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Palavra dos Apóstolos 

O Espírito Santo Regenera o homem 
2° parte

O grande trabalho do Espírito Santo é a obra de regeneração (Jo.3:3-6).
Certa noite Nicodemus, um mestre de Israel, veio até Jesus, que lhe disse:

“se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é
nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é Espírito”. 

O nosso Senhor tendo o conhecimento de que a fé e a obediência a Deus,
e a nossa aceitação da parte de Deus, dependem de um novo nascimento,

fala a Nicodemus do quão necessário é nascer de novo. Nicodemus fica
surpreso com isso, e assim Jesus segue adiante a ensinar-lhe que obra de
regeneração é esta. Ele diz: “quem não nascer da água e do Espírito não
pode entrar no reino de Deus” (v.5).  Nicodemus, um importante mestre

de Israel, declarou a sua ignorância quanto a isso.
 “Como pode um homem nascer, sendo velho?Pode, porventura, voltar ao

ventre materno e nascer segunda vez?”.

Cristo maravilhou-se de que um
mestre de Israel não conhecesse
esta doutrina da regeneração.
Estava nitidamente declarado nas
promessas especificas do Velho
Testamento, como também em
outras passagens (conforme
veremos), que Deus haveria de
circuncidar os corações do Seu
povo, tirar-lhes o coração de pedra
e dar-lhes um coração de carne. Em
sua ignorância os mestres de Israel
imaginavam que a regeneração
significava apenas uma reforma de
vida. De modo semelhante muitos
hoje consideram a regeneração
como nada mais que o esforço para
se levar uma vida moral. Mas se a
regeneração significar nada mais do
que se tornar um novo homem
moral — algo a que todos, tanto
mais ou menos, recomendam —
dessa forma o nosso Senhor Jesus
Cristo, bem mais do que esclarecer
a Nicodemus sobre esta questão, a
obscureceu mais ainda.

O Novo Testamento ensina claramente
que o Espírito Santo faz uma obra
secreta e misteriosa nas almas dos
homens. Agora, se esta obra secreta e
misteriosa for na verdade apenas uma
reforma moral que capacita os homens
a viverem melhor, se for apenas um
convencimento externo para abandonar
o mal e se fazer o bem, então, a
doutrina da regeneração ensinada por
Cristo e todo o Novo Testamento, é
definitivamente incompreensível e sem
sentido. Aquele que é regenerado pelo
Espírito Santo compreende às coisas de
Deus (“Quem não tem o Espírito não
aceita as coisas que vêm do Espírito de
Deus, pois lhe são loucura; e não é
capaz de entendê-las, porque elas são
discernidas espiritualmente).”1 Coríntios   
2:14   NVI . Regeneração é colocar na
alma uma nova lei de vida que é
verdadeira e espiritual, que é luz,
santidade e justiça, que leva à
destruição de tudo o que odeia a Deus e
luta contra Ele. A regeneração produz
uma milagrosa mudança interior do
coração.

“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. 
As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas

novas!” 2 Coríntios   5:17.
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A decisão do governo Americano de
restringir a entrada de estrangeiros nos
Estados Unidos foi antecipada para
entrar em vigor no último dia (27)
devido o Brasil ter se tornado o maior
foco de crise do novo coronavírus.
O governo alega que esta decisão
ajudaria a garantir que os estrangeiros
não leves mais contaminação aos EUA,
que por sua vez tem o maior número de
casos de covid-19, mas esta restrição
não se aplica aos fluxos entre os dois
países.
 

Devido á pandemia o governo
chinês está desenvolvendo a
moeda digital denominada de
Digital Renminbi, uma
criptomoeda estatal, como o vírus
pode resistir por algumas horas
em superfícies serão realizados os
testes em algumas cidades, cafés,
restaurantes, livrarias e hotéis.
A transação seria por meio de
aproximação do seu aparelho
celular sem a necessidade de estar
conectado á uma rede de internet,
os valores são depositados em
carteiras digitais, governo tem
expectativa de ser lançada nos
jogos olímpicos de 2022, porém
com o surto do corona pode ter
adiantado os planos do governo
em antecipar.
 

Dólar permanece em baixa pela terceira
vez consecutiva  e isso acaba refletindo
nos movimentos externos, valor fechado
em R$5,30, com esta queda acaba
garantindo ao Brasil um melhor
desempenho entre as principais moedas
Globais, dados mostram uma queda de 5%
do PIB nos Estados Unidos no 1º
trimestre.
 

