PROGRAMAÇÃO SEMANAL
CALENDÁRIO DO MÊS
1º D om ingo - 8:00h - Consagração M inistérios
D om ingo
Coleta de alimentos para Cesta Básica
09h00 EBD Jovens (3º andar)
17:00h - Reunião das M ulheres
09h30 EBD Adultos (Templo)
Ceia do Senhor nos dois cultos
10h30 Culto
1ª Q uarta - 19:30h - Ceia do Senhor
12h Almoço na Cantina M issionária
Coleta de alimentos para Cesta Básica
19h Culto
Sábado 04 - 13:30h - Visita ao orfanato
Segunda
D om ingo 12 - 17:00h - Reunião Geração Vida
D om ingo 19 - 17:00h - Reunião Evangelismo
19h30 Ensaio do Coral
Sábado 25 - 16:00h - Culto Infantil
Q uarta
D om ingo 26 - 17:00h - Desperta Débora
19h30 Culto
Sexta
19h30 Culto de O ração
Conta corrente da I greja - Bradesco, A g. 279-8 C/ C 125.005-1
concorda com o fato de que a relação número 1 do
homem deveria ser com o seu Criador. O homem é visto
como um simples animal. Ele foi envolto numa forma
mais elevada, mas continua sendo um animal. Se existe
um Deus, Ele não pode ser conhecido. O homem é o
autor do seu próprio destino. O mais interessante é que o
Dr. Cross e outros integracionistas cristãos apenas
laboraram, superficialmente, em seu esforço de levar a
psicologia ao molde bíblico. Eles tiveram sucesso em
popularizar e ?cristianizar? uma falsa ciência
evolucionista, já bastante saturada. O próximo passo foi
trazê-la para dentro da igreja.
?Psicologia? é uma palavra grega procedente de ?Psuxa?,
significando ?alma? ou ?vida?. O u o assento ou centro
da vida interior do homem e variados aspectos? (Arndt
& Gingrich) N o N ovo Testamento, a palavra é sempre
traduzida em relação aos sentimentos e emoções.
Algumas vezes a palavra pode referir-se à mente. M as,
desde o princípio da Psicologia secular, qualquer espécie
de foco bíblico foi excluída do campo. E, mesmo assim,
os seminários estão acelerando a sua ênfase em
aconselhamento sob a psicologia secular. M uitos estão
substituindo o aconselhamento e treinamento bíblico pelo
aconselhamento psicológico. Por exemplo, presentemente
você pode conseguir os seguintes diplomas [em
seminários e faculdades cristãs]: Aconselhamento Clínico
-- Lincoln Christian Seminary; Terapia da Família ?
Anderson School of T heology; M atrimônio & Família
(Doutorado com licenciatura -- Bethel Seminary;
Psicologia Clínica -- Wheaton College; Psicologia
(doutorado) -- George Fox College; Psicologia
(doutorado)
-Regent
U niversity;
Teologia
Fundamental, Teologia e Psicologia -- Emerge M inistries
(college); Conselheiro Clínico Licenciado -- Ashland
T heological Seminary; Doutorado: "Integração da
Psicologia & Teologia, Psicologia Clínica (licenciatura em
Terapia Gestalt -- Rosemead/Biola; Aconselhamento
Comunitário (licenciatura); "Integração & Integridade? Indiana Wesleyan U niversity; O bra Social (creditado) -Roberts
Wesleyan
College;
Aconselhamento
Comunitário/Clínico Counseling (com certificado) -Eastern College; Psicologia "Profissional". Todos os cursos
integrados de Psicologia & uma visão cristã mundial
(Licenciatura) -- Geneva College
Esta lista é apenas um pedaço da ponta do iceberg. A
maioria das escolas tem
departamentos de
aconselhamento, que estão usando livros manchados de
teorias dos secularistas. O Colégio George Fox College
observa: "Estamos compromissados com a integração dos
princípios bíblicos com a ciência da psicologia... do
modelo do praticante profissional dentro do contexto da
visão cristã mundial. N ossa faculdade traz uma riqueza de
experiência profissional de backgrounds teóricos." Sem
dúvida, a T YN DALE não ensina a assimilação da

psicologia com o Cristianismo, em seu Departamento de
Aconselhamento Bíblico. A Bíblia é o nosso livro guia.
Recusamo-nos a ensinar conforme a licenciosidade.
Estamos preparando pessoas para trabalharem somente
sob o contexto e ministérios das igrejas. N os últimos
anos, mais de uma dúzia de pessoas vindas ao nosso
centro de aconselhamento têm aceitado Cristo como
Salvador. Se alguma declaração do livro texto for suspeita
ela é assinalada pelo professor [com o título: VEN EN O ].
