Kenneth Hagin O Nome E Jesus
Eventually, you will unquestionably discover a other experience and finishing by spending more cash. nevertheless
when? accomplish you undertake that you require to get those all needs when having significantly cash? Why dont
you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more
concerning the globe, experience, some places, as soon as history, amusement, and a lot more?
It is your categorically own period to ham it up reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now is
kenneth hagin o nome e jesus below.
Autoridade do Crente (Edi
o Legado)
Kenneth E. Hagin 2016-01-01 "Autoridade do Crente (Edi
o Legado)" do
autor Kenneth E. Hagin,
uma obra que se tornou um grande cl ssico da literatura crist e aborda verdades
maravilhosas a respeito da autoridade que temos como crentes, como crist os, como tamb m a import ncia de
saber destas verdades para que venhamos a andar e viver conhecendo de fato quem somos e o que podemos fazer. A
Rhema Brasil Publica
es relan a esse livro em sua vers o extendida com ap ndices acerca de assuntos
relacionados ao livro, tais como um pref cio especial do filho do Rev. Hagin, Rer. Kenneth W. Hagin; uma vers o
hist rica "Vida e Legado"; quatro mensagens adicionais do Rev. Hagin sobre a autoridade que os crentes t m por
causa da posi
o deles em Cristo; uma galeria de fotos comentadas sobre sua vida e minist rio confiado ao Rev.
Hagin por Deus. Temos alguma autoridade que n o conhecemos, que n o descobrimos ainda, que n o estamos
usando? Voc descobrir de forma mais profunda na leitura desse grande cl ssico da literatura crist . N o se
esque a: Voc tem autoridade! Exer a!
Os s

mbolos vivem mais que os homensNorval Baitello 2006

O Que Respondi... (volume 9) Mario Persona 2014-09-23 Voc j teve d vidas sobre a B blia? Muita gente tem.
Desde 1988 venho respondendo essas d vidas s pessoas que me escrevem e agora reuni as respostas neste livro da
cole
o O que respondi aos que me perguntaram sobre a B blia . Talvez voc encontre nele as respostas as suas
d vidas sobre a Palavra de Deus ou queira t -lo por perto quando fizer suas leituras da B blia. O que respondi
aos que me perguntaram sobre a B blia
uma cole
o de textos extra dos de cartas e emails enviados a
correspondentes com respostas a d vidas sobre a B blia. Os textos foram originalmente publicados no blog de
mesmo nome e cobrem os mais variados aspectos do evangelho e da s doutrina. Este trabalho
fruto do exerc cio
pessoal do autor em sua leitura da B blia e pode ser de ajuda ao estudante da Palavra de Deus para compreender
doutrinas que muitas vezes foram distorcidas pelos sistemas religiosos. Em grande parte este material representa o
que o autor tem aprendido da Palavra de Deus fora dos sistemas denominacionais com irm os congregados ao nome
do Senhor e tamb m com autores de outras pocas que congregavam assim, como J. G. Bellett, C. H. Brown, J. N.
Darby, E. Dennett, W. W. Fereday, J. L. Harris, W. Kelly, C. H. Mackintosh, A. Miller, F. G. Patterson, A. J. Pollock,
H. L. Rossier, H. Smith, C. Stanley, W. Trotter, G. V. Wigram e muitos outros.

