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João 8:32 32 Conhecereis a verdade e ela vos libertará! Mais importante que - orar
pelos doentes - orar pelas pessoas necessitadas - orar por uma situação difícil Mais
importante que tudo isso é eu dar-lhe a PALAVRA de DEUS. Porque quando você
conhece a Palavra de Deus, você fica LIBERTO! E através deste livro, você vai
entender porque é que Jesus disse que quando nós conhecêssemos a verdade, nós
iríamos ficar libertos. Em primeiro lugar temos que saber que fomos criados à imagem
e semelhança de Deus. Gênesis 1:27 27 E criou Deus o homem à sua imagem; à
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Nós temos um corpo, mas NÃO
SOMOS um corpo Nós temos uma alma, mas NÃO SOMOS uma alma Nós SOMOS
um ESPÍRITO Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é um espírito,
e assim somos nós também. E a nossa alma está dividida em 3 partes: - Vontade
própria - Emoções - Mente Como o diabo não pode surgir fisicamente à nossa frente,
ele usa-se do ponto mais vulnerável do ser humano: A MENTE! Tudo começa na
nossa mente. A nossa mente é o ponto de partida para a vitória OU para a derrota.
Temos que entender que a nossa maneira de pensar faz toda a diferença, e que nem
todos os pensamentos que vêm à nossa mente são nossos. Vejamos o exemplo de
Jesus, Ele também foi tentado pelo diabo com DÚVIDAS na Sua MENTE. Lucas 4:3,9
3 Disse-lhe então o diabo: Se tu és Filho de Deus, manda a esta pedra que se torne
em pão. 9 Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe
disse: Se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo; O diabo queria que JESUS
tivesse pensamentos ERRADOS de DÚVIDA!
Em 'A batalha de todo homem', os autores fazem uma análise sobre comportamentos
secretos que comprometem a comunhão na família, na igreja e até com o próprio
Deus. Arterburn e Stoeker mostram que um simples olhar ou pensamento pode ser
suficiente para levar um homem a quebrar os laços de santidade que o unem à sua
esposa.
1820?11?, ?????"?????"???????????????????????, ????. ?????????????.
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Uma reimpress?o de uma vers?o cl?ssica em portugu's da B?blia Sagrada. Esta
reimpress?o ? mais uma ferramenta de refer?ncia e de estudo em vez de uma B?blia
devocional. Os versos come?am em suas pr?prias linhas para torn?-lo ? mais f?cil
referenciar certos versos e o papel dur?vel do livro ? Impresso, torna mais f?cil fazer
anota es nesta B?blia sem Tendo que marcar essa linda edi o de couro que voc?
mant?m.
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O Livro “Pais, Filhos, Namoro e Casamento” é o material que acompanha a
Ministração “Pais e Filhos – educação para o namoro e casamento (Ef 6:1-4)”. O
curso e o livro são motivados na constatação prática de que muitos jovens chegam ao
casamento sem conhecimento de diversas verdades contidas na Bíblia a respeito do
casamento. A constatação deriva da experiência do autor na ministração, desde 1998,
de cursos para casais como “Casados para Sempre” e mais recentemente, do “Curso
de Noivos”, dentro da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Visões equivocadas
sobre o que é o amor e preconceitos, segundo os quais o sexo seria pecado, precisam
ser restabelecidas, assim como deve ser também estimulada a reconstrução do caráter
masculino – e seus papéis – e feminino – com seus papéis. Nessa tarefa de
reconstrução dos jovens, os pais são os artífices fundamentais, tendo uma
responsabilidade para a qual, muitas vezes, não estão preparados. O livro e o curso
pretendem cooperar com essa tarefa, apresentando conceitos fundamentais e fazendo
uma análise crítica da sociedade pós-moderna e de como os pais, mesmo
involuntariamente, reproduzem o caráter do homem e mulher do nosso tempo. Livro,
curso e prática de oração e submissão precisarão andar de mãos dadas, pois o
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simples conhecimento intelectual e a motivação emocional são inúteis quando
mudanças tão profundas precisam ser feitas. O poder de Deus atuando em mentes e
corações mansos trarão resultados concretos na vida dos pais, e por consequência
abençoarão o futuro casamento de seus filhos.
