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A paz do Senhor Jesus a todos os 

nossos leitores e amigos. Graças a 

Deus por mais uma vez estarmos 

juntos, compartilhando palavras de 

fé, esperança e confiança em Deus, 

nestes dias tão desafiadores em que 

estamos vivendo.  

Nesta edição, quero falar sobre um 

assunto muito importante, que é 

ser renovado por Deus, pois 

acredito que entre tantas

experiências magníficas que temos 

com o nosso Deus, ter as nossas 

forças renovadas por Ele é algo 

necessário e maravilhoso! Aleluia! 

Creio que muitas vezes, Deus 

permite que nos aconteça certas 

circunstâncias não tão agradáveis, 

para que possamos entender a 

nossa fraqueza perante muitas 

coisas, é assim que aprendemos a 

exercitar a nossa fé e confiança no 

Senhor, para que possamos receber 

Dele a tão preciosa renovação 

espiritual.   

É por esse motivo que a capa desta 

edição traz uma pergunta: “Você já 

foi renovado por Deus?” Isso 

mesmo! Você pode dizer que já teve 

as suas forças renovadas pelo amor 

e o poder de Deus? Mas, antes que 

possamos   dar   a   resposta, vamos  
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PALAVRA DO MÊS

Você já foi 

renovado 

por Deus?



saber que pelo dicionário da língua 

portuguesa a palavra renovar 

significa :  revigorar,     dar novas 

forças, ter novo vigor, ter ânimo, 

melhorar, ter um novo começo, e 

recomeçar. Veja que maravilha 

estas verdades, como é bom e 

necessário ter a nossa vida com 

novo vigor, novo ânimo e novo 

começo, quantas pessoas estão 

agora precisando urgentemente 

deste renovo, pessoas que talvez 

estejam pensando que não há mais 

saída, que não terão forças para 

vencer desta vez. Porém, é aí que 

está o ponto chave, Deus em Cristo 

Jesus quer renovar as forças de 

todo àquele que crer e o buscar com 

humildade, dependência e

confiança. Glórias a Deus!  

Então, muitos podem perguntar: 

posso eu pedir para Deus em nome 

de Jesus, renovar minhas forças e 

minha vida? E a resposta é: Sim! 

Nós podemos pedir e esperar esta 

benção. A melhor maneira de 

sabermos se podemos pedir algo, e 

esperarmos que aconteça, é saber se 

Deus prometeu isto em sua palavra. 

E glórias a Deus pela promessa em 

Isaías 40:28-31, onde Deus

assegura nos renovar com muito 

poder e amor. Vejamos algumas 

ricas lições que esses versículos da 

palavra de Deus nos ensinam: 

1 - Nós podemos ver que o nosso 

Deus se mostra poderoso e 

interessado em renovar as nossas 

forças. 

2 - Também vemos que para sermos 

renovados por Deus, precisamos 

dar a Ele a oportunidade para isso, 

assumindo nossas fraquezas e nos 

humilhando aos seus pés, com 

reverência, dependência e

confiança! Pois, tenho certeza que 

se o Senhor tiver a oportunidade e 

entender que é a hora de nos 

renovar Ele fará sem dúvidas. 

3 - E por fim, quando Deus nos 

renova, Ele nos fortalece para 

trabalharmos, para lutarmos, para 

resistirmos e para suportarmos. E 

também, para voarmos ao Céu em 

oração e gratidão, com uma 

comunhão com Ele em seu caminho 

reto e santo. Assim, teremos ânimo 

e alegria perseverante todos os 

dias. Aleluia! 

 Sendo assim caros amigos, 

nos dias difíceis da vida não desista 

de acreditar, seja qual for a 

situação, creia no renovo de Deus 

sobre sua vida. Que possamos crer, 

confiar e principalmente amar a 

todo tempo nosso Deus tão 

maravilhoso, que nos salva em 

Cristo Jesus. Até a próxima edição. 

Deus abençoe a todos!  

Pastor Marcos Paulo Wichert.  