A igreja Triunfante Kenneth E. Hagin 2018-08-01 "A Igreja Triunfante" do autor Kenneth E. Hagin,
uma obra que
aborda um estudo b blico na rea de demonologia. O Rev. Hagin desenvolve um estudo completo a partir das
Escrituras sobre a origem de L cifer e sobre como Satan s se tornou o deus deste mundo. Este livro lhe mostrar
como fazer com que a derrota de Satan s se torne uma realidade pr tica em sua vida, para que voc possa viver
na vit ria que Deus planejou para todos os crentes. Uma vez que voc compreenda a autoridade que lhe pertence
em Jesus Cristo, voc n o ter mais que "lutar" por um lugar de vit ria. Leia este livro esclarecedor e tenha
revela
o sobre: Divis o correta de: Esp rito, Alma e Corpo; A sabedoria de Deus; Guerra espiritual: Voc est
lutando ou descansando?; Minist rio de Liberta
ob blico? Suba e sente-se nos lugares celestiais em Cristo,
que
o seu lugar. Aprenda a tomar o seu lugar em Cristo como a Igreja Triunfante - que
uma posi
o de vit ria
permanente.
The Name of Jesus Kenneth E. Hagin 2006-01 The Name of Jesus. It's known to people everywhere. Some revere it.
Others use it as an oath. For Christians, it identifies who they are. The Bible says that all Heaven, earth, and hell
respond to the Name of Jesus.
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L nguas: Depois do Dia de PentecostesKenneth E. Hagin 2012-02-14 "L nguas: Depois do Dia de Pentecostes" do
autor Kenneth E. Hagin,
uma compila
o de ensinos a respeito da evid ncia inicial do batismo no Esp rito Santo
que
o falar em outras l nguas. Nessa obra, que
um grande cl ssico da literatura crist , voc vai aprender
tudo a respeito de falar em l nguas e descobrir o prop sito e o poder de orar em l nguas. Nesta obra, Kenneth E.
Hagin usa as Escrituras e poderosas ilustra
es de sua pr pria vida de ora
o e da vida de outros ministros
respeitados, para explicar com clareza e simplicidade o que significa falar em l nguas. Este estudo sobre l nguas
responder perguntas como: Falar em l nguas
para todas as pessoas? As l nguas s o um dom de Deus ou um
engano do diabo? Se Jesus n o falou em l nguas, por que eu deveria? O dom de l nguas acabou quando os
ap stolos originais morreram? Falar em l nguas
simplesmente falar em uma l ngua estrangeira? Orar em l nguas
em voz alta traz mais poder? Voc pode ser nascido de novo sem falar em l nguas? Na leitura desta obra, voc
receber ensinamentos preciosos para n o dar lugar a nenhuma d vida e viver com clareza exercendo esse dom de
Deus.
Teologia da Prosperidade Gabriel Lourival Maurilio 2022-03-30 Este livro tem como objetivo esclarecer alguns
textos b blicos que est o sendo interpretados de forma diferente nas igrejas neopentecostais nos dias atuais. A
Teologia da Prosperidade ensina que por meio dos d zimos e das ofertas os crist os t m o direito de ficarem ricos.
Desta maneira, este livro dirigiu o estudo com os seguintes questionamentos:
poss vel que os textos realmente
ensinem que h possibilidade de crescer financeiramente pela pr tica dos d zimos e das ofertas? O que ensinam
realmente?
poss vel falar de crescimento financeiro enfatizando esses textos? Visando entender o real
significado destes textos, este livro ser estruturado em tr s cap tulos: no primeiro cap tulo, ser feito um
panorama da origem da Teologia da Prosperidade; no segundo cap tulo, ser feito um panorama da Teologia da
Prosperidade no Brasil; por fim, no cap tulo tr s, ser analisado o significado da palavra prosperidade a partir
dos textos b blicos do Antigo e Novo Testamento.
Como Ser Dirigido Pelo Esp rito de Deus (Edi
o Legado)
Kenneth E. Hagin 2019-01-01 "Como ser dirigido pelo
Esp rito de Deus" do autor Kenneth E. Hagin,
um cl ssico da literatura crist . O irm o Hagin aborda assuntos
espec ficos sobre o Esp rito Santo e o esp rito do homem, com ensinos preciosos acerca de como ser guiado sempre
pelo Esp rito de Deus acompanhado de testemunhos incr veis de momentos espec ficos que aconteceram em sua vida.
A Rhema Brasil Publica
es relan a esse livro em sua vers o expandida com ap ndices acerca de assuntos
referentes ao assunto que o livro aborda, tais como: "Experi ncias pessoais extra das dos setenta anos do
minist rio do irm o Hagin"; "Marcas que voc pode esperar ver em sua caminhada crist enquanto segue o Esp rito
Santo"; "Lembretes fascinantes da import ncia de ser dirigido pelo Esp rito em ora
o", entre outros estudos.
Alguma vez voc j se perguntou: "Isso fui eu ou foi Deus?" Se sim, este livro
para voc !
A Arte da Ora
Kenneth
o
E. Hagin 2019-06-01 A arte da ora
o, conhecida dos primeiros pentecostais, foi
praticamente perdida nos ltimos anos. Entretanto, para que Deus possa executar Seu prop sito na terra, a
verdadeira arte da ora
o precisa ser ressuscitada na Igreja. Nesse importante manual sobre ora
o, Kenneth E.
Hagin nos leva
Palavra de Deus para explicar os v rios tipos de ora
o e como podemos orar com mais efic cia.
Ele nos encoraja a entrar com ousadia diante do trono de Deus e aprender a fluir com o Esp rito Santo enquanto
oramos. Este livro
de leitura obrigat ria para todo crist o, grupo de ora
o e igreja. Ele abrange temas como
orar pela na
o, interceder pelos perdidos, orar por liberta
o, gemidos no Esp rito, jejum e orar pelos que est o
em pecado. Como o Rev. Hagin, observa: "acreditamos que Deus usar este livro para levantar e treinar um grande
n mero de pessoas que saibam como orar e que estar o na linha de frente da obra do Senhor nestes ltimos dias".
Princ pios B blicos para Superar Crises
Francisco Dirceu Barros 2022-08-11 Este livro foi escrito durante uma
grande crise, a pandemia da covid-19 que iniciou no ano de 2020, per odo em que decidi enfrentar a maior crise da
minha gera
o usando princ pios B blicos. Todos os domingos da pandemia, ficava em jejum e ora
o; ouvi mais de
duzentas prega
es sobre crises e orei ao Esp rito Santo que me inspirasse a escrever algo que fosse edificador e
que servisse de fortalecimento ao esp rito de quem meditasse nos textos. Foi um ano e oito meses meditando em
apenas um cap tulo, a intensa medita
o foi realizada em G nesis 26.1-27. Ao enfrentar uma grande tribula
o,
Deus relata a Isaque o que deve ser realizado para enfrentar as crises. S o esses princ pios B blicos que vamos
relatar neste livro. S o princ pios que todos podem usar para superar as suas crises passadas, atuais e futuras.
Voc deve meditar nos princ pios B blicos, pois eles fortalecer o seu esp rito e o deixar o forte no dia do
enfretamento da crise, afinal
no tempo de paz que se deve preparar para batalha.
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Coment rio B blico Ef sios Cap tulo
Thiago
1 Carlos De Andrade 2019-11-26 Deus sempre teve o interesse de
que f ssemos um sucesso em todas as reas da nossa vida, para isso se relaciona com o homem que criou, para
instru -lo de como proceder para desfrutar dos seus benef cios.
assim desde o princ pio, quando Ele deu a Ad o
instru
es sobre o jardim. Hoje, Ele d instru
es
Sua Igreja, por meio da Palavra e do Esp rito. Quando
nascemos de novo, recebemos o presente de termos o Esp rito Santo conosco, e com Ele tudo que precisamos para
uma vida de sucesso. Todo potencial dentro de n s, todas as respostas dentro de n s, sa de, vit ria, paz, alegria,
provis o, tudo dentro de n s. O cap tulo 1 de Ef sios cont m poderosas instru
es do Esp rito Santo, que
ir o te ensinar a ter uma vida de comunh o com Deus, e de consequente sucesso em tudo.
A Corrup
o do Evangelho
Maick Silva 2021-02-19 Pol mico, b blico e did tico. Podemos ou n o tocar nos
ungidos do Senhor? Voc realmente sabe o que
o evangelho? Voc acredita que todo movimento evang lico
pode ser denominado como genuinamente crist o? Pode um crist o ser v tima de maldi
o heredit ria? Essas e
outras perguntas intrigantes s o respondidas por Maick Silva nessa brilhante obra. Al m disso, assuntos
relacionados
un
o do riso, un
o de Manass s e cobertura espiritual s o seriamente analisados
luz das
Escrituras. Nem mesmo a m sica gospel ficou de fora, pois grande parte do que
cantado atualmente em muitas
igrejas n o possui base b blica, ou seja, seu conte do objetiva enaltecer o homem e n o glorificar a Deus.
Provavelmente, nos ltimos vinte anos, seja a nica obra que trata com tamanha clareza e erudi
o o fen meno
relacionado ao crescimento da teologia da prosperidade e a crescente confus o teol gica instalada no seio da
igreja brasileira. Mergulhe nessa aventura e, ao final do livro, se surpreenda com o car ter inquietante e
persuasivo do autor ao fazer um contraste com os minist rios do ap stolo Paulo e do pr prio Senhor Jesus
Cristo, cujos ensinamentos encontram-se distantes da religiosidade contempor nea.