N a T YN DALE ensinamos os estudantes ?a aprender e
discernir?. U samos apenas um livro texto secular
intitulado: U M A IN T RODU ÇÃO ÀS T EOR IAS DA
PER SON ALIDADE, de B. R . H ergenhahn, Prentice
H all!
O que ensinam alguns secularistas? Rollo M ay "A culpa é
o resultado de não se esforçar em direção a um total
potencial como um ser humano.? Abraham M aslow
clama por auto-atualização, onde se possa experimentar
total gratificação. Ele clama por uma sociedade utópica
chamada Eupsychia. Suas visões inflamaram o
movimento feminista. Ser uma policial ou uma motorista
de tanque (não importa se você faz o trabalho)... O que
conta é a sua auto-realização. Clark Rogers também
inflamou o movimento feminista: ?Acerte-se consigo
mesmo. Entre em contato com os seus sentimentos! Seja
uma pessoa totalmente funcional. Para os casamentos: a
matrimônio centrada na pessoa não faz sacrifícios nem se
dá à outra parte?. Skinner acreditava que ?a educação é
individualizada, no sentido de que cada filho progride no
seu próprio ritmo [N .T.: acho que o que ele realmente
significa é que cada filho deve escolher sua direção de
vida, sem interferência dos pais]. O s mestres deveriam ser
apenas os guias. N ossa cultura deveria ser designada e
programada no sentido de maximizar a auto-expressão?.
K aren H orney acreditava que os criminosos "represavam a
hostilidade que a criança sente pelos pais e a projetavam
no mundo, tornando-se assim na básica ansiedade?.
Q ualquer destas e outras filosofias estão chegando às
igrejas através de cursos pastorais ou de cristãos
diplomados como conselheiros, em escolas estatais com
programas de ministério. Para obter diploma, o estudante
deve frequentar uma universidade estatal ou um colégio
cristão que esteja integrando a Bíblia com a psicologia
secular. Eles devem trabalhar durante anos sob a
supervisão de um M D ou Ph.D., em psiquiatra ou
psicologia. A Igreja nada deveria ter com o
aconselhamento psicológico. A psicologia precisa ser
expurgada dos púlpitos e os pastores precisam voltar ao
treinamento bíblico, a fim de aprenderem a ensinar a
exata Palavra de Deus no púlpito! E também precisam
aprender, novamente, como aconselhar conforme a
Escritura. Do livro "D outrinas Q ue N ão Podem Ser
Comprometidas" M al Couch and R ussell L. Penney
Traduzido por M ary Schultze, em 29/10/2014
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5) A SALVAÇÃO É SOM EN T E PELA GR AÇA,
SOM EN T E AT R AV ÉS D A FÉ
O utra marca registrada da Reforma foi a ?Sola Fide? ?Somente pela fé?. Embora houvesse algumas variações
sobre o que isto significa, geralmente ela trazia a ideia do
Apóstolo Paulo de que somente pela graça se é salvo,
através da fé em Cristo. N ão existe outro meio de
salvação, nem outro Salvador.
Possivelmente, milhões morreram por esta doutrina.
Dúzias de associações e denominações foram iniciadas
sobre esta verdade. Centenas de milhares de instituições
religiosas e milhares de igrejas foram criadas na base desta
verdade libertadora do N ovo Testamento. Desde a
Reforma e até hoje, nenhum grupo evangélico iria se
atrever a abandonar a ?Sola Fide?. N inguém iria sonhar
em mudar esta verdade bíblica. Poucos conservadores
bíblicos teriam imaginado que, por amor à unidade,
protestantes e católicos poderiam se unir de uma maneira
filial e se abraçarem como irmãos e irmãs cristãos. Todos
os grupos evangélicos tendem ao princípio de que foram
salvos pela graça de Deus, independente de obras
humanas, de esforço eclesiástico ou, simplesmente, por
uma filiação a alguma igreja. M as, hoje, a própria
salvação está sendo redefinida. "Se alguém é sincero e usa
a linguagem correta, se apenas afirma ser cristão,
independente do que ele crê, sobre a própria salvação? ?
Então, de fato, ele deve ser um filho de Deus! N unca
importa a distinção doutrinária! N unca importa o item da
Divindade de Cristo. N unca importa se M aria é
acrescentada à equação, como co-redentora à nossa
salvação! N unca importa que o sacrifício de Cristo não
seja suficiente para nos salvar.
Desse modo, torna-se mais e mais popular acrescentar à
morte de Jesus na cruz as obras humanas, a fim de se
chegar a Deus!
