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A paz do Senhor Jesus a todos aos 

nossos leitores! Graças a Deus, por 

termos mais esta rica oportunidade 

de conhecer, amar, mostrar o amor 

acolhedor e transformador de Deus, 

que através do seu Santo Espírito 

quer habitar dentro de cada pessoa 

que acreditar em suas palavras e 

entregar-se ao seu filho Jesus. É com 

grande alegria que estou aqui mais 

uma vez, com o desejo de que 

possamos nos fortalecer com palavras 

de fé, esperança e verdade. Glória a 

Deus! Hoje, vamos falar do coração 

humano, que além de ser o principal 

órgão da circulação sanguínea do 

corpo humano e nos possibilitar a 

vida, também tem seu sentido bíblico 

e figurado; biblicamente, o coração 

representa nossa consciência, nossos 

pensamentos, nossas escolhas, nossos 

valores e o nosso sentimento moral, 

que é a nossa capacidade de discernir 

entre o que é certo e o que é errado. E 

para que possamos entender o tema 

deste mês, vamos ao livro de Ezequiel 

36:26-30, para ver que a restauração 

de nossas vidas, depende totalmente 

da transformação de nossos corações, 

ou seja, a maneira em que vemos, 

conhecemos, amamos e 

demonstramos o nosso amor e 

respeito por Deus e a sua palavra. 

Nesta   passagem podemos   ver   que 
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PALAVRA DO MÊS

‘‘Somente Deus pode transformar

um coração 

de pedra 

em um coração

de carne’’.



toda pessoa que quiser e estiver 

disposta a esta transformação, Deus 

poderá realizar. Esta mudança: “de 

pedra para carne” representa o que 

uma pessoa arrependida de seus 

pecados, consciente dos seus erros, 

pode esperar de Deus o seu amor, 

graça e poder transformador. Por 

isso, agora vamos analisar duas 

reflexões importantes para as nossas 

vidas: 

1º Por que é necessária esta 

transformação? 

Porque um coração de pedra 

representa uma pessoa inflexível, e 

insensível a voz de Deus, que não 

consegue considerar, respeitar e 

valorizar a Deus e a sua palavra, e 

assim não consegue ter valores 

definidos sobre a sua própria vida, e 

a vida dos outros. O Senhor Jesus 

nos fala em Mateus 15:19-20 que é 

dos nossos corações que procedem os 

maus desígnios, os maus

pensamentos, e outras maldades que 

nos machucam e nos contaminam, 

nos provando a necessidade, e a 

vantagem que teremos em receber 

um novo coração! Por fim, se não 

formos transformados em nossos 

corações, não teremos em nós o 

Espírito Santo de Deus, nos 

conduzindo em todas as nossas 

decisões, que é imprescindível para 

termos a vida transformada na 

presença de Deus. 

 

2º Não há como viver uma vida 

melhor, e mais digna, sem termos 

os nossos corações transformados 

por Deus! 

Muitas são as pessoas que estão 

sofrendo muito, de vários tipos de 

maldades e doenças no corpo e na 

alma. E elas querem e precisam ser 

curadas, querem melhorar,

prosperar, mas isso só é possível se 

houver a transformação no coração, 

ou seja, é necessária novas atitudes, 

novos sentimentos em relação a Deus 

a sua Palavra, a igreja e as pessoas. 

Deus deixa claro que, muitas bênçãos 

que tanto desejamos, dependem 

desta transformação, que é de dentro 

para fora. Aleluias! 

 Por isso meu(minha) amigo(a), 

fica claro que Deus quer nos ajudar a 

entender o quão necessário é 

permitir que os nossos corações 

sejam transformados, um coração 

novo, que creia, ame respeite e 

mostre Deus ao mundo. Sendo assim, 

se você já tem este novo coração, não 

o deixe empedrar novamente. E se 

alguém está desejando ter um novo 

coração, de carne, busque a Deus, 

leia a sua palavra, renda-se a Ele 

com alegria e humildade, e não tema 

o que há de vir, somente deixe Deus 

transformar você! Glórias a Deus por 

esta verdade maravilhosa, e pela 

chance de ser melhor; que Deus 

abençoe muito a sua vida em nome 

do Senhor Jesus! Não temas, antes 

confie! Até a próxima edição!  

