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Horror vira palco da salvação 
 
 

 12:  Dia Nacional do combate ao
trabalho infantil 
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SEMENTE FRUTÍFERA     

   
Muitas pessoas ao verem uma semente a desprezam não considerando o valor que ela

possui, ignorando o seu potencial, desconhecendo o que pode produzir, ou até, achando
que não passa de uma semente. Mas, Deus não vê assim. O Senhor enxerga um

propósito a ser cumprido, um grande potencial a ser alcançado através de um arbusto
ou uma árvore, ou até uma floresta que produzirá muitos frutos. Temos que enxergar

como Deus vê a cada um de nós.
Todos nós, no princípio, somos sementes. Éramos sementes do mal, de natureza

decaída, que não produzia frutos bons. Contudo, quando conhecemos ao Senhor, ou
melhor, quando Ele nos conheceu, trocou essa semente por semente divina,

incorruptível, dando-nos uma nova vida, uma vida regenerada. Agora, cabe a cada um
de nós desenvolvermos essa semente para cumprirmos todo o potencial que temos

como semente.

O principal propósito da semente é
cair na terra e morrer, como Jesus,
que morreu por nós, dando-nos a vida
eterna. Assim, se morrermos para
nós, vamos dar muitos frutos para o
Senhor, para os outros e para nós
mesmos.
Jesus foi o grande exemplo de
semente. Foi a semente que caiu na
terra e não ficou só, ensinando-nos
que para segui-Lo, tornando-se
discípulo Dele, devemos renunciar a
nós mesmos e tomar a cruz todos os
dias. Dessa maneira estaremos
frutificando com frutos internos
(mudança própria, transformação da
alma, caráter de Jesus, bom perfume
de Cristo) e frutos externos, que tem a
ver com as outras vidas que nos
cercam, onde precisamos ganhá-las
para Cristo e ensiná-las a serem
discípulos Dele. Desta forma,
tornamo-nos semente que não fica
isolada, sozinha, independente,
porque entendemos a razão da nossa
existência nos abrimos para os outros.   

Sabemos que os aspectos naturais
apontam para os espirituais.
Assim como há condições para
uma semente germinar, como
umidade, calor, luz, água, assim
nós também, precisamos observar
as condições para cresceremos e
frutificarmos. O primeiro aspecto
que temos que analisar é a terra.
Terra na Bíblia aponta para o
nosso coração. Jesus ilustrou isso
na parábola do semeador. Temos
que preparar o nosso coração para
a semente da Palavra de Deus.
Tem a ver com a atitude que
precisamos ter de remover as
pedras que atrapalham as
sementes de Deus germinar. Tudo
aquilo que impede a semente de
criar raízes profundas no Senhor
precisam ser removidos, como
incredulidade, individualismo,
orgulho, insubmissão,
procrastinação e muitas outras
pedras.
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O PROPÓSITO DA
SEMENTE

“Em verdade, em verdade vos digo: se o
grão de trigo, caindo na terra, não morrer,
fica ele só; mas, se morrer, produz muito

fruto” (Jo 12:24).

CONDIÇÕES PARA
GERMINAR
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O grande dia está próximo, dia 13
de Junho teremos a vigília A
SEMENTE FRUTÍFERA, onde será
possível aprendermos um pouco
mais sobre em ser a 4º semente, a
semente que o maligno não toca.
Então não perca esta
oportunidade de aprender, saber
o que você precisa para ser esta
semente, convide sua célula,
amigos e familiares para serem
abençoados também.

 

O aeroporto Charles de Gaulle em Paris
adotou algumas mudanças para fazer com
que as pessoas tenham novamente
vontade e confiança de viajar de avião,
controles de temperatura corporal,
viseiras e intervenção regular de equipes
de desinfecção, assim dando á todos os
passageiros um sentimento de segurança.
Gautier Martin, do departamento
operacional explica que o passageiro
quando chega no aeroporto de Paris passa
pela câmera térmica e se estiver com a
temperatura elevada, é refeito a checagem
algumas vezes e se assim permanecer alta
ele é conduzido aos serviços médicos do
aeroporto.