A Mesa que Fala Kenneth W. Hagin 2016-04-12 "A Mesa que Fala" do autor Kenneth W. Hagin,
uma obra que
aborda especificamente sobre a import ncia da santa ceia. Para muitos crist os modernos, a santa ceia
um ritual
sem sentido, ultrapassado e sem relev ncia. A mesa da comunh o
uma lembran a viva dos fundamentos da nossa
f , pregando as boas novas da salva
o cada vez que nos achegamos a ela. O pr prio Jesus instruiu a comunh o e
disse aos disc pulos: Fazei isto em mem ria de mim. Esta obra aborda: as muitas raz es para celebra a ceia
regularmente; as b n
os extensivas representada pela mesa da comunh o e como podemos desfrutar delas; o que
significa participar da ceia "indignamente" e o que se pode ter por consequ ncia disso; como a mesa da comunh o
apresenta a mensagem do evangelho; e como a comunh o
um convite de Jesus a conhec -lo intimamente. A Mesa que
Fala, demonstra a santa ceia, n o como mera formalidade ao final de um culto, mas como o ponto de foco de uma
f viva num Deus vivo!
O Esp rito Dentro de N s e o Esp rito Sobre Kenneth
N s E. Hagin 2021-03-08 "O Esp rito dentro de n s e o
Esp rito sobre n s" do autor Kenneth E. Hagin,
uma obra que aborda a dupla obra do Esp rito Santo no
crist o. O Rev. Hagin mostra, de forma muito clara, que a obra do Esp rito Santo na vida de algu m n o acaba
quando ela
batizada em Cristo, ou seja, nasce de novo. Outra experi ncia aguarda o crist o. Ela ir traz -lo a
uma dimens o espiritual mais profunda. Essa experi ncia
o batismo com o Esp rito Santo. Neste livro, voc
entender que o Novo Nascimento e o batismo no Esp rito Santo s o duas obras, do Esp rito Santo, distintas
entre si. Ele tamb m nos explica o prop sito dessa dupla obra. A obra do Esp rito no interior do crist o, depois
que ele nasce de novo,
para o desenvolvimento de seu car ter, e a obra do Esp rito sobre o crist o, ap s o
batismo no Esp rito Santo,
para capacit -lo para o servi o. O Rev. Hagin tamb m aborda neste livro: a dupla
obra do Esp rito Santo; crescendo para a perfei
o; uma dimens o mais profunda; o lugar da habita
o do
Esp rito; e a import ncia do andar em amor.
A Lingua, Uma For a CriativaCharles Capps 2021-08-13 AS PALAVRAS CONT M O MAIOR PODER DO
UNIVERSO As palavras que voc diz podem lhe dar vit ria ou mant -lo cativo das circunst ncias. Muitas
pessoas s o levadas ao cativeiro pelas pr prias palavras. E
a aus ncia da Palavra de Deus em sua vida que
rouba de voc a f em Seu poder para libert -lo. Coloque-se na posi
o de receber o melhor de Deus declarando
Sua Palavra. O poder criativo de Deus ainda funciona hoje exatamente como no princ pio dos tempos, quando Ele
disse: "Haja luz", e houve luz. A Palavra de Deus falada atrav s da sua boca e concebida no seu cora
o se
torna uma for a espiritual que libera o poder divino dentro de voc . O homem foi criado
imagem de Deus e
Sua
semelhan a. Aprenda a falar palavras cheias de f , como Deus faz,
situa
o que o cerca e veja sua vida ser
transformada. Permita que o poder criativo de Deus flua a partir de voc . "Eu disse ao Meu povo que ele pode ter o
que diz, mas Meu povo est dizendo apenas o que t m."
kenneth-hagin-o-nome-e-jesus
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O Espinho Na Carne De Paulo Rodrigo Fontanelli 2015-08-23 H quem creia que Deus se utiliza de doen as para
aben oar seu povo. Acreditam que as doen as possam ajudar o crist o de alguma forma. Para isso referem-se ao
espinho na carne que Paulo alega ter (2 Cor ntios 12.7 a 9), dizendo que o ap stolo era enfermo, e que por isso
devemos suportar as doen as. Ser correta esta vis o? Seria mesmo o espinho na carne uma doen a? Ser que
Deus quer que seus filhos sofram? Se essas quest es causam inquieta
o, voc deve ler este livro. Numa
linguagem f cil, Rodrigo Fontanelli trata esse tema com clareza e sobriedade. Um livro completo e simples de ler.
Maturidade Luciano Subir 2018-11-08 Neste livro, destaco uma das v rias virtudes que precisam ser
acrescentadas
f : a maturidade. Atualmente,
f cil constatar que h grande defici ncia nessa rea. Crist
com anos de caminhada crist , mas com a mentalidade ciumenta do irm o do filho pr digo. Crentes de longa data,
mas que ainda patinam em pecados de estima
o. L deres religiosos h tempos, mas que cambaleiam infantilmente na
convic
o do pr prio chamado. Filhos que nunca conseguiram acessar plenamente a heran a prometida no
testamento e disponibilizada com a morte do testador, Cristo. Acredito que uma das raz es de n o se investir
devidamente no crescimento
porque tamb m n o existe uma compreens o adequada de sua import ncia. O
prop sito desta mensagem
levar ao entendimento de maturidade como uma "chave espiritual". Consequentemente,
despertar a valoriza
o de um processo simplesmente fundamental para quem quer viver tudo o que o Pai Celeste
tem reservado. Sem maturidade, voc e eu s conseguimos experimentar uma pequena parte. Se voc deseja tudo
Dele, ter que crescer.

os

Filhos de Deus
A explos

o gospelMagali do Nascimento Cunha 2007

O Nome de Jesus (Edi
o legado)
Kenneth E. Hagin 2016-01-01 "O Nome de Jesus" do autor Kenneth E. Hagin,
uma
obra cl ssica da literatura crist o mundial, que aborda com clareza a respeito do nome mais importante que
voc pode ouvir: O Nome de Jesus.
conhecido em todo lugar. Alguns O reverenciam, outros O utilizam como
juramento. Ele d aos crist os a sua identidade. A B blia nos diz que todo o C u, Terra e Inferno respondem ao
Nome de Jesus. O que distingue esse Nome de todos os outros? Neste livro voc encontra a resposta para essa
pergunta, convencendo por meio de detalhes. A procura por esse livro tem sido t o extraordin ria que agora est
de volta, depois de mais de 15 anos de sua ltima impress o, com um material expandido sobre esse assunto vital.
Quer voc seja crist o ou n o, quer voc sabia muita coisa acerca do Nome de Jesus ou apenas um pouco - O
Nome de Jesus Edi
o Legado lhe dar uma percep
o cr tica do poder que Deus investiu nesse Nome. Descubra um
dos maiores tesouros que Deus deu aos crist os: o Nome de Jesus.
O Reino De Deus E Suas Engrenagens Pr Michael Ara jo 2021-04-22 Voc j olhou uma m quina industrial
trabalhando? Voc j olhou suas engrenagens se movimentando ? Meu desejo ao escrever esse livro, partiu de uma
experi ncia real ao ver tal maquina em funcionamento. Eu trago uma abordagem numa linguagem simples, por m ao
mesmo tempo impactante que ir abrir sua vis o em rela
o ao Reino de Deus. N o fique de fora a respeito do
conhecimento sobre o Reino de Deus e seu funcionamento na terra.