Pastor Marcos Paulo Wichert. 



Cinco sinais de um coração que ainda não foi transformado por 

Deus (pedra): 

Não entende que precisa de Deus para viver (Salmos 78:40). 

Deseja o mal das pessoas que o prejudicaram (Zacarias 7:11). 

Não perdoa (Gênesis 6:5) 

É insatisfeito (Salmos 95:10) 

Sente inveja (Provérbios 14:30) 

Cinco sinais de um coração que foi transformado por Deus (carne): 

É dependente de Deus (Salmos 7:10). 

Sabe que Deus vai agir em seu favor (Salmos 4:7). 

Consegue perdoar as pessoas, porque entendeu em Jesus o perdão. 

É grato por todas as coisas que o Senhor faz, até nas coisas difíceis não 

murmura ao Senhor (Salmos 9:1). 

Se alegra com a Alegria dos outros (Romanos 12:15). 

Esses são apenas alguns exemplos de como Deus pode transformar um 

coração, precisamos confiar Nele, e deixar que Ele faça Sua vontade em 

nossas vidas, pois como diz o texto de Romanos 12:2, sua vontade é boa, 

perfeita e agradável! 
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PAVÊ DE BAUNILHA E CHOCOLATE
Ingredientes 
CREME DE BAUNILHA:  
1 lata de leite condensado  
2 latas de leite integral (use a 
mesma lata como medida)  
3 gemas 
2 colheres (sopa) de manteiga  
1 colher (sopa) de amido de milho 
dissolvido em 1/2 xícara de leite  
2 colheres (sopa) de essência de 
baunilha 
1 lata de creme de leite  

GANACHE: 
400 g de chocolate meio -amargo 
400 g de creme de leite  
PAVÊ: 
400 g de bolacha maizena  
1 xícara de leite  
2 colheres (sopa) de chocol ate em 
pó ou achocolatado  
100 g de chocolate branco (para 
decorar) 

 
Modo de Preparo  
CREME DE BAUNILHA:  Junte todos os ingredientes, exceto o creme de leite. Leve 
ao fogo médio, mexendo sempre - é importante mexer durante todo o pro cesso 
de cozimento para não empelotar. Quando aparecer o fundo da panela, desligue 
o fogo, junte o creme de leite e mexa mais um pouco, até incorporar. Deixe na 
panela para amornar. Não precisa colocar filme plástico em cima, se formar 
película é só mexer bem antes de usar. Para que o creme não fique com cheiro 
de ovo, sugiro que as gemas sejam passadas pela peneira.  
GANACHE: Derreta o chocolate em banho -maria ou no micro-ondas, junte o 
creme de leite e mexa bem até obter um creme lisinho e brilhante. Se es colher 
o banho-maria, tome cuidado para não pingar água no chocolate. No 
microondas, ajuste a potência média e derreta de minuto em minuto - não deixe 
em potência alta para não correr o risco de queimar o chocolate. Ao preparar 
ganache, use sempre chocolat e e creme de leite na mesma p roporção - não tem 
como errar.  
MONTAGEM PAVÊ:  Misture o leite e o chocolate para molhar as bolachas.  
Alterne camadas na seguinte ordem: creme de baunilha, bolacha, ganache, 
creme de baunilha, bolacha, ganache, creme de baunilh a, bolacha, creme de 
baunilha e ganache  (note que na última etapa não tem camada de bolacha ). Com 
a faca, quebre o chocolate branco grosseiramente e coloque por cima. Leve à 
geladeira e sirva no dia seguinte.  

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