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Regressa ao Fogo
POR PR. JAMES REIMER

U

m grupo de jovens, ao regressar de um
acampamento, perguntou-me como
poderia manter a experiência espiritual que
tinha vivido. Eles estavam “em fogo” e não
queriam perder essa chama ao regressarem
à rotina diária da vida. Tal como o carvão
arrefece ao ser retirado do fogo, também a
vida espiritual esmorece quando é retirada
da comunhão. Para que a brasa brilhe ele
deve permanecer no fogo. Reinhard Bonnke disse que ele não se queria “queimar” por
Cristo, mas sim “arder com brilho”.
A comunhão é o partilhar da vida espiritual. Não é apenas estar com cristãos num
contexto social. Ter, somente, amigos cristãos, e fazer tudo o que fazemos como cristãos não nos mantém “quentes”. Quando
Jesus partilhou com os seus discípulos, na
estrada para Emaús, eles disseram: «Porventura não ardia em nós o nosso coração
quando, pelo caminho, nos falava.» O calor
surge à medida que ouvimos a Palavra falada, pregada, cantada e partilhada. O Espírito Santo é visto como o fogo de Deus, e
quando a Palavra é falada, Ele unge esta palavra e ela produz efeito nas nossas vidas, e
assim, arde em nossos corações.
Quando eu e a Helen fomos para a Líbia, eu tive oportunidade de falar sobre o

Senhor a um jovem muçulmano até às duas
horas da manhã. Ele foi visivelmente tocado à medida que eu partilhava acerca da
Palavra. No dia seguinte ele telefonou à sua
esposa e disse que enquanto falava comigo
«o seu coração ardia». Quando Isaías foi comissionado pelo Senhor para o ministério,
um anjo agarrou numa brasa ardente, do altar, e colocou-o sobre os seus lábios. Quando falamos a Palavra e ouvimos a Palavra, o
fogo arde com mais brilho.
Aqueles que rejeitam a comunhão, que
têm uma vida devocional inconsistente, e
que raramente falam acerca do Senhor aos
seus amigos, rapidamente vêm o seu “fogo”
apagar-se. Eu nunca vi alguém estar em
fogo para o Senhor e apresentar-se morno
na igreja. David disse: »O zelo pela tua casa
me consumiu» (Salmos 69:9). A cabeça não
pode ser separada do corpo. O fogo brilha
mais quando as brasas estão juntas no altar.

Aqui estão alguns sinais de uma vida
morna:
— Sentes-te mais empolgado por ir a uma
festa do que ir à igreja.
— Nas tuas conversas com crentes falas
mais sobre assuntos seculares do que
assuntos espirituais.
— Tens uma vida de oração apressada e
passas pouco tempo a ler e a meditar na
Palavra.
— Apresentas desculpas, em vez de sacrifícios.
— A família, emprego ou amigos tomam
prioridade sobre as coisas de Deus (incluindo atividades da igreja).
Queres arder com brilho? Regressa ao fogo!
escrituras para meditar

Lucas 24:13-35; Salmos 69:9; 119:139;
Isaías 6:6

Receber o Espírito Santo
POR PR. SETH REIMER

Q

uando aceitamos Jesus como nosso
Senhor e Salvador, o Espírito Santo
começa a habitar no nosso coração e nascemos de novo. Todo o nosso ser é renovado,
e começamos a manifestar esta nova vida
com os Frutos do Espírito.
Este nascimento é muito diferente do
Baptismo no Espírito Santo. Quando recebemos o Baptismo recebemos o poder de
Deus que se evidencia pelos Dons Espírituais para a edificação da Igreja de Cristo.
É necessário não somente saber acerca
de Deus e do Espírito Santo mas, também,
entregar a nossa vida a Ele e receber o Baptismo do Espírito Santo.

Em Tudo
POR TIAGO SANTOS

Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em
tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Filipenses 4:6,7

A

o olharmos para este texto, por norma
a nossa atenção recai sobre a expressão «não estejais inquietos», contudo, nem
sempre conseguimos. Isto porque, tentamos pela força do nosso braço. Temos de
perceber que para «não ficarmos inquietos» temos que agir, ou seja, fazer com que
as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus.
Normalmente, apresentamos ao Senhor
apenas os assuntos que consideramos mais
importantes, ou os mais difíceis de resolver
e guardamos para nós, aqueles que consideramos menos importantes e que, de
certa forma, nos parecem mais fáceis, mas
estes também nos causam peso.
O segredo é seguir o que a palavra diz
e apresentar tudo a Deus, os detalhes, as
consequências que nos preocupam, os assuntos mais e menos importantes, os mais
fáceis e os mais difíceis. Fazendo isto, receberemos «a paz de Deus, que excede todo o
entendimento» (v. 7).
Podemos e devemos ser específicos nas
nossas orações, abrir o nosso coração e trocar toda a angústia, a inquietação e o peso,
pela leveza e paz do Senhor.