Enquanto muitos homens morrem com arrependimentos profundos, outros decidem viver pelo
que é mais importante. Dos aclamados autores de O Desafio de Amar (segundo o New York
Times), chega às livrarias uma sólida decisão de fé, família e paternidade que coloca os
homens rumo ao sucesso a longo prazo do tipo que quebra as correntes com o passado,
conquista a confiança amorosa da esposa, ganha o coração dos filhos e prepara um legado
além daquele deixado pelos pais. Com uma decisão firme, você será capaz de ver
exatamente para onde está indo. Em frente, rumo a uma vida marcada pela dedicação e
restauração. Nessa atualização, os versos bíblicos utilizados foram extraídos da Bíblia King
James Fiel 1611.
Agora iniciaremos este trabalho com as palavras de José Paulo Neves Pereira nascido em
Nossa Senhora do Livramento (BA), e missionário da Comunidade Canção Nova, atuando no
setor de Mídias sociais da Instituição Canção Nova: Cada homem traz em si a agressividade,
o impulso a persistência por batalhar, o coração de guerreiro e uma missão a alcançar Nosso Deus é um Deus guerreiro. Essa é uma característica forte Nele e sua morte na cruz
comprova isto. Para se entregar da forma como Cristo se entregou só um verdadeiro herói
poderia ir até o fim. Somos imagem e semelhança desse Deus e, nós homens, de forma
especial, somos chamados por Deus a assumir o papel de guerreiros na luta por causas
justas. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, é dado início a história de Davi. Davi era o
oitavo filho de Jessé, mais novo e menos preparado para ir à guerra, menos ainda para reinar
sobre Israel. Ao ir até o acampamento do exército israelita, o jovem se depara com o Filisteu
Golias que está amedrontando as tropas do Rei Saul, pois ninguém tinha coragem de lutar
contra ele. Este trecho da história Davi internaliza sua força, sua inteligência e disposição em
lutar por aquilo que para ele é importante. Davi revela-se um guerreiro. Mas não um guerreiro
qualquer, ele nos mostra que não basta a um homem ser forte, ele precisa usar sua força em
causas nobres. Davi não entra na batalha para ser reconhecido, mas luta por seu povo e pela
honra do seu Deus. - Hora da batalha - Jesus sabia muito bem quando deveria entrar em uma
batalha e não temia usar sua força, se necessário. Quando está no templo de Jerusalém e se
depara com um comércio montado, sua ação é expulsar todos e derrubar as mesas (Cf. Mt
21, 12). Jesus lutou pela casa de seu Pai, sua intenção era nos ensinar que há certas
batalhas que o homem precisa travar. Da mesma forma, no capítulo 4 do Evangelho de São
Lucas 14 – 30, Jesus está na sinagoga de Nazaré, no fim dessa leitura vemos que Jesus se
retira do meio do povo que deseja lançá-lo em um precipício. Um guerreiro sabe também
evitar batalhas desnecessárias. O homem traz em si a agressividade, o impulso por batalhar,
o coração de guerreiro. Isso não é algo ruim, porém hoje não temos referências com quem
possamos aprender a usar essa potência de forma positiva. Vemos esse dom perdendo o seu
sentido e nossa sociedade está cheia de homens que se confundem em sua identidade,
deixando-se dominar por prazeres e conquistas pequenas. Papa Bento XVI diz: “Deus veio ao
mundo para despertar em nós a sede pelas grandes coisas”. Ele precisa ter firme em sua
mente que Deus deseja estar junto com ele nas batalhas. Mas, nos ensinam por aí que somos
fracos, que não conseguimos. Como então encontrar um meio de usar nossa força de forma
boa? O Pai quer nos treinar para isso, Ele quer nos dar motivos fortes para usarmos essa
força, motivos nobres. O Salmo 144, 1 diz: “Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que treina
minhas mãos para a batalha, meus dedos para o combate”. Sim, Deus quer nos treinar para
usar a nossa força quando for preciso. O homem tem desistido de suas batalhas e com isso
toda a humanidade perde. Um casamento, por exemplo, é um motivo pelo qual todo homem
precisa estar disposto a batalhar e assim também por seus filhos, amigos, por sua fé. Page 3/9
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Legado de pai para filhos - Na história da humanidade esse legado era transmitido de pais
para filhos. Era com seu pai que um jovem aprendia como usar sua força e sua prudência.
