
Culto de Ações de Graças pelos 15 anos da  

Ana Carolina Provenzano Fonseca.  

Dia 26/05 às 19h 

Nossos horários 

 Domingos  10h e 19h 
 Terças 19h e 30 min 
 Quintas 19h 30min 

Aniversariantes do mês 

Aniversário de casamento de maio: 

22.05 - Marcio Rosa Ferreira e Raquel 

de Abreu J. Ferreira, 28/05 - Carlos 

Fernando Lira de Farias Junior e Elaine 

D’Avila Morais Medeiros, 28/05 - Rogé-

rio Alves Loureiro e Thais Cotrim de 

Andrade. 

Aniversário de casamento de junho: 

02/06 - Walter Pereira Junior e Tatiane 

Pereira da Silva, 02/06 - Carlos Alberto 

Prazeres Ribeiro e Patrícia Maia Ribei-

ro, 04/06 - Eduardo Rodrigues Gomes 

e Deise Alves Loureiro Rodrigues Go-

mes,12/06 - Wellington Félix de Olivei-

ra e Aline da Silva de Oliveira, 18/06 - 

Igor de Oliveira Silva e Priscila de Oli-

veira Barros. 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos aliviarei”  
Mt. 11.28 

Aniversariantes de maio: 02.05 - 

Robson dos Santos Pereira, 04/05 - 

Carlos Fernando Lira de Farias Juni-

or, 09/05 - William Diniz da Costa 

16.05 - Ana Carolina Provenzano 

Fonseca, 19.05 - Deise Alves Lou-

reiro R. Gomes, 23/05 - Mario Fer-

reira Gomes Filho, 30.05 - Etevaldo 

Evangelista da Silva 

Aniversariantes de junho: 05.06 - 

Sandro Siqueira da Silva, 07.06 - 

Rosimeri de Castro Motta, 08.06 - 

Eduardo Olas de Paiva, 13/06 - Ma-

ria Antonia Graciane Rodrigues, 

18.06 - Thiago Soares da Silveira, 

24/06 - Gilda Santana Santos, 29.06 

- Joaquim da Silva Fontes. 
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Estamos vivendo 

dias muito difíceis e 

não é de se espantar, 

pois, tudo foi muito 

bem avisado por 

Deus através de seus 

profetas. Estamos 

falando da falta de 

temor ao Senhor. 

A Palavra de Deus diz em Pro-

vérbios 9: 10 – “o temor do Se-

nhor é o princípio da sabedoria” 

– temos vivenciado todos os dias 

na Casa de Deus pessoas passan-

do por cima desta orientação de 

Salomão e qual tem sido o resul-

tado disso? 

Não poderia ser outro além da-

quele previsto por Deus na Sua 

Palavra: uma demonstração de 

total falta de sabedoria. 

Nos prendemos a sabedoria e 

esquecemos que a própria Pala-

vra de Deus enumera uma lista 

grande de outras verdades a res-

peito do temor ao Senhor. 

Provérbios 8: 13 diz que “o te-

mor do Senhor consiste em abor-

recer o mal”; e Salomão relacio-

na neste mesmo versículo o que é 

necessário ao filho de Deus abor-

recer; a soberba, a arrogância, o 

mau caminho e a boca perversa. 

Palavra Pastoral 

A visão que temos é que o diabo 

tem conseguido cegar pessoas a 

tal ponto de não conseguirem 

enxergar o que Deus tem mostra-

do todos os dias. 

Fazemos muitos planos mais 

esquecemos de incluir neles o 

temor do Senhor que é uma das 

razões de termos os nossos dias 

prolongados, Provérbios 10: 27 

diz que “o temor do Senhor pro-

longa os dias da vida, mas os 

anos dos perversos serão abrevi-

ados”. 

Passaria várias horas escrevendo 

sobre esse assunto tão sério e 

importante para o cristão mas o 

que quero deixar para a CCAD 

nesta palavra é: tema ao Senhor! 