Deus acredita em voc
Erros que os Pregadores Devem Evitar Ciro Sanches Zibordi 2014-08-26 Com uma narrativa leve e bem humorada,
mas ao mesmo tempo consistente, este livro analisa, atrav s da homil tica e da hermen utica, os chav es, os
"vers culos novos" e outros trejeitos que n o devem ser praticados por qualquer pregador que busque Jesus
como seu principal modelo. Ideal para pregadores leigos, pastores, seminaristas e professores de escola dominical
que desejam aperfei oar o minist rio da Palavra de Deus em sua vida. Um produto CPAD.

O Corpo De Cristo A Revela
o Dos ltimos Dias
St nio Mendes Rios 2010-10-19 O Corpo de Cristo
a Maior
Manifesta
o de Deus aqui na terra Voc tem a no
o do poder que est em sua vida? Voc j parou para pens
em que tipo de Corpo foi exertado? Que sensa
o deve ser est dentro de Deus? Saiba que
ali mesmo que voc
reside. Nas p ginas desde livro St nio Mendes Rios te levar a compreender o poder que opera agora mesmo em sua
vida e prepare-se para ser transformado para sempre.
Segredos De Vit

riaDag Heward-Mills 2018-02-25 A vida pode ser um desafio para todos. Muitas vezes o que
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voc precisa para superar o que voc est sobre carregando voc
sabedoria. A sabedoria
o segredo de Deus
que ajudar voc a ultrapassar as suas lutas e se tornar uma maravilha viva. Deus determinou voc para a
gl ria. O segredo de Deus
a sabedoria de Deus em um mist rio que
ordenado para a sua gl ria e embelezamento.
Que as revela
es deste livro levem voc
vit ria todos os dias! Que este livro lhe d o conhecimento para
triunfar!
Curso de Estudo da Cura B blicaKenneth E. Hagin 2020-05-22 "Curso de Estudo da Cura B blica" do autor
Kenneth E. Hagin,
uma obra que aborda ensinamentos espec ficos acerca de cura divina.
um livro que faz parte
da s rie "Curso de Estudo" e traz com grande riqueza de conhecimento do Rev. Hagin, acerca de aspectos de que
podemos andar sempre em sa de divina, quando cumprimos princ pios b sicos. Voc precisa saber dos benef cios que
voc possui, para que voc possa andar na plenitude daquilo que Deus j conquistou por voc e para voc .

Revertendo Situa
es sem Esperan Kenneth
a
E Hagin 2020-10-21 TENHA CERTEZA DE QUE, COM DEUS, H
ESPERAN A PARA QUALQUER SITUA
O! Em Deus sempre podemos ter esperan a — n o importa o que diz o
diagn stico m dico nem o que o diabo usa para atormentar voc . Nada disso
relevante. Nem o c ncer, nem as
drogas, nem o problema de um ente querido. Jesus disse: "Se tu podes crer, tudo
poss vel ao que cr " (Marcos
9:23). Kenneth E. Hagin examina a hist ria do Antigo Testamento sobre o rei Ezequias, que enfrentou uma situa
o
aparentemente sem esperan a. N o apenas os m dicos haviam declarado que o caso dele era incur vel, como o
profeta mais renomado da na
o, Isa as, havia profetizado que ele morreria. Mas o rei Ezequias sabia o que fazer.
A ora
o sincera do rei tocou o cora
o de Deus e reverteu sua situa
o. Estude a mensagem deste livro e
transforme voc tamb m sua situa
o sem esperan a, da mesma maneira que o rei Ezequias fez.
Aonde voc quer chegar?Patr cia Accioly 2021-10-10 Desde que nascemos, somos submetidos a tantos
paradigmas que nos mostram uma imagem deturpada de quem realmente somos. Estamos aprisionados em formas
limitantes que, por quest es adversas ou mesmo pelo que as pessoas pensam ao nosso respeito, fazem com que
valorizemos equivocadamente o que elas realmente acham de n s, deixando-nos
margem da nossa real identidade.
N o fomos criados para vivermos subjugados a limites impostos por uma sociedade: seja atrav s da religi o, do
que os outros pensam ao nosso respeito, de uma cultura ou mesmo das formula
es dos pensamentos que nos
limitam. Voc decide aonde quer chegar. Quando voc descobre a sua verdadeira identidade e decide ter um
relacionamento ntimo com quem o criou, n o existir o limites para que voc possa desfrutar de uma vida mais
que abundante. Ent o: aonde voc quer chegar?
Dem nios E Como Lidar Com ElesDag Heward-Mills 2015-08 A atividade demon aca
desmascarada neste novo
livro cl ssico de Dag Heward-Mills. Usando o testemunho do homem louco de Gadara, ele mostra o caminho para a
vit ria sobre os dem nios e esp ritos malignos.
Quest es b blicas e metaf sicas numa perspectiva reflexiva
Vilma Coelho 2021-08-30 Este
um livro para quem
busca um sentido, ou melhor, um prop sito para sua vida e, portanto, uma conex o com o Criador e todas as
quest es existenciais que tanto inquietam a alma, tais como: quem
o homem, de onde veio e para onde vai; a
verdade absoluta e as verdades (relativas); a inquietude do tempo; a paz do sil ncio ou a ang stia que ele
provoca; a busca pela felicidade; sabedoria; a imortalidade, ou n o, da alma; o livre arb trio e a vontade de Deus;
prosperidade; para onde iremos ap s a morte; a cura das enfermidades, etc. E se o indiv duo for um crist o, al m
dessas, surgem outras d vidas mais espec ficas, como: se os Dez Mandamentos de Deus foram revogados ou n o; a
eternidade, ou n o, do inferno de fogo; a ressurrei
o dos justos e a dos in quos; quem s o os 144 Mil selados;
como e quando suceder a Grande Tribula
o e a Volta de Cristo; o Mil nio; um Novo C u e uma Nova Terra; a
Nova Jerusal m; a Sant ssima Trindade, etc. Obviamente, o livro n o traz uma resposta pronta para todas as
quest es; por m, se o(a) leitor(a) se permitir expandir sua consci ncia, poder refletir sobre essas quest es por
outra perspectiva.
Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar Ciro Sanches Zibordi 2014-08-25 Ap s o grande sucesso do livro
Erros que os Pregadores Devem Evitar, o Pr. Ciro Zibordi lan a a continua
o de sua obra: MAIS Erros que os
Pregadores Devem Evitar. Com a mesma abordagem espirituosa, contundente e, em alguns momentos, divertida, mas
acima de tudo b blica, o autor critica e analisa chav es e heresias contidas em "prega
es" e "hinos", al m de
discorrer sobre os modismos de nosso tempo tais como: "N o desista de seus sonhos", "n o cabe a n s julgar",
"crente que n o faz barulho tem defeito de fabrica
o", "crente que tem promessa n o morre", dentre outros. Para
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conhecer mais sobre o autor e suas obras acesse o blog: http:cirozibordi.blogspot.com Um produto CPAD. .
Tenha F na Sua F Kenneth E. Hagin 2022-08-29 Kenneth E. Hagin era um ministro da f cujas palavras eram
baseadas em fatos, que por sua vez eram baseados na Palavra de Deus. A Palavra
verdadeira e a nossa parte
apenas crer naquilo que ela diz. Este livreto apresenta os fatos que todo crist o deve saber sobre si mesmo e
sobre a sua f , para que possa assumir uma posi
o firme contra o inimigo. Tamb m ensina que devemos ter f em
nossa f (que nos foi dada por Deus) e crer que ela funcionar para n s — um ensinamento muito necess rio para a
Igreja hoje. Deus n o deseja que um crist o dependa da f de outros, mas que aprenda a exercer sua pr pria f na
Palavra, a fim de que as promessas do Senhor se cumpram em sua vida.
A Maior Gl ria de DeusKenneth W. Hagin 2020-09-01 "A Maior Gl ria de Deus" do autor Kenneth W. Hagin,
uma
obra que tem como objetivo principal despertar essa gera
o dos ltimos dias para viver em uma dimens o na
gl ria de Deus que nenhuma outra gera
o j experimentou.
desejo do pr prio Deus mostrar a sua gl ria e
bondade a humanidade, mas existe uma gl ria maior que o homem n o viu, nem nos tempos b blicos, nem nos nossos
tempos. Mas n s, como a gera
o que vai receber e andar nessa gl ria maior, temos um parte fundamental a
realizar: guardar o nosso cora
o dos bens materiais. Podemos observar durante as eras, como a Igreja tocou em
n veis de gl ria diferentes. Podemos estudar isso nas p ginas da B blia e no decorrer da hist ria, podemos citar
alguns: Rua Azuza, o Avivamento da Cura e o Avivamento Carism tico. E com esse mover de Deus, veio um interesse
renovado e uma fome por mais dessas manifesta
es da Sua gl ria. Desde o in cio, Deus tem desejado e ordenado que
uma gera
o passe para a pr xima o conhecimento que ela tem de Deus. N o
diferente com a nossa gera
o,
precisamos andar carregando a tocha que as outras gera
es nos deixaram, s assim iremos desfrutar da maior
gl ria de Deus para a gera
o dos ltimos dias. Se corrermos por essa estrada que homens e mulheres de Deus j
passaram, alcan aremos uma consci ncia e manifestaremos a Gl ria de Deus por todo mundo, trazendo vida por
onde passarmos. Ent o qual deve ser o nosso comportamento diante tudo isso? Voc quer ser transformado pela
gl ria de Deus? Ent o, achegue-se a Ele. Busque a Sua face e, ent o, renda-se, enquanto Ele come a a transform lo. Deus vai gui -lo no caminho que deve seguir e voc O glorificar pelas grandes coisas que Ele far , por seu
interm dio!

