Cuidado com o tombaço (Mt7:24‐27)
1‐ Oração
2‐ Leia os trechos da matéria “Poder, Sexo e sedução” de Rodrigo Rangel e Hugo
Marques da Veja de 15/02/2012. (Na outra folha)
3‐ A Dra. Cristiane com filha de pastor/profeta será que nunca ouviu a Palavra?
4‐ Talvez tenha sido uma boa “crente” aos olhos dos outros em sua igreja. Mas
por que vocês acham que ela se permitiu ser usada por uma máfia e ter seu
nome tão envolvido no lamaçal de corrupção? (Deixe o povo falar)
5‐ V24 Jesus diz que quem ouve e pratica é prudente e construiu a sua casa sobre
a rocha.
6‐ Ouvir e não praticar é não estar firmado em nada. A casa pode ser bonita
porém ordinária.
7‐ São aquelas pessoas que possuem uma vida “religiosa” linda, mas vivem
levando rasteira de satanás.
8‐ Qualquer chuvinha apresenta rachaduras, goteiras, e aí é um “Deus nos acuda”.
9‐ Repare que Jesus Fala no v27 que aquele que construiu a casa na areia “Ela
caiu. E foi grande sua queda”
10‐ Acho que a Cristiane levou um tombaço. Vai demoras para se levantar. Vamos
orar para que desta vez ela construa sua casa na rocha.
11‐ Construir na rocha. Caprichar nos alicerces faz a obra demorar. Mas depois
tudo o que você por em cima dura mais.
12‐ Onde você tem construído sua casa? Na rocha ou na areia? Você tem lido a
Bíblia, ou só lê quando está na igreja? Você ora no seu quarto, ou só quando
está na igreja? Você diz que ama e xinga as pessoas? Maltrata? Não mostra
respeito?
13‐ Cuidado pois quando vier a tempestade pode ser você que tome um tombaço
desta vez.
14‐ Pedir para cada um fazer um pedido de oração. (Não deixo o povo ficar
enrolando nos pedidos para gastar mais tempo na oração).
15‐ Incentivar cânticos entre as orações
16‐ Cantico sugerido “Eu me rendo”.

PODER, SEXO E CORRUPÇÃO

A SEDUTORA E O PODER
Autor(es): Rodrigo Rangel e Hugo Marques
Veja - 13/02/2012
“A jovem discreta, religiosa eespecialmente bela seduziu políticos e encantou o
coração de altos figurões da República que retribuíram seus favores ajudando
uma organização criminosa que desviou mais de 1 bilhão de reais dos cofres
públicos. Sabe-se, agora, que ela usava seus dotes, sua simpatiae a
intimidade que construiu com os poderosos para servir a um grupo
de corruptos queconseguiu se instalar no seio do poder petista.”
“Expoentes da nata do primeiro escalão e petistas fervorosos,
Toffoli e Carvalho têm tambémem comum a formação religiosa. Toffoli mantém
uma relação estável há anos, é católico eirmão de um padre. Carvalho é
casado e foi seminarista. A jovem Christiane e suas artes não combinam com o
perfil público de nenhum deles. Nascida em uma família humilde deAlagoas,
Christiane, que é evangélica, se mudou para Brasília há pouco mais de dez
anos com o objetivo de se formar em direito. O pai, Elói, é um pastor a quem os
crédulos atribuem o dom de curar e ver o futuro. Ele se intitula "profeta", e os
políticos formam sua clientela predileta.”
“As inconfidências de Christiane sobre Gilberto Carvalho não contêm
ingredientes picantes, mas são reveladoras de como foi exitoso o plano
de Durval de infiltrar sua insinuanteparceira entre petistas de alto coturno”
“A linda doutora Christiane chegou a ocupar uma função estratégica no comitê
central da campanha de Dilma Rousseff. Foi encarregada da relação com as
igrejas evangélicas.”
“Com Dilma eleita, a advogada foi nomeada para integrar aequipe de transição
de governo. Foi exonerada depois da descoberta de que ela fora processada
por participação na máfia dos sanguessugas, que desviava verba do Ministério
da Saúde destinada à compra de ambulâncias.”
“No auge do escândalo do mensalão, Christiane esteve no Palácio do Planalto
ao lado do pai, Elói de Oliveira, fundador da igreja Tabernáculo do Deus Vivo,
com sede em Maceió. O famoso profeta Elói foi ao palácio rezar por
Lula e fazer previsões do queesperava o presidente. Desenhou cenários
favoráveis. Desde então voltou outras vezes ao Planalto, sempre na companhia
da filha. Em uma dessas visitas, em 2006, cravou que Lula não teria
dificuldades em se reeleger”
“A fama das previsões do "profeta", agora em tratamento médico, fez dele um
sucesso entre os políticos. Quando visitava o Congresso, deputados formavam
fila para ser atendidos por elee ouvir suas profecias. É ao sucesso do pai
que Christiane atribuiu sua ascensão, inclusive a financeira.”