O temor do Senhor é fonte de 

vida para evitar os laços de mor-

te. A morte da alma é muito 

mais séria do que a morte do 

corpo, e como temos deparado 

com verdadeiros mortos vivos 

nos corredores da vida. 

Provérbios 19: 23 nos diz que “o 

temor do Senhor conduz a vida e 

aquele que o tem ficará satisfei-

to, e mal nenhum o visitará”. 

Tema ao Senhor e seja feliz!! 

     

Pr Daniel Fonseca 



 
Cultivando uma Mentalidade Bíblica 

Muito antes da frase: “O desperdício 

da mente é algo terrível” ter sido 

criada no século XX, a mente humana 

já tinha sido seriamente prejudicada. 
Uma leitura das epístolas de Paulo 

pode revelar numerosas referências à 

mente humana que indicam sua dege-

neração, bem pouco tempo após a 

Criação ter sido concluída, como nar-

rada em Gênesis, nos capítulos 1 e 2. 

Quando a criação foi completada: 

“Viu Deus tudo quanto fizera, e eis 

que era muito bom” (Gn 1.31). Adão 

e Eva tinham comunhão com Deus e 

lhes foi dado o domínio sobre toda a 
criação. Uma vida de felicidade terre-

na estava prometida para o futuro 

deles e de seus descendentes, antes 

que o pecado entrasse em cena. 

Gênesis 3.1-7 descreve o golpe de-

vastador e extenso que a mente huma-

na recebeu e que afetou todos os seres 

humanos que vieram depois disso. 

Sem dúvida, Satanás travou uma 

guerra contra Deus e a raça humana, 

narrada nessa grandiosa passagem, 

em que o campo de batalha veio a ser 
a mente de Eva. Ela trocou a verdade 

de Deus pela mentira de Satanás, e a 

mente humana, a partir desse dramáti-

co momento, nunca mais foi a mes-

ma. 

Em uma rápida descrição, Eva basica-

mente “comprou” a idéia de Satanás e 

acreditou que ela podia escolher entre 

desobedecer e comer ou obedecer e 

recusar a oferta. Eva pensou que por 

si só poderia determinar qual  melhor 
escolha, usando apenas a sua mente; a 

ordem de Deus já não tinha autorida-

de suficiente para ela. A revelação 

verbal de Deus não mais dizia o que era 

certo e o que era errado em sua vida. As 

instruções imperativas de Deus se torna-

ram opcionais porque, de repente, graças 
a Satanás, havia outras alternativas. 

Durante a deliberação de Eva, ela obser-

vou e concluiu que a árvore era realmen-

te boa. Ela vinha ao encontro de suas 

necessidades físicas, estéticas e intelec-

tuais. Eva concluiu, então, que ou Deus 

estava errado ou Ele tinha mentido; o 

engano de Satanás a atraiu para longe da 

soberana e infalível verdade de Deus. A 

mente humana foi então desperdiçada 

para sempre. 
A mente do homem ficou tão debilitada 

que a comunhão com Deus não era mais 

humanamente possível, e a capacidade 

de ver e entender a vida pela perspectiva 

de Deus se desfez. A raça humana estava 

agora alienada de seu Deus e Criador. 

A mente pode ser recuperada? 

A raça humana parecia estar fadada a 

uma vida sem esperanças após a morte. 

No entanto, Deus, em sua misericórdia e 

graça, nos deu uma Salvador que pôde 

restabelecer a comunhão entre Deus e a 
raça humana perdida, de modo individu-

al: 

“Quando porém, se manisfestou a be-

nignidade de Deus, nosso Salvador,e o 

seu amor para com todos, não por o-

bras de justiça praticadas por nós, mas 

segundo sua misericórdia, ele nos sal-

vou mediante o lavar regenerador e 

renovador do Espírito Santo, que ele 

derramou sobre nós ricamente, por 

meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a 

fim de que, justificados por graça, nos 

tornemos seus herdeiros, segundo a 

esperança da vida eterna.” (Tt 3.4-7) 
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"Que a mente de Cristo, meu Salvador viva 

em mim, dia a dia, Controlando com Seu 

poder e amor tudo o que faço e digo ." 