O Verbo em Prosa Jo o Roberto Albuquerque 2021-12-13 A prosa
um estilo textual mais livre e natural,
como algu m conversando com outro sobre o cotidiano. Assim s o as mensagens de Jo o Roberto de Albuquerque:
verdadeiras conversas francas com instru
es do cora
o do pastor para as ovelhas, como as de um pai para os
filhos. S o exemplos pr ticos marcantes que inspiram e facilitam a assimila
o dos princ pios b blicos. Esta obra
traz cerca de cinquenta dessas "par bolas modernas", extra das de suas mensagens ao longo das mais de duas
d cadas em que pastoreou a Igreja Verbo da Vida sede, em Campina Grande, na Para ba. Trata-se de uma leitura
leve, din mica e muito edificante, ideal para devocionais, reflex es e medita
es di rias. Eis alguns dos temas
abordados nesta obra: • Vida de f • Fervor de esp rito • Cora
o para servir • Vida abundante • Alegria e paz
O Poder da Ora
o da Meia-Noite
Gabriel Agbo 2016-03-07 Esse livro “O Poder da Ora
o da Meia-Noite”
certamente ser um dos mais compreensivos e mais poderosos livros escritos sobre batalha espiritual. A escolha
do titulo veio de uma rica experi ncia, testemunhos e confiss es e um cuidadoso estudo da palavra de Deus. Ele
realmente um trabalho muito rico e bem pesquisado. Ele tem sido descrito como um livro incr vel. Aqui, voc
aprender sobre o enorme poder spiritual, mas ainda n o utilizado, contido nas ora
es feitas entre 23:00 e 3:00
da manh . Voc conhece o suficiente a respeito do explosivo poder do louvor, ora
o e jejum? Voc sabe qual
o
papel dos anjos de Deus, o Espirito de Deus e o fogo de Deus na nossa guerra contra o reino das trevas? Nesse
livro, voc ouvir diretamente de ex-grandes mestres do ocultismo sobre o colossal e destrutivo impacto que o
nome e o sangue de Jesus causam no reino de Satan s. O que acontece quando Satan s e seus dem nios t m
contato direto com esses dois elementos mais poderosos no universo? Por que Satan s caiu de sua cadeira em uma
reuni o porque o nome de Jesus foi mencionado? Voc conhece as estrat gias do inimigo contra a igreja, os
Crist os e os minist rios? Como ele derruba e algumas vezes at mesmo mata os ministros do evangelho? Quem s o
os agentes do reino da escurid o na igreja? Qual deve ser o papel dos guerreiros de ora
o? Qual
o interesse do
reino de Satan s na carne e sague humano? Por que os sacrif cios humanos no mundo do ocultismo? Leia sobre as
varias historias de ex-agentes de Satan s e at mesmo a m dia de sacrif cios humanos e outras praticas. Por que
uma mulher arrancou os olhos de um bebe de colo, matando-o em meio ao seu choro e gemidos de dor e ent o seguida
socar e comer sua carne? O que o ocultismo faz com o sexo? Esp ritos malignos, alian as e maldi
es podem ser
transmitidas atrav s do sexo? Por que um homem dormiria com um garotinho, depositando uma cobra em seu e
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Teologia Da Prosperidade Rodrigo Nascimento 2011-03-07 A Teologia da Prosperidade toma forma na cultura
americana sob influ ncia de alguns movimentos e foi alimentada pelo ideal capitalista, onde o poder de consumo de
bens materiais assume o papel de condicionantes de uma vida pr spera e por isso feliz. Sua teologia posiciona-se
contra o problema do mal, sendo identificado como o sofrimento humano. Entretanto, espiritualiza o sofrimento e
constr i um discurso onde este s tem lugar na vida daqueles n o possuem f suficiente, pois aos que t m f , s o
reservados os cumprimentos das promessas b blicas. Deste modo, alimentam frustra
o naqueles que n o
conseguem libertar-se de seus sofrimentos. Por m, crist os contempor neos t m percebido o poder destruidor
contido nesta teologia, levantando-se por isso contra ela. No segundo cap tulo, a pesquisa sobre o texto
b blico mais usado pelos te logos da prosperidade encontra em Isa as 53.4,5 (Servo do Senhor) sua base. Os
te logos da prosperidade apresentam um discurso onde: Deus perde Sua liberdade sob o determinismo humano; entende
o direito como obten
o dos bens materiais da riqueza financeira e aus ncia de debilidades f sicas; demonizam o
sofrimento e ainda, n o compreendem a dimens o e o tempo da promessa b blica. Sob estas defini
es, o ltimo
cap tulo apresenta uma confronta
o cr tica, onde os temas acima citados s o compreendidos na perspectiva do
Servo do Senhor em entender: Deus como autor e consumador da promessa e por isso livre; que o direito trazido
pelo Servo remete a obten
o de dignidade humana; que o sofrimento
participa
o divina na situa
o humana e
por isso demonstra
o de amor, sendo assim digno de imita
o; e ainda, a promessa b blica como supera
o do
presente e principalmente visualiza
o de um horizonte maior que propicia esperan a queles que sofrem.
Ecl