C ONTRIBUI

Uma vida cheia do Espírito Santo
não é uma forma especial de viver
o cristianismo; faz parte do plano
original de Deus para o Seu povo.
— A. W. Tozer

Participa no crescimento do reino de Deus
nesta cidade, apoiando os ministérios da
nossa igreja e da nossa associação.
· LOGOS CC
NIB: 0036 0168 99100013098 22
· Associação Centro de Apoio Logos
NIB: 0045 5145 40243506467 83

DECL A R A

Declaração de Vida
A fé vem por ouvir a Palavra de Deus.
Declara diariamente estas palavras das
Escrituras sobre a tua vida, e vê a tua fé
crescer e a vitória a chegar.

16 de Fevereiro: O Espírito Santo ajuda-me
nas minhas fraquezas. Não sei sempre como
orar, mas o próprio Espírito intercede através
de gemidos. Romanos 8:26

12 de Fevereiro: Sei que o Deus da
esperança encherá a minha vida com toda
a alegria e paz, crendo nisso, serei cheio de
esperança através do poder do Espírito Santo.
Romanos 15:13

17 de Fevereiro: A expressão e manifestação
do Espírito Santo é me dada para o benefício
e proveito dos outros. 1 Corintios 12:4-7

13 de Fevereiro: A minha fé não está na
sabedoria dos homens mas no poder de Deus
e na demonstração do Espírito.
1 Corintios 2:4-5
14 de Fevereiro: O Reino de Deus não está
em palavras mas no poder de Deus.
1 Corintios 4:20
15 de Fevereiro: Não recebi o espírito de
escravidão do medo mas recebi o Espírito de
adoção pelo qual clamo Abba Pai.
Romanos 8:15

18 de Fevereiro: Deus não me deu um
espírito de temor mas o Espírito de poder,
amor é uma mente sã. 2 Timóteo 1:7
19 de Fevereiro: Não ponho o novo vinho
do Espírito Santo nos odres velhos e formas
antigas de proceder; mas ponho-o em odres
novos e formas novas de proceder, para
preservar os dois. Lucas 5:37-39
Recebe as Declarações de Vida todos
os dias, seguindo-nos em:
 facebook.com/LogosCC
 instagram.com/LogosCC
 twitter.com/Logos_CC

PA RT IC IPA

Grupos Vida
São pequenos grupos de partilha, oração e
estudo bíblico, em vários dias da semana,
por toda a Grande Lisboa.
· Lisboa, Terça-feira, 20h
· Cascais, Quinta-feira, 20h
És bem-vindo a visitar um destes grupos!
Informações: secretaria@logoscc.org

Eventos
18 de Fevereiro
Reunião de Jovens — 15-17h, IPDJ
Intercessão — 17-18h, IPDJ

O Atalaia é um boletim semanal
da LOGOS Comunhão Cristã.
Somos uma igreja evangélica, que
tem como fundamento o amor de Deus.
Acreditamos que este amor pode
transformar o meio onde estamos.
Reunimo-nos todos os domingos
no IPDJ, às 10h. Junta-te a nós!
www.logoscc.org
www.facebook.com/LogosCC
Informações: secretaria@logoscc.org
Local das Reuniões
IPDJ - Instituto Português do Desporto
e da Juventude
Rua de Moscavide, Lote 47 101
Parque das Nações
1998-011 Lisboa

25 de Fevereiro
Passeio à Serra da Estrela
Mais informações com Vera Cruz
(secretaria@logoscc.org)
de
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Aniversários em Fevereiro
06 Isabel Gomes | Tiago Carvalho
08 Telma Santos
09 Fábio Neves
13 Laura Bezerra | Tomás Eufrásio
16 Helen Reimer
20 José Azevedo
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Transportes públicos:
Metro: Oriente
CP: Estação de Moscavide
Carris: 5, 25, 44, 82, 208, 750, 759