 Que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, e que esse breve 

testemunho possa de alguma forma fortalecer a sua fé. Me chamo Juliana, sou 

esposa do Pastor Marcos da igreja que produz esse informativo, nós dois fomos 

juntos para Jesus Cristo há quinze anos, ainda não éramos convertidos, mas Jesus 

atraiu os nossos corações de forma irresistível, e agradeço muito por isso, pois foi 

com Jesus que minha vida realmente passou a ter sentido. Na caminhada da fé 

passamos por muitas coisas, são altos e baixos, momentos maravilhosos e momentos 

difíceis, é uma ilusão pensar que a vida cristã será um mar de rosas, quando ela está 

mais para um campo de batalha, isso se deve ao fato de que Deus tem suas formas 

de trabalhar em nós: “E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa 

obra em vós, há de concluí-la até o Dia de Cristo Jesus” (Filipenses 1:6) . Então, muitas 

vezes passamos por momentos difíceis, porque Deus está nos preparando, nos 

fortalecendo, nos treinando para as batalhas da vida. Percebi isso muitas vezes, vezes 

em que me sentia cansada, frustrada e até desanimada, é nesse momento que nosso 

inimigo quer que desistamos, satanás, ele sempre vai tentar roubar do nosso coração 

e as sementes de fé que estão germinando, tirar de nós a certeza de que Deus não 

nos abandonou. Então, cada momento difícil da minha vida com Cristo, se tornou 

mais fácil, quando eu fui aprendendo a confiar Nele e em suas promessas, quando eu 

orava pedindo forças e renovo para meu espírito, a caminhada se tornava sempre 

mais leve, quando eu fui colocando tudo nas mãos de Deus, fui aprendendo que 

como sua filha eu tinha privilégios, sim eu podia descansar na verdade de que eu 

tinha um Pai que cuidava de mim, e no seu tempo me mostrava o sentido e a 

importância de passar pelas lutas, as lutas foram elas que me tornaram mais fortes, 

elas que me mostraram a como ser resiliente na fé, tudo porque eu sabia que não 

estava sozinha, que Jesus era o Amigo perfeito para andar ao meu lado, sempre 

pronto a me levantar e me ensinar tudo que preciso para viver. Em tudo isso eu 

posso ver a grande misericórdia do Senhor que, mesmo nós sendo pecadores, nos 

amou e nos ama, e deseja se manifestar em nossas vidas e depois se manifestar 

através das nossas vidas. Agradeço por tudo que vivi até aqui, mesmo as coisas mais 

doloridas, sei que tudo foi uma lição, e daqui pra frente só Deus sabe o que ainda 

enfrentarei, mas uma coisa aprendi, em todas as coisas Deus estará comigo. Não 

tenha medo de viver uma vida com Jesus, se estiver afastado volte o mais rápido 

possível para sua presença, pois Ele é o caminho mais seguro, o amigo mais fiel, o 

Grande Salvador da nossa alma. Deus abençoe sua vida e sua família. 
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FILÉ DE FRANGO COM COUVE FLOR AO FORNO 
 
Ingredientes 
500 g de filé de frango 
1 xícara de farinha de rosca 
2 ovos batidos 
1 limão 
pimenta-do-reino a gosto 
1 couve flor cozida 
1 tablete de caldo de galinha 
1 xícara (chá) de leite morno 
1 cebola picada 
1 lata de creme de leite com soro 
2 colheres (sopa) de farinha de trigo 
2 ovos batidos 
cheiro verde, sal e orégano a gosto
 
Modo de Preparo 

§ Tempere os filés de frango com limão, sal e pimenta do reino, reserve-os. 
§ Bata ligeiramente 2 ovos. 
§ Pegue o filé de frango passe na farinha de trigo, em seguida nos ovos batidos e 

depois na farinha de rosca. 
§ Frite-os em óleo bem quente. 
§ Cubra todo o fundo de um refratário com os filés à milanesa. 
§ Lave a couve flor e cozinhe no vapor, preferencialmente. 
§ Quando estiver ao dente retire e espalhe por cima dos filés. 
§ Em uma tigela coloque o caldo de galinha, o leite morno, a cebola picada, o creme de 

leite, a farinha de trigo, os ovos, o cheiro verde, o orégano e o sal. 
§ Misture bem e jogue esta mistura por cima da couve flor. 
§ Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos. 
§ Cinco minutos antes retire o papel alumínio. 

Que esta receita seja uma benção para você e toda a sua família! 
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