sia2002

Liberto Do Pentecostalismo Edgar Malagutti Junior 2019-02-19 Este Livro tem por finalidade revelar o lado
obscuro, legalista e perseguidor do pentecostalismo, e o quanto seus ensinos tem sido prejudicial para a igreja
crist ao longo dos anos.
Poliomielite C ssyo Rodrigues M. M. 2015-01-05 Do grego, p lio (cinzento) e mielite (inflama
o da medula). Nem
sempre a subst ncia cinzenta medular
a mais comprometida. Esta doen a dizimou e dizima a humanidade desde sua
primeira apari
o que pode ser observada atrav s do Fara Siptah (1187 a.C.). O in cio do surto epidemiol gico
no Brasil e no mundo, evolu
o dos tratamentos dispon veis (at a idade contempor nea), aparatos, terapias
alternativas, fisioterapias (destaque ao m todo Kenny), imuniza
o placebo, cirurgias em s rie como a extra
o
das am dalas e exposi
o
polioencefalite s o alguns dos assuntos abordados. Paralisia... infantil? Para
responder esta quest o temos Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). A fam lia passava f rias de ver o em
Campobello, na costa escarpada atl ntico-canadense. Aos 10 de agosto de 1921, aos 39 anos — esgotado
ap s dia atribulado, correu quil metros antes de mergulhar nas guas g lidas da ba a Fundy, sendo
diagnosticado com poliomielite, atestado por um m dico especialista de Boston. A cama oscilante, pulm o de a o
(instrumento de ressurrei
o da poca) a precariedade e fragilidade no saneamento b sico (como at hoje perdura
onde h circula
o do sorotipo selvagem) s o pontos cruciais deste livro em uma escala de evolu
o e proje
em um futuro em longo prazo. Hodierna, a biosseguran a vinculada
tecnologia da informa
o prop e controle
efetivo sobre as paralisias fl cidas agudas. Quando h notifica
o de suspeita (similaridade) e confirma
o de
diagn stico, seja poliomielite por exposi
o ao v rus ou vacinal (rea
o) esta informa
o passa a ser
armazenada e disponibilizada em prontu rio eletr nico multidisciplinar (que n o existia anteriormente), ferramenta
a qual possibilita mapear tanto os casos j existentes como poss veis novos casos. De l para c , a situa
o
mudou no quesito “preven
o” para novos casos, mas ainda assim, a poliomielite no Brasil
tida como
“erradicada”, inv s de “controlada”. Em 1994, o Brasil recebeu da OPAS/OMS um Certificado da Erradica
o da
Transmiss o Aut ctone do Poliov rus Selvagem, sendo tamb m essa disciplina (devido a ser erradicada)
exclu da da grade curricular das Faculdades de Medicina. Em 24 de junho de 2014 o poliov rus selvagem foi
encontrado na rede coletora de esgotos do aeroporto de Viracopos (Campinas/SP), sendo divulgado pela pr pria
OPAS/OMS, fragilizando o certificado de erradica
o emitido em 1994. Em pa ses onde h circula
o do
poliov rus, rg os, entidades assistenciais e do g nero posicionam-se de forma amb gua sobre fatores impeditivos
em rela
o s campanhas de imuniza
o sob dois eixos tem ticos: o primeiro a religi o e o segundo pol tica. A
persist ncia da circula
o do poliov rus n o pode ser unicamente realizada atrav s da imuniza
o. Em alguns
pa ses do Continente Africano e Asi tico os quais s o tidos como focos principais de dissemina
o. Ressalta-se
que a quest o da aus ncia ou inefic cia do sistema de saneamento b sico, frisando que o poliov rus predomina e
permanece onde n o h medidas sanit rias preventivas as quais neutralizam e previnem o surgimento de diversas
patologias. O tratamento e abastecimento d” gua, coleta e tratamento de esgotos contribuem para reduzir a
transmiss o por esse contingente, “fechando o cerco” contra a poliomielite atrav s das vacinas Salk e Sabin, as
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quais possibilitam a cria
o da “mem ria imunit ria”, que corresponde
defesa do organismo contra agentes
patog nicos. Esse sistema
composto por uma gama de subst ncias e c lulas, entre elas as c lulas de mem ria,
que desempenham o papel de armazenar durante v rios anos ou pelo resto da vida a capacidade de identificar
part culas infecciosas, com os quais o organismo j esteve em contato. S ndrome P s-Poliomielite (SPP) Por m,
ap s intervalo de 30-40 anos, 25% a 40% das pessoas que contra ram a doen a, na inf ncia, reapresentam
sofrimentos compar veis
distanciada fase aguda de outrora: dores musculares, fraqueza, novas paralisias, mas
sem participa
o do v rus, afastada, portanto, a possibilidade de transmiss o. A modalidade atual de queixas,
retroativas,
a “s ndrome p s-p lio”. Diante da ressurg ncia da quest o e de sa de coletiva a SPP
uma
doen a DEGENERATIVA, sendo interpretada como nova doen a ou efeitos tardios da poliomielite (recidiva).
Algumas pessoas desenvolveram um comprometimento motor, que
a atrofia de certos m sculos, afetados pela
poliomielite. Para alguns foi uma altera
o pequena, outros tiveram uma altera
o maior ou muito severa. A
poliomielite foi respons vel pela implanta
o do curso de fisioterapia no Brasil (antes os fisioterapeutas eram
apenas t cnicos massoterapeutas – ou massagistas) e principalmente pela implanta
o dos sistemas de
reabilita
o (como AACD, ABBR, Casa da Esperan a de Santos/SP, etc.) Com a reabilita
o surgiram as
cirurgias corretivas destinada s corre
es apontadas pelos m dicos ortopedistas s crian as que resistiram
(sobreviveram) ao v rus da poliomielite, sendo realizadas de uma a vinte cirurgias, as quais muitas destas sem uma
perspectiva positiva sobre a total independ ncia no quesito deambula
o. Os pacientes vitimados pela poliomielite
foram criados e treinados para serem os melhores e principalmente suplantarem quaisquer obst culos,
prosseguindo em seu cotidiano e jornada da vida, ou seja, estudar, trabalhar, constituir fam lia e conformar-se
com a sequela(s) e estigmatiza
o. A SPP consiste na atonia muscular agravada por overuse¹ (exaustivos
processos de desnerva
o/reinerva
o muscular – perda do ax nio motor ou motoneur nio) sendo iniciada ap s
sequela motora tida como estabilizada. A instabilidade da SPP
alarmante porque
progressiva, sendo
desconhecido seu grau de complica