Durante gerações, a maioria das igrejas protestantes
evangélicas tinha certeza de que esta verdade não poderia
ser comprometida. As igrejas evangélicas não ousavam
minimizar a fé cristã no coração e na alma - ou seja, que
nada podemos fazer para sermos salvos. Estamos perdidos
em nossos pecados. Somente pela simples fé e confiança
em Jesus Cristo podemos receber a vida eterna. Poucos
protestantes evangélicos teriam questionado o que o
apóstolo Paulo escreveu tão claramente sobre a doutrina
da salvação e da justificação pela fé!
Poderia você trabalhar oficialmente com um grupo que
comprometesse o Evangelho e outras verdades que são
claras na Escritura? Poderia evangelizar ou colaborar,
teologicamente, com os mórmons, os quais proclamam:
Cristo era um polígamo. Jesus era tanto o Pai como o
Filho. Existe uma M ãe celestial que se opõe ao Pai
celestial. Casamentos celestiais nos tornam deuses na
eternidade futura.
A Salvação é pela graça, mais o mérito é humano. Você
poderia evangelizar ou cooperar, teologicamente, com os
católicos que proclamam:
* "N ão existe justificação sem o batismo?.
* "Fica determinado pela lei católica que ninguém pode
ser salvo sem o batismo?.
* ?N inguém pode chegar a Cristo, senão através da M ãe
M aria?.
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* "M aria é a M ediadora de todas as graças, pela sua
intercessão no Céu.?
* "N inguém pode conseguir a salvação que não seja
através de ti, ó M aria!"
* "M aria é a M ediadora para o mundo inteiro?.
* "Deus quis que nada tivéssemos, a não ser pelas mãos de
M aria.?
Como são diferentes das palavras de Paulo:
"Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela
redenção que há em Cristo Jesus?. ? " (R m 3:24).
"Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem
as obras da lei." (R m 3:28).
?T EN DO sido, pois, justificados pela fé, temos paz com
Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo;"(R m 5:1).
"O ra, tendo a Escritura previsto que Deus havia de
justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o
evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão
benditas em ti." (Gl. 3:8).
?Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não
vem de vós, é dom de Deus?.(Ef 2:8).
O grande calvinista batista ? John Gill ? resumiu para
nós: ?O Evangelho é chamado palavra da fé... ?A fé uma
vez entregue aos santos? (Judas 3) O Evangelho inclui o
livre, soberano, eterno e imutável amor de Deus; a
eterna, pessoal, irrespectiva eleição para a graça e a
glória... a eterna, absoluta e incondicional graça ? a
garantia de livre graça pela redenção particular por
Cristo, a qual conduz a uma completa satisfação da justiça
divina... à justificação pela justiça a Cristo imputada; à
reconciliação e perdão pelo Seu sangue; à regeneração e
santificação pelo Espírito Santo; à perseverança dos santos
em fé em piedade; à ressurreição dos mortos e à glória
eterna. O ra, esta era a fé dos apóstolos pregada, publicada,
declarada, falada aberta publicamente, sem reserva, sem
ocultação, ou não deixando faltar qualquer coisa clara e
meridianamente, sem usar frases falsas ou palavras de
duplo sentido, com toda a fidelidade e integridade,
ousadia e persistência.
6) A I GR EJA N AD A T EM A V ER COM A
PSI COLO GI A M OD ER N A
A Igreja Evangélica tem sofrido uma literal invasão da
psicologia secular. Começando com força nos anos 1950,
com o Dr. Bruce N aramore, mais e mais livros foram
produzidos, advogando o casamento da psicologia com a
Bíblia. A palavra usada atualmente é ?integração?. E,
conforme eu digo hoje, o ápice para esta integração
chegou mais depressa do que se possa imaginar.
M inha opinião é que, desde o princípio, os escritores
cristãos que tentaram uma integração da Bíblia com a
psicologia, cometeram um erro fatal. Por exemplo, o Dr.
H ildreth Cross, em seu volume de 1952 ? U M A
IN T RODU ÇÃO À PSICOLO GIA - (Z ondervan)
argumenta que este campo estuda o homem, em seu total
ambiente: na natureza física, mental e espiritual. Em
seguida, ele observa que os secularistas têm dificuldade
em reunir os dados de laboratório, porque os psicólogos
não conseguem encontrar uma proposta experimental
para este alusivo aspecto de estudo. Em seguida, ele dá a
dica sobre o fato de que os psicólogos têm uma ojeriza à
ideia da alma e por isso não a incluem em suas pesquisas.
A questão é que o mundo não crê na Bíblia. N em
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DE OLHO NA MÍDIA - FATOS QUE FORAM NOTÍCIAS NO MÊS PASSADO
Babilônia caiu! - A novela Babilônia vem registrando
péssimos índices de audiência para o padrão que a T V Globo
se acostumou a alcançar no horário das 21h com seus
folhetins, e boa parte dos jornalistas especializados atribui o
fato a um boicote dos evangélicos.
Segundo o site T V Foco, os números