Houve uma ruptura nesse ciclo e os países de hoje que não sabem como ensinar seus
garotos a assumirem seu papel de homem, pois também não tiveram esse aprendizado. A
nós, cabe buscar em Deus a referência que precisamos. Deus é nosso Pai e Ele quer nos
treinar, querem nos fazer homens com toda a potencialidade que Ele criou. Não vamos perder
isto! Para que possamos nos encontrar em nossa identidade é preciso que, antes, nos
encontremos no coração do Pai, no coração de Deus. Se, primeiro, provarmos da experiência
de que somos filhos amados de Deus, poderemos assumir a nossa identidade e com isso
retomar o ciclo de pais, que são verdadeiramente pais, e filhos que se sentem filhos e
amados. Somente no coração de Deus conseguiremos encontrar o caminho que nos restituirá
ao que realmente somos, homens guerreiros solitários ou não. Hoje não é necessária a força
para vencer, as lutas são entabuladas de outra maneira muito diferente e que se encontram
na persistência na procura de nossos objetivos, na fé e na verdade, elementos que constituem
a verdadeira missão de um guerreiro! Relacionado com o assunto. Vejamos agora o escrito
por Alexandre Wieth, sócio-diretor da Êxito Consultoria, seu trabalho (livro) conta uma fábula
sobre a busca da felicidade. Nele conta a história de uma tribo que vivia, há muitos anos atrás,
na região dos Andes. A cada primavera uma nova missão era oferecida aos jovens que
completassem 18 anos e, naquele ano, a missão se tratava de encontrar uma flor chamada
pela tribo de Lírio Sagrado . Dois jovens índios teriam a oportunidade de participar desta
busca. E, para eles, o encontro desta planta resultaria em suas felicidades. Durante o
percurso da história, o livro mostra a diferença de pensamento entre os dois protagonistas:
Cauã, o índio que pensava de forma negativa e Ikhi, que pensava de forma positiva. É
interessante o fato de que em muitos momentos o leitor inevitavelmente se identifica com
algumas características destes pensamentos. E o propósito do livro é auxiliar, através de
reflexões, o leitor a mudar hábitos negativos de pensamentos para hábitos mais saudáveis e
positivos. Cada frase e cada parágrafo do livro foram estudados detalhadamente, usando-se
de técnicas de Programação Neuro-linguística para que possa facilitar o entendimento e
absorção de novas ideias positivas para o leitor. O livro nos aponta 7 valores essenciais para
que possamos viver em harmonia e tranquilidade. E, mais do que isso, nos faz refletir sobre a
busca da nossa própria felicidade. Não podemos ser omissos em deixar de citar a grande
desconfiança que temos em relação ao judiciário cearense daquela época, achando bem
possível que a estas alturas alguns documentos legítimos que beneficiariam a defesa tenham
sido subtraídos das pastas do processo da mesma forma em que provas materiais e cópias de
documentos simplesmente sumiram, desapareceram quando a ação penal ainda estava em
andamento sem pelo menos uma explicação lícita das autoridades. Fatos que jamais teriam
acontecido por acaso! Tem sido sempre nossa principal missão a de manter uma atitude
serena, persistente, transparente e equilibrada em nossas investigações que nos permita
identificar, comprovar, demonstrar e divulgar em nossos trabalhos todo tipo de ocorrência
anômala apresentada durante o andamento da ação penal 0001958267 transitada na 1ª. Vara
do Júri da Comarca de Fortaleza contra Marco Antonio Heredia Viveros, ainda que algumas
práticas ilícitas não tenham deixado rastro e que de maneira ilegal e imoral permitiram às
autoridades processantes do Ministério Público e do Poder Judiciário cearense em