es ou agravamento. No ano de 2009 a Organiza
o Mundial da Sa de
(OMS/OPAS) reconheceu a SPP como diagn stico sob o CID-10 G14, a qual refor a e confirma sobre o aspecto e
exist ncia dos efeitos tardios da sequela de poliomielite que antes era interpretada como “estabilizada”. Aspecto
jur dico (previdenci rio) Um dos destaques
a quest o previdenci ria e indenizat ria aos sequelados/vitimados
pela poliomielite em mbito nacional, equiparando-se aos vitimados pela talidomida (Lei 7.070/82). A Previd ncia
Social (Instituto Nacional do Seguro Social - INSS) em seu departamento de per cias m dicas de que os danos
acarretados pela poliomielite eram est veis e n o evolu am e se o contribuinte (segurado) conseguiu manter
v nculo empregat cio at a idade contempor nea estaria apto a esperar pela aposentadoria por tempo de
servi o/contribui
o como qualquer outro segurado. Diante do surgimento do CID G14 (SPP), h necessidade de
revis o processual na casu stica dos vitimados pela poliomielite (sequela) agravada pela SPP, abrindo
precedente anal tico em rela
o aos requerimentos de aposentadoria precoces que antes eram indeferidos por n o
ser interpretada (a sequela e a SPP – degenerativa) como incapacitante. Neste livro h um manual (tutorial breve)
sobre as isen
es tribut rias e benef cios destinados aos sequelados pela poliomielite e os diagnosticados com a
SPP. Por exemplo, h disponibilidade da isen
o do IPVA para ve culos novos e usados, assim como rod zio
municipal. Poliomielite e os “Anos de Chumbo” (Per odo da Ditadura militar 1964-1985) Um mergulho s regi es
abissais e mais sombrias da hist ria do Brasil esbarra no Departamento de Ordem Pol tica e Social – DOPS e
Destacamento de Opera
es de Informa
o - Centro de Opera
es de Defesa Interna (DOI-CODI). O retorno desta
pesquisa permanece em foco aos per odos Adhemar Pereira de Barros (m dico e pol tico brasileiro) e Em lio
Garrastazu M dici (militar e pol tico brasileiro). O surgimento das vacinas contra a poliomielite no Brasil
(campanhas voltadas
produ
o de resposta imunit ria prim ria e secund ria), a presen a da mil cia VARPalmares e a Copa de 1970 que reavivou o nacionalismo com o lema: “Ningu m segura esse pa s” e a repentina
evas o de Albert Sabin do Brasil mant m um v nculo hist rico em resposta ao aumento nos casos de poliomielite
(no Brasil), s o destaques inclusos nesta obra. No quesito imuniza
o podemos sintetizar que as c lulas det m
capacidade de mem ria para reconhecer ant genos. Por esta raz o algumas doen as s o adquiridas apenas uma vez
na vida (exemplo: catapora). Neste caso a imuniza
o efetiva corresponde a um agente infeccioso (v rus,
bact rias, toxinas) atenuado que prepara o corpo para responder efetivamente a um ataque futuro, impedindo que
a doen a se instale, devido
sucess o e respectiva exist ncia da chamada “mem ria vacinal” (resposta
imunit ria). Multidisciplinaridade e tratamento A sequela de poliomielite e o diagn stico de s ndrome p spoliomielite necessita de tratamento/acompanhamento m dico multidisciplinar, sendo realizada dieta apropriada e
exerc cios f sicos personalizados e adequados devido
varia
o na escala de comprometimento f sico
(especificidade de comprometimento/sequela – leve/moderada/severa). A fisioterapia respirat ria (devido ao
agravamento na respira
o origin ria do comprometimento na forma
o da caixa tor cica e implica
o
postural) deve ser adotada, assim como gin stica passiva e hidroterapia. Canto coral ou imposta
o vocal
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altamente recomendado para fortalecimento do diafragma, ajudando a combater a disfagia que compromete a
degluti
o (como a de ar – que pode acarretar aspira
o ou pneumonias aspirativas), associado a exerc cios da
fun
o motora da fala, incluindo os par metros de respira
o, fona
o, resson ncia, articula
o, pros
inteligibilidade da fala. Cabe ao cirurgi o dentista n o apenas
est tica, mas quanto ao desencadeamento de
poss veis quadros cl nicos como bruxismo ou m -oclus o. Ambos podem acarretar dor e zumbido no ouvido, dor
no pesco o, na mand bula e nos m sculos da face por causa do esfor o realizado pelos m sculos da
mastiga
o, estalos ao abrir e fechar a boca, altera
es do sono, destrui
o e sangramento do tecido da
gengiva, fadiga facial, ansiedade, estresse e tens o. A ergonomia, medidas de corre
o postural, coletes de
sustenta
o (para as mulheres soutiens de sustenta
o em “X”) s o muito recomendados, valorizando o busto
empregando conforto, coibindo desvios posturais e de marcha. O uso de rteses e acess rios s o recomendados
para n o sobrecarregar articula
es sem t nus (principalmente os joelhos), sendo consultado m dico sobre a
possibilidade de miorrelaxantes. O aconselhamento nutricional
para assegurar que o controle do peso seja
incorporado como uma mudan a permanente buscando determinar o grau de obesidade dos pacientes, adequando uma
dieta equilibrada, baseada em conceitos pr ticos (pir mide de alimentos), na tentativa de corrigir os erros
alimentares, atingindo o equil brio, sendo este processo reeduca
o nutricional. Outra quest o a ser analisada
no diagn stico de SPP abordado
a fraqueza na musculatura abdominal que pode acarretar constipa
o, sendo
combatida com dicas e medidas singelas como aumento de oleaginosas, fibras e sementes, gua, elementos que
facilitem a digest o e evacua
o. A import ncia dos psic logos, coachs, psicoterapeutas, psicanalistas e
terapeutas ocupacionais
sumamente necess ria no tratamento. O diagn stico de SPP deve ser encaminhado para
programas de reabilita
o que envolve, al m da assist ncia a problemas f sicos, acompanhamento
psicoter pico/psicossocial porque muitos fatores externos e tidos como “comuns” acarretam aumento da dor,
seja por ansiedade, medo, cansa o, barulho excessivo, estafa de trabalho f sico e mental (esgotamentos).
Cal ados com tiras forradas para coibir o “p equino”, saltos est veis, forro, suporte calc neo,sapatilhas que
possibilitam aproxima