Estados Unidos decide barrar
estrangeiros que passarem pelo

Brasil
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Notícias Internacionais

Dólar em baixa

// Fonte: MSN e Terra
 

Criptomoeda em
desenvolvimento na China

 

  Imagem: (Stringer/Reuters) Fonte: Exame
 

E neste sábado teremos a Vigília de
Pentecostes, um derramar de Deus
na vida daqueles que buscam pelo
Senhor conforme escrito no livro de
Jeremias 29:13 “E buscar-me eis, e
me achareis, quando me buscardes
com todo o vosso coração.”
Uma noite separada para que você
venha receber com abundância as
bênçãos do Pai, momento de se
render, se entregar
verdadeiramente, momento de ser
tratado e cheio do Espírito Santo.
Não fique de fora desse mover e não
deixe de convidar seus discípulos,
familiares e amigos.

Eventos do Avivamento

Vigília DE PENTECOSTES
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Governo Francês suspende o uso do medicamento
de hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-
19, após dois organismos responsáveis pela saúde
pública do país ser contra ao uso do mesmo,
medicamento este que é usado nos hospitais
franceses e que vem desenvolvendo um resultado
excepcional nos pacientes que contraíram o vírus.
Após estudo europeu Discovery, que testa a eficácia
de medicamentos contra a Covid-19 em conjunto
com Solidarity, um estudo conduzido pela OMS
decidem fazer a suspensão do uso da
hidroxicloroquina em pacientes já diagnosticados e
novos pacientes.
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Máfia Farmacêutica
 Conforme o coronavírus vem se espalhando pelo mundo, causando muitas perdas e não

vem poupando quase nenhum setor econômico, as empresas farmacêuticas veem como
uma oportunidade de lucros conforme declaração do Gerald Posner, é claro que o mundo
precisa dos produtos farmacêuticos, mas o fato é que impedindo o uso de um medicamento
que vem curando e salvando muitas vidas, aumentam mais a procura de outras medicações
que não são tão eficazes e que levam a ter que usar outros medicamentos para salvar o
máximo de vidas, com isso o lucro é certo para as indústrias farmacêuticas.
 O presidente francês Emmanuel Macron  é a
favor de  uma vacina mundial, onde todos
devem usar a mesma vacina neste combate,
vale ressaltar que existe uma disputa grande
entre as indústrias de quem vai conseguir
desenvolver esta vacina primeiro que vem
custando bilhões em seu desenvolvimento e
que resultará em um lucro absurdo para a
indústria e seu país, e já se fala em países
mais pobres  em não ter acesso a vacina,
beneficiando os países mais ricos, o
presidente Donald Trump e Jair Bolsonaro são
a favor do uso da Cloroquina, evitando assim o
maior número de mortos.

Realidade de migrante no
norte da França

 
Acampamento de migrantes  no norte da França vem mudando a paisagem do local, á cada
dois dias a polícia vai ao local para despejar as pessoas que moram ali, com o fechamento
das fronteiras elas não têm para aonde ir e vivem em uma situação precária e sem o auxílio
do governo Frances, recebem ajuda da associação Secours Populraire que realiza os
trabalhos sem fins lucrativos.
 Em todo o país as associações tiveram que
reduzir a ajuda e cerca de mais de mil pessoas
foram prejudicadas, com menos pessoas
ajudando as condições podem piorar e, por
outro lado aqueles que mesmo assim querem
ajudar já tiveram mais de 26 multas por
terem saído da patrulh oka e ido levar comida
e cobertores, quatro membros foram presos
também.
As pessoas não têm medo do Coronavírus,
porque tiveram muitos problemas e
passaram por coisas perigosas que eram
piores que o corona alega Dana Babai uma
das moradoras.
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 Christian Hogard explica que desde o começo da pandemia ninguém vai até o local e que as
pessoas pedem ajuda de Deus e também já pediram do governo devolvendo os seus subsídios
para poderem retornar aos seus locais de origem, até hoje não foram detectados ninguém com
o vírus.
 
“Não podemos ir procurar trabalho, não podemos viver! As pessoas têm medo de nós, estão a
evitar-nos, e nós evitamo-los, por causa deste vírus”, diz um dos homens no local.
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Presidente da França: Emmanuel Macron

Imagem: Reprodução // Fonte: Euronews.
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