representação do Estado mancomunados com os Meios Sensacionalistas de Comunicação e
Informação em massa em representação “informal e viciada” da sociedade, todos travestidos
de juízes, jurados e carrascos cumprir seu promiscuo e principal objetivo que nunca foi o de
descobrir a verdade e promover a pratica de uma justiça certa correta e sisuda como
determinado pelas leis e a Constituição e SIM, na escuridão e na base de ignominias e a
qualquer custo conseguir o indiciamento, denuncia, pronuncia, julgamento e condenação de
um ser humano apesar da existência, no processo, de numerosas provas legítimas e reais de
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inocência que convenientemente foram desprezadas e outras desaparecidas pelas mesmas e
designadas autoridades processantes. “Sendo a verdade um compromisso de
responsabilidade ainda é muito temida pelos possuidores da falta de caráter e de ética, mas
ela sempre encontra uma maneira estranha de vir à luz!” Lembro como se fosse hoje as
palavras de meu bom amigo Eduardo Carrion Azenha (falecido em agosto 16 de 2018)
quando, depois de haver lido meu primeiro trabalho sobre o caso “A verdade não contada no
caso Maria da Penha - sob a luz do sol nada permanece oculto” divulgado em 2.010, me
disse: “Meu querido amigo e professor estou convencido de que por trás desse processo, há
algo chocante que por ser muito sujo e nojento ainda permanece escondido, pois as pessoas
são imprevisíveis, continue sendo um guerreiro, vá o encontre e divulgue, pois é justo que a
cúpula do judiciário e as pessoas em geral saibam da verdade!”. Marco Antonio Heredia
Viveros
Em muitas famílias está instalada uma espécie de código de silêncio, um acordo tácito a partir
do qual fica proibido qualquer tipo de conversa aberta a respeito de sexualidade. 'A batalha de
todo adolescente' defende o estabelecimento de uma interação entre pais e filhos no que se
refere à sexualidade masculina, seus processos e os princípios que devem norteá-los.
O namoro cristão não tem fórmula para dar certo, namoro é preparação, é como uma tela que
você pinta com as próprias mãos. Namorar é ensaiar para a vida. Namoro não é passatempo,
é vestibular para o casamento, é se preparar para a maior de todas as relações que a vida
pode proporcionar: o matrimônio! Por isso, em um tempo onde há tanta confusão sobre sexo,
namoro e relacionamentos, este livro traz a você conselhos úteis e oportunos. Ele trará
clareza para suas escolhas e
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A batalha de todo homemEditora Mundo Cristão
"Eu acredito que, se de fato estivéssemos equipados e adequadamente preparados,
poderíamos vencer cada batalha em todas as linhas de frente." Em todo conflito, há duas
dimensões: a natural e a sobrenatural. Há também dois reinos, o das trevas e o da luz. Para
um povo prosperar, o mal deve ser continuamente combatido - dia após dia, ano após ano,
geração após geração. A Arte da Guerra para Batalhas Espirituais é o seu manual prático
para a vitória em todas as batalhas do mundo espiritual nos dias de hoje. Usando citações e
princípios do clássico A Arte da Gerra, Cindy Trimm ensina as disciplinas necessárias para o
guerreiro de oração de hoje, incluindo: A contabilidade dos custot antes da batalha; A
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afirmação da autoridade em sua campanha de oração; As manobras no campo; A hora de
atacar e de recuar. Para cada manifestação maligna no mundo físico, houve antes uma
batalha perdida na dimensão espiritual. Descubra hoje o que você pode fazer para alcançar a
vitória.