o e atrito do calcanhar sobre o piso, pr teses de panturrilhas ou coxas
(compensa
o/revestimento) s o algumas dicas dispon veis. A poliomielite n o escolhe etnias ou camadas... Mia
Farrow, Abram H. Zimmerman (pai do cantor Bob Dylan), Boris Casoy, Frida Kalo foram algumas das biografias
consultadas de vitimados pela poliomielite, destacando-se o filho do presidente Get lio Vargas... Terapias
alternativas com gratuidade (via Sistema nico de Sa de – SUS) Consulte: Minist rio da Sa de - Portaria 849 de
27/03/2017 O Sistema nico de Sa de (SUS) oferece terapias alternativas, como medita
o, arteterapia, reiki,
musicoterapia, tratamento naturop tico, tratamento osteop tico e tratamento quiropr tico, dentre outras. O
campo das pr ticas integrativas e complementares contempla sistemas m dicos complexos e recursos
terap uticos, os quais s o tamb m denominados pela Organiza
o Mundial da Sa de (OMS) de medicina
tradicional e complementar. Algumas terapias j eram oferecidas na categoria “pr ticas integrativas”, como
pr ticas corporais em medicina tradicional chinesa, terapia comunit ria, dan a circular, ioga, oficina de massagem,
auriculoterapia, massoterapia e tratamento termal. De acordo com a OMS, terapia alternativa significa que ela
utilizada em substitui
o s pr ticas da medicina convencional, j a terapia complementar
utilizada em
associa
o com a medicina convencional, e n o para substitu -la. O termo “integrativa”
usado quando h
associa
o da terapia m dica convencional aos m todos complementares ou alternativos a partir de evid ncias
cient ficas. Tratando-se de doen a de car ter progressivo, sem medicamento que possa interromper a sua
progress o, SPP deve ser encarada como enfermidade para ser tratada com pr ticas integrativas e complementares.
Cura/regenera
o pela f (procedimentos adotados contra a poliomielite e seus efeitos/sequelas) Por fim, neste
livro h abordagem teol gica enfatizando sob os credos abra micos o que pais, familiares, amigos e conhecidos
procederam
poca, antes da exist ncia de uma vacina, locais muito remotos onde n o havia tratamento
acess vel ou mesmo quando a imuniza
o ou a medicina n o alcan aram resultados satisfat rios. Locais de
tratamento, peregrina
es, procedimentos, ritos e rituais emp ricos praticados para neutralizar a a
o do
poliov rus e eventual mortifica
o do enfermo foram pesquisados com todos aqueles que um dia partiram em
busca da cura das crian as sequeladas pela poliomielite. A sala dos milagres (no santu rio Nossa Senhora do
Monte Serrat – Santos/SP), a Novena de Nossa Senhora de Lourdes, a impreca
o e esconjuro de S o Quirino
(contra as paralisias) e as curas procedidas por Padre Pio de Pietrelcina s o alguns destaques da liturgia. A
pesquisa tamb m se aprofunda quanto
esconjura
o do g nio que provoca paralisias (origin rio da antiga
P rsia – atual Ir ), al m de preces e esconjura
es ancestrais (com nfase aos povos luso-celtas, celtiberos,
celtas, ibero-rom nicos - vinculados ao druidismo), cultos de stregheria para neutralizar os efeitos da enfermidade
em voga foram abordados. Consta an lise e interpreta
o sob o prisma das Chaves Maiores de Salom o e
Qaballah, aprofundando-se sob os processos de regenera
o da mobilidade das articula
es e recupera
o de
movimentos em membros. Na mesma esteira surge a aplica
o do fogo ou raio verde (Mestre Hilarion) e uma listagem
kenneth-hagin-o-nome-e-jesus
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da m sica das esferas celestes, cad ncias musicais espec ficas para acionamento dos processos curativos e
manifesta
o e fortalecimento da f (no caso de aus ncia ou for a
recomendado acionamento por indu
o). O
Livro de Ezequiel (na Torah Y khizqel)
esmiu ado tanto na Torah quanto na B blia Sagrada, exatamente no
Cap tulo 37 (Vale dos Ossos Secos) s o alguns dos destaques da liturgia protestante e judaica. Conforme as
revela
es cor nicas (Cor o) a pr tica do respeito para com Deus,
conectividade/estreitamento (homem-Deus),
o exerc cio da f e o conceito da ruqyah (Ash-Sharia / Ash Shirkiyah) foram analisados. A primeira embasada sob
os elementos cor nicos, de forma fidedigna. A vertente da segunda agrega Shirk, associando outras divindades ou
pessoas divinizadas a Deus, de forma que o mesmo procedimento acima descrito poder ser integrado com outros
tipos de procedimentos, afastando-se do Tawhid (em rabe,
) ou f no “Deus nico”, como neste fragmento
“N o existe uma doen a que Deus tenha criado, exceto que Ele tamb m criou seu tratamento/ant doto” - Sahih
Al-Bukhari, s o alguns dos destaques da liturgia isl mica. No budismo a pr tica da benevol ncia e fraternidade
cristalina. A persist ncia dos pais, familiares, profissionais da sa de e at cuidadores(as) configuram os
“bodhisattvas”. No Cap tulo 15 do Sutra do L tus consta que o praticante da via do Bodhisattva n o se
contamina com as impurezas mundanas, e isso
como a Flor de L tus que nasce no p ntano e n o se suja (persiste e
nunca esmorece). As impurezas do mundo s o compar veis
gua do p ntano, e esses bodhisattvas nascem e
coabitam neste mundo. Os bodhisattvas “transmutam” as maldades, manifestando e irradiando o bem.
um estado
de benevol ncia de querer salvar aos outros de seus sofrimentos. Portanto, benevol ncia neste caso, difere do
conceito comumente interpretado como compaix o, sendo interpretado como temperan a ou paci ncia agregada ao
amor incondicional. Por fim, sob o prisma nativo (ind gena brasileiro) foram condensados procedimentos, ritos,
rituais e benef cios de ervas curativas (como a gua atonga) aliados
naturopatia e medicina intuitiva xam nica.
Todo este conte do voc encontra em “Poliomielite: O Holocausto Silencioso no Brasil - SEGUNDA EDI
O”,
que sintetiza a mem ria da poliomielite e de seus vitimados(as). Confira... ¹ Overuse
um termo utilizado para
designar o excesso de repeti
es em um determinado movimento, provocando microtraumas locais;
Apostila - Escola de Cura Alex Guedes
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