 

O governo dos Estados Unidos
investiu 629 mil dólares (cerca
de R$ 3,1 milhões) na empresa
OraSure para desenvolver um
teste de saliva que poderá ser
feito em casa para detectar
anticorpos contra o Covid-19.
Para o desenvolvedor do teste,
estes testes irão procurar
evidências de infecção passada
pelo coronavírus e com isso
dará as autoridades da saúde
uma ideia clara da expansão da
pandemia e afirma que ainda
não esta claro referente á quem
já teve esta infecção está
protegida de ter uma nova.
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Dólar volta a subir

Eventos do Avivamento

Vigília:  A semente
frutífera 

Dólar vem crescendo pela segunda vez consecutiva
de 1,05% e vendido á R$4,94, já o PIB dos Estados
Unidos cairá 6,5% com relação ao ano de 2019
devido a pandemia.

Reabertura do maior
aeroporto da Europa

Estados Unidos investe
em teste caseiro
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Com eleições previstas para o mês de Novembro
o presidente Donald Trump anuncia que fará
comício novamente e o primeiro será em Tulsa,
Oklahoma, o presidente que mediante a
pandemia e uma série de protestos por causa
das ações policiais veio perdendo voto de
acordo com as pesquisas.
Os assessores de campanha do presidente
dizem que já possuem alguns locais, e que está
sendo considerado a realização destas
campanhas como Jacksonville, na Flórida,
lugares no Texas e Geórgia, Trump quer
promover sua candidatura o quanto antes e
correr atrás dos seus votos perdidos, ele que
tem como seu adversário o democrata Joe
Biden, ambos políticos com visões estratégicas
e muito diferentes.
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Raynard Jackson (consultor político
republicano) acusou a imprensa de colocar
mais veneno na comunidade negra do que
qualquer traficante, e de matar mais negros do
que qualquer pessoa branca com um lençol no
rosto. O presidente Donald Trump não
respondeu diretamente á esta acusação, mas
afirmou que a mídia é 100% negativa.
Trump em suas entrevistas evitou entrar em
debates referente ao assunto das investigações
da morte George, o foco dele foi falar de saúde
e educação, evitando assim que retornasse a
discussão e mais polêmica do caso.
Em contrapartida no mesmo local de local onde
há duas semanas podemos acompanhar
protestos violentos nos Estados Unidos e em
torno do mundo devido ao assassinato de
George Floyd em Minneapolis, em meio ao caos
e ao pânico de muitas pessoas, cristãos do
ministério Circuit Riders viram em meio tudo
isso a oportunidade de levar Jesus á muitas
vidas e usaram o mesmo “palco de horror”
para transformá-lo em “palco de salvação”.

 
 
 

Mudaram e nasceram pelo poder da palavra de
Jesus Cristo, pessoas reconhecendo o Senhor
Jesus como seu salvador ao ar livre e muitas
vidas foram batizadas ali mesmo. O local onde
o diabo estava usando para gerar mais pânico,
medo e morte, também  pode ser visto mais
uma vez a vitória de Jesus sobre ele, muitas
pessoas adorando e exaltando o nome de Jesus
Cristo. Joel afirma que teve muitos
testemunhos, mas destaca o testemunho de
que um surdo foi curado pelo poder de Jesus,
Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem
e será eternamente, todo poder está em suas
mãos.