O imperador voltara. "O monstro está a solta", dizia um jornal. Imediatamente,
soberanos de toda a Europa declararam guerra àquele homem. Exércitos de todo o
continente começaram a se mobilizar para invadir a França e deter Napoleão
Bonaparte. Ele só tinha uma chance: atacar, em busca de uma vitória rápida que
levasse a uma negociação. Em Waterloo, três grandes generais e três grandes
exércitos se encontraram. Por muito pouco, os franceses não conseguiram sobrepujar
britânicos e prussianos. Ao fim do dia, porém, Napoleão havia perdido a batalha e a
confiança dos franceses. Neste volume da Coleção História Viva, o britânico Rupert
Matthews revive todos os momentos da campanha que decidiu o destino da Europa.
Um guerreiro começa a ser construído por dentro. É no coração que são cultivadas as
suas qualidades para a sua formação. - Este livro inaugura uma fase de
amadurecimento no ministério de libertação da Dra. Rebecca Brown. O maior
problema está em nosso interior. Em coração tratado os demônios não se aninham.
Este livro trata portanto, de preparativos mais internos para a Batalha Espiritual.
Cavando trincheiras que nos defendam de afetações emocionais provocadas por
agressores espirituais e circunstâncias.
Este livro é uma análise franca e instigante sobre a complexidade das relações
conjugais a partir da constatação de que a maioria dos maridos tem muito o que
aprender sobre suas esposas. Com argumentação, os autores de 'A batalha de todo
homem', oferecem importantes orientações para aquele que deseja restaurar ou
simplesmente fortalecer seu casamento a partir de uma compreensão mais profunda
das expectativas da mulher mais importante de sua vida.
O dono do morro é a história impressionante de um homem comum forçado a tomar
uma decisão que transformaria sua vida. Como Antonio Francisco Bonfim Lopes, um
jovem pai trabalhador, se transformou em Nem, o líder do tráfico de drogas na
Rocinha? A partir de uma série de entrevistas na prisão de segurança máxima onde o
criminoso cumpre sentença, Misha Glenny narra a ascensão e a queda do traficante,
assim como a tragédia de uma cidade. Da inundação do Rio de Janeiro pela cocaína
nos anos 1980 à situação atual que embaralha voto, armas, política, polícia e
bandidagem, a apuração impecável de Misha Glenny revela cada peça de um
complicado quebra-cabeças.
TODO HOMEM, em algum ponto da vida, tera? de lidar com um draga?o. Na?o
significa que e? o fim e muito menos que o monstro e? invenci?vel, mas, sim, que cada
homem precisara? decidir o que fazer a respeito do inimigo. De um jeito ou de outro,
escolhas precisam ser feitas. Vamos perscrutar a Palavra de Deus em busca de
segredos honrosos que nos libertam das maliciosas estrate?gias desse vila?o. Se
voce? esta? pronto para pelejar e deseja ver a cabec?a do draga?o ao cha?o, enta?o
siga em frente.