Kate B. Wilkinson(1859-1928)  

e suficiente de Deus. 

Alguém sugeriu que a mente é a raiz princi-

pal da alma. Sendo assim, é necessário ali-

mentar cuidadosamente a alma, enterrando 

profundamente suas raízes na mente de 
Deus, contida nas Escrituras. Uma pergunta 

lógica que surge a partir daí é: “Qual é o 

alimento mais recomendável para a alma?”. 

A receita paulina para mente inclui o se-

guinte cardápio (tipos de pensamentos): 1- 

“verdadeiro”, 2- “honesto”, 3- “justo”, 4 – 

“puro”, 5- “amável”, 6- “ de boa fama”, 7- 

“virtuoso” e 8- “louvável”. (Fp. 4.8). Medi-

tando na palavra de Deus e pensando nes-

sas coisas, os cristãos evitarão centrar suas 

mentes em “coisas terrenas” (Fp. 3.19) e se 

absterão de ter uma mente dividida (Tg. 1.6
-8). 

Orando e vivendo dessa maneira, a mente 

cristã nunca será desperdiçada, mas sim, 

investida na glorificação de Deus através 

do alinhamento da visão de mundo secular 

com a visão de mundo das Escrituras de 

Deus. Eis por que todos os cristão são con-

vocados a pensar biblicamente e assim, 

recuperar a visão cristã de mundo. 

(extraído do livro “Pense Biblicamente” de 

John Macarthur) 
Que venhamos a cada dia buscar conhecer 

a vontade de Deus e pensar como verdadei-

ros cristãos, que foram lavados e remidos 

pelo sangue de Jesus. Que alimentemos o 

nosso homem interior com as coisas do 

alto, e não nos conformemos com este 

mundo e sua visão, mas que nos moldemos 

ao pensamento de Deus. 

Que Deus nos ajude a pensar como Ele 

pensa, que joguemos fora todo o pensa-

mento mundano que tínhamos. Que o  nos-

so pensamento seja verdadeiro, honesto, 
justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, 

e louvável.Que Deus te abençoe! 

A mente renovada 
Quando alguém tem um relacionamento 

pessoal com Jesus Cristo, ele se torna 
uma “nova criatura” que entoa “um cân-

tico novo”, porém, isto não significa que 

tudo se torna novo no sentido de perfei-

ção, na nova caminhada. A mente adqui-

re um novo modo de pensar e uma nova 

capacidade para eliminar velhos pensa-

mentos. Sem dúvida, Deus está no co-

mando da renovação das mentes cristãs. 

“e não vos conformeis com este século, 

mas transformai-vos pela renovação da 

vossa mente... ” (Rm 12.2) 
Como podemos fazer isso? As Escrituras 

são a mente de Deus. Não toda a mente, 

é claro, mas tudo aquilo que Deus quer 

dar a conhecer a Seus adoradores. Para 

pensar como Deus, é necessário pensar 

nas Escrituras. É por isso que Paulo en-

coraja os colossenses a que a palavra de 

Cristo habite ricamente neles (Cl 3.16) 

A Bíblia diz: “ Pensai nas coisas lá do 

alto, não nas que são aqui da ter-

ra;” (Cl. 3.2). Paulo coloca estes concei-

tos em termos militares: “Porque as 

armas da nossa milícia não são car-

nais, e sim poderosas em Deus, para 

destruir fortalezas, anulando nós sofis-

mas e toda altivez que se levante contra 

o conhecimento de Deus, e levando 

cativo todo pensamento à obediência de 

Cristo” (2 Co 10.4-5) 

O modelo supremo para o aperfeiçoa-

mento constante da mente cristã é o Se-

nhor Jesus Cristo. Paulo declara: “... nós 

porém temos a mente de Cristo” (1 Co 
2.16). Como? Nós a temos por intermé-

dio da Bíblia, que é a revelação especial 
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