas o túmulo estava vazio. Quando ela se virou, viu 
que alguém estava lá, mas não O reconheceu como Jesus. Ela pensou que era o 
jardineiro. Jesus disse-lhe: "Mulher, por que choras? Quem buscas?" Ela 
respondeu que estava buscando seu Mestre, mas que ela não conseguia encontrá-
lo. Em seguida algo maravilhoso aconteceu, Jesus simplesmente disse: "Maria!" 
Apenas uma palavra era suficiente. Imediatamente, ela exclamou: "Raboni!" o que 
significa Mestre. Maria reconheceu Jesus pela forma como Ele falou o nome dela. 
Maria havia encontrado o seu Mestre! Parece que este incidente é apenas um 
pequeno detalhe na história da Páscoa. O principal evento é a ressurreição de 
Cristo. No entanto, é importante refletir sobre os acontecimentos que parecem sem 
importância. Analisemos esta breve conversa entre Jesus e Maria. O que podemos 
aprender com isso? Por que João relatou este incidente? Primeiro de tudo, uma 
única palavra às vezes é suficiente, desde que falada com o amor recebido de Deus, 
para encontrar Jesus outra vez e ser um com Ele. Uma única palavra é suficiente 
para transformar tristeza em alegria. Uma palavra de conforto pode limpar as 
lágrimas. Uma palavra de perdão pode restabelecer os laços de amor. Uma palavra 
de carinho pode aquecer um coração frio. Na congregação uma simples palavra ou 
um hino podem consolar aqueles que perderam a coragem e se sentem derrotados. 
Depois, há um segundo ponto. Maria Madalena foi à procura de Jesus; ela disse: 
"Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram". Aquele a quem ela procurava 
estava, no entanto, ao lado dela. Muitas pessoas hoje estão à procura de Jesus ou 
de Deus, mas eles estão procurando por Ele longe em vez de nas proximidades. 
Podemos encontrá-lo em uma palavra de conforto, amor ou encorajamento. Uma 
coisa é certa, nós não precisamos procurar por Ele longe. Ele se revela aos Seus 
seguidores não em teorias abstratas ou filosofias difíceis ou em análises profundas 
de passagens da Bíblia, mas sim nas proximidades na congregação através de um 
dos servos de Deus, um irmão ou uma irmã, e às vezes em uma palavra ou ação de 
um estranho: ouvimos a voz amorosa de Jesus Cristo.  
Jesus ressuscitou e está perto de nós! 

Falecido Apóstolo Chr. Boermeester. 
Países Baixos. 

 
 
 
 
 
 



PALAVRA DE VIDA             No. 16 – 2015. 
TEXTO – Mateus 3:13-17 
“Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João 

opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, 

respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele 

o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o 

Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o 

meu Filho amado, em quem me comprazo.” 

 
A Palavra de Deus direto do céu não pode ser contestada. Vemos que Ele confirmou que este Jesus 
era o Seu Filho amado, e Ele se agradou que Ele estava aqui na terra trazendo a oportunidade para 
que a alma da humanidade pudesse mais uma vez ser salva. A segunda vez que Ele falou Ele 
acrescentou algumas palavras muito fortes para nós e isto aconteceu quando o nosso Senhor levou 
três de Seus apóstolos ao alto da montanha e foi transformado e transfigurado diante deles, e eles 
viram Moisés e eles viram Elias e eles viram Jesus. Podemos ler esse evento no capítulo 17 versículos 
1-8. 
Muitos têm perguntado ao longo dos anos - Por que nosso Senhor levou apenas três de seus apóstolos 
e não todos eles? Ele estava cumprindo a lei, na lei um testemunho tinha de ser dado por três, para ser 
válido. Nosso Senhor estava cumprindo a lei naquele dia, e encontramos escrito: “Seis dias depois, 

tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto 

monte, E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se 

tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, 

tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, façamos aqui três 

tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma 

nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem 

me comprazo; escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande 

medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo 

eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus.” 
Nós ouvimos mais uma vez que Deus usou as palavras direto do céu. 'Eu estou bem satisfeito': e, em 
seguida, deu uma instrução para a Igreja até o fim dos tempos, 'Ouça-O'. Era apenas nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo que foi visto pelos apóstolos. Ele é a única Palavra viva de Deus e devemos 
ouvi-lo, e não apenas ouvi-lo, mas seguir o Seu conselho, seguir o Seu ensino. 
Os escritores aos Hebreus disseram que essas verdades infalíveis são como uma âncora para nossa 
alma, e ancora nossa alma conforme passamos pela vida. Nós hoje olhamos uma âncora como algo 
que é colocado para baixo para prender um navio onde está atracado ou onde deseja ficar. Naqueles 
dias a âncora tinham um papel muito, muito diferente, e temos de compreender isto que para entender 
o que os escritores estavam dizendo sobre estas verdades infalíveis. Quando um navio se encontrava 
em uma tempestade e não podia usar suas velas, e a corrente estava o levando na direção errada, eles 
lançavam ao mar os pequenos barcos. Eles levavam âncoras naqueles barcos e remavam a uma 
distância tanto quanto o comprimento da corda. Eles, então, lançavam a âncora ao mar, e quando ela 
segurava o barco, poderiam enrolar a corda da âncora e se mover em uma direção oposta à que a 
tempestade os levava. Os escritores disseram aos Hebreus, que é o mais importante para nós também 
hoje. Temos que usar essa prova infalível de que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos que ouvi-lo, 
temos que usar a Sua graça como essas cordas de âncora. E quando na vida nós somos esbofeteados 
e parece que estamos indo na direção errada, e nós pensamos que não há nenhuma maneira de sair 
disto, esta âncora será retirada e através da graça de Cristo podemos ir contra a direção em que a 
tempestade nos está soprando. Nós temos que ter fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para 
que isso aconteça. Vamos construir a nossa fé em Cristo, vamos dia após dia dar nossos passos para 
a perfeição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Apóstolo Cliff Flor  
Queensland Norte 