Como sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus? O que é pecado e de onde ele
veio? Como Jesus é totalmente Deus e totalmente homem? O que são dons
espirituais? Quando e como Cristo voltará? Se você já fez ou se faz perguntas como
essas, "teologia sistemática" não deve ser um termo tão abstrato para você. Em seu
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livro Teologia sistemática ao alcance de todos, o renomado teólogo Wayne Grudem
explica, de maneira acessível, as temáticas que todo cristão precisa saber a respeito
do cristianismo. Baseado na premiada Teologia Sistemática de Wayne Grudem, este
livro abrange os mesmos aspectos essenciais da fé, dando-lhe uma compreensão
firme sobre sete tópicos principais: a doutrina da Palavra de Deus, a doutrina de Deus,
a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina da aplicação da redenção, a
doutrina da Igreja e a doutrina do futuro. Assim como sua obra maior, Teologia
sistemática ao alcance de todos é uma obra marcada pela clareza, pela forte ênfase
nas Escrituras, por sua abrangência, riqueza de detalhes e a abordagem de temas
importantes e oportunos, como a batalha espiritual e os dons do Espírito. Um livro
elucidativo e essencial para todos aqueles que buscam respostas bíblicas sólidas para
suas perguntas mais importantes.
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Exposição do tema a partir do seguinte texto bíblico: “Quem vai para a guerra às suas
próprias custas?” (1 Coríntios 9: 7)
Ao contrário dos turbulentos e imprevisíveis primeiros anos do cristianismo, hoje os
cristãos buscam na religião e na espiritualidade uma fonte de segurança, conforto,
previsibilidade e controle. Seu estilo de vida passou a reproduzir os hábitos da
sociedade. Mas será que foi exatamente isso que Jesus tinha em mente para nós?
Kenny Luck tem absoluta certeza de que não é esse o desejo de Deus para a vida do
homem moderno. Em "Arrisque", ele deseja comunicar, especialmente aos homens,
que é necessário ousar e confiar plenamente em Deus, a fim de alcançar um novo
patamar de fé e de relacionamento com o Criador. O desejo de Deus para que
sejamos sal da terra e luz do mundo parece estar cada vez mais distante de se
transformar em realidade. Um forte comodismo aliado a altas doses de cinismo fazem
de parcela considerável dos cristãos de hoje pessoas acomodadas e irrelevantes, que
pouco ou nada influenciam a sociedade. Essa dura constatação impulsionou Kenny
Luck a voltar à Bíblia, a fim de apontar um caminho de retomada para o homem de
hoje em direção ao propósito de Deus para nossa vida. Um livro ousado, mas
profundamente comprometido com a transformação de vidas. Uma obra útil para todos
nós.
Ao visitar sites pornográficos, admirar as fotos das revistas eróticas ou despir com os
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olhos uma mulher diferente daquela com a qual estabeleceu uma aliança diante do
Senhor, o homem comete o pecado do adultério, mesmo que não leve nenhuma outra
para a cama. Chamados por Deus para viver o sexo em sua forma mais pura - através
do casamento -, muitos cristãos (inclusive líderes de igrejas) estão fazendo pouco caso
de um problema com potencial para destruir casamentos e ministérios. Esta denúncia
dá o tom de A batalha de todo homem, um sucesso de Stephen Arterburn e Fred
Stoeker que até hoje freqüenta as listas de livros cristãos mais vendidos nos Estados
Unidos. Com a autoridade de quem já passou pelo mesmo tipo de experiência e
superou com fé, convicção e disciplina, os autores mostram que um simples olhar ou
pensamento pode ser suficiente para levar um homem a quebrar os laços de santidade
que o unem à sua esposa. Arterburn e Stoeker - autores de O Desejo de Toda Mulher fazem uma análise franca e sem rodeios sobre o tema, não apenas mostrando a
realidade do problema, mas também sinalizando com soluções para que o homem de
Deus controle seus olhos, sua mente e seu coração e seja capaz de resistir à tentação,
recuperando a dignidade de sua união com a única mulher a quem deve dedicar toda
atenção, estima, carinho, amor e desejo: sua esposa. Sejamos sinceros: não é preciso
muito para levar um homem - mesmo casado e cristão - a se sentir sexualmente
excitado. Um outdoor de lingerie na avenida principal que o leva ao trabalho. O contato
freqüente com a vizinha atraente que malha na academia. As belas atrizes em cenas
com forte apelo sexual dos programas de televisão ou dos filmes no cinema. Enfim,
uma lista quase interminável. Quando menos espera, ele esquece da vida e fantasia
uma experiência extraconjugal. E se engana quem pensa que o fato de não levar uma
daquelas mulheres para um motel muda a situação.