Mindi Wikstrom uma jovem de 22 anos
sofreu um acidente muito grave, o carro
que estava conduzindo colidiu com um
caminhão, o casal Richard (médico
técnico de emergência) e Miriam Ludeke
que são cristãos, estavam passando no
momento do acidente e pararam para
socorrê-la. 
Mindi passou um tempo em coma e ao
acordar sua mãe Mary falou do que havia
acontecido com ela, após um ano Mindi
estava bem e marcou um encontro com o
casal, eles falaram para ela de como foi
que á encontram e ela só chorava, então
Richard e Miriam disseram á ela que
Deus a salvou, e

que enquanto prestavam os primeiros
socorros á ela eles iam intercedendo por ela, e
repreendendo a morte de sua vida, Richard
afirma que no momento que estava
socorrendo Mindi o Senhor trouxe em sua
memória os Salmos 107:20, que diz: “Ele
enviou Sua palavra e os curou e os livrou do
que era mortal”. “Este foi o versículo que eu
orei por você”, disse Richard a Mindi, ela
relatou ao casal que o acidente só ajudou a
fortalecer mais o seu amor por Deus e viver
pelo seu chamado de anunciar Jesus á todos.
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Donald Trump quer promover sua
candidatura o quanto antes

Palco do Horror vira 
palco de Salvação

Deus é Deus do
impossível 

Joel Bomberger, pregador do ministério
junto com sua equipe pregaram ao ar livre,
pregaram o amor de Jesus, salvação e
ministração de cura, Joel afirma que dezenas
de pessoas foram curadas, tiveram ali suas
esperanças renovadas.
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Google lançou no último dia 10 a nova versão
operacional para os dispositivos móveis, o Android
11 que transforma seu celular em um controle
remoto, também realiza o agrupamento das
notificações  recebidas pelos apps de mensagens,
será possível transferir músicas e vídeos de um
aparelho para o outro sem a necessidade de ser
compartilhado, com esta nova versão será possível
ter sua casa controlada pelo seu Smartphone,
incluindo câmera e áudio do seu aparelho, muitos
celulares já estão vindo com este botão que permite
acionar o ajudante virtual da empresa, o Google
Assistente, a empresa agora quer fazer o mesmo
com os controles dos aparelhos domésticos, será
necessário apenas pressionar o botão de energia
para surgir um menu para comandar os aparelhos
de IoT (Internet das Coisas), feito isso será possível
acender e apagar as luzes, destrancar portas,
ajudar a temperatura sem á necessidade de usar
vários aplicativos.

Nestas situações estas crianças estão
sujeitas á vários tipos de perigos,
como serem assediadas diariamente,
principalmente as meninas que
infelizmente muitas acabam sendo
exploradas sexualmente, podem ser
atropelados e sem contar os danos
físicos e psicológicos. Muitas dessas
crianças como não têm um
acompanhamento e cuidados
necessários acabam se envolvendo
também no mundo das drogas e do
crime, vale ressaltar que não são
todas, mas muitas crianças se veem
muitas vezes obrigadas a trabalhar
para ajudar na complementação da
renda de sua casa ou até mesmo
garantir o sustendo em seus lares.
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Facilidade ou uma nova
 forma de Fiscalização

Com tudo isso vale ressaltar que todos os
seus dados estarão disponíveis para o
Google e em cada permissão dada á
câmera, áudios entre outras coisas, fica a
ideia para se pensar que sem todas essas
“facilidades” muitas vezes pessoas
acabam sendo expostas á vários perigos
devido pessoas de má índole acabam
usando o que seria para o bem e usam
para fazer o mau, imagina sabendo que
tem esta ferramenta que pode monitorar e
ter o controle da sua casa?
 

 Dia Nacional do combate ao
trabalho infantil

Dia 12 de Junho não é somente uma data em que se comemora o dia
dos namorados, mas também é o dia Nacional de Combate ao

trabalho infantil, de acordo com a lei Nº 11.542/2007.

Em toda cidade é possível ver crianças
exercendo algum trabalho nas ruas,
seja ela como vendedor ambulante,

flanelinha, lavando para-brisas nos
sinais, ou até mesmo sendo obrigado

algumas vezes irem aos transportes
públicos e até mesmo em semáforos

pedir esmola enquanto os adultos
simplesmente fiscalizam e cobram
resultados excelentes do trabalho.
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