Autor do best-seller Amar, sofrer, perdoar e continuar (destaque na REVISTA VEJA
entre os mais vendidos), além dos livros Rezando com Padre Serginho, Quem como
Deus? Ninguém como Deus! e A efusão do Espírito Santo. A partir de sua experiência
pessoal vivida após uma peregrinação à Terra Santa, o autor narra a importância do
Arcanjo Miguel na vida da Igreja e de cada ser humano. No final de cada capítulo o
leitor encontrará uma oração a ser feita ao Príncipe da Milícia Celeste que eternizou a
frase “Quem como Deus?” ao expulsar os anjos caídos do Céu, que andam pelo
mundo para perderem as almas até o dia em que acontecerá a Batalha Final. O livro
apresenta ainda uma didática sobre os anjos e a presença deles em nosso dia a dia.
Simplified Chinese edition of 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos
PLACAR: a maior revista brasileira de futebol. Notícias, perfis, entrevistas, fotos exclusivas.
Dr. Gary Chapman provides an easy-to-grasp framework to help couples understand their
marriage and seven practical strategies for strengthening or improving their marriage
relationship. A valuable resource for couples regardless of how long they've been married, this
biblically based book is a reference tool to help couples through every season of marriage.
Which Season of Marriage Are You In? Summer - A deep sense of satisfaction and security
characterizes marriages in summer. Make the most of this season and help identify the hidden
conflicts that can surface and threaten your contentment and stability. Spring - Spring
represents a time of hopefulness and new beginnings. Discover new ways of listening and
loving and awareness of the unexpected irritations that can disrupt this positive season. Winter
- Winter relationships are distant and difficult. Marriage is much harder during the season of
cold silences and bitter winds, but once you and your spouse develop a vocabulary for melting
the ice, you'll soon be on your way to warmer, happier times. Fall - Fall carries with it the
unwanted change, uncertainty, and unsettledness that all couples face during the life of their
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marriage. Learn how to navigate this turbulent season, plant the seeds of hope and avoid the
threatening winds of winter. "
O mundo espiritual vai além do que se pode imaginar. Existem muitos traços que perpassam a
vida de um indivíduo e o mundo espiritual È aquele que envolve o mundo material de maneira
que o poder das palavras, aÁ?es, atitudes, conhecimento e fÈ o transformam completamente.
Tanto traz libertaÁ„o como cativeiro, tanto bÍnÁ„o como maldição, tanto prosperidade quanto
miséria. Ron Phillips é pastor sênior da Abbaís House (Igreja Batista Central), em
Chattanooga, Tenessee. Em seu ministério, a igreja tem experimentado um crescimento
tremendo e explodiu para novas esferas de renovo e despertar espiritual. Em 1989, teve um
encontro com o Espírito Santo que mudou sua vida para sempre e produziu uma nova unção
e uma paixão mais profunda para alcançar o mundo com a poderosa mensagem de Cristo. Do
mesmo autor de: Nossos Aliados Invisíveis
A autossabotagem costuma privar cristãos de experimentarem uma espiritualidade sadia. Ao
longo da jornada, criamos paredes emocionais incrivelmente resistentes que nos afastam da
prometida vida abundante. Deixamo-nos cegar por comportamentos e atitudes autodestrutivos
e acabamos por fortalecer essas paredes limitadoras da felicidade. Stephen Arterburn listou
cinco dessas paredes emocionais com o objetivo de que o leitor não apenas saiba identificálas, mas também derrubá-las. Afinal, como alerta o autor, essas paredes bloqueiam o
crescimento, as relações saudáveis e o contentamento. E não foi isso que Deus desejou para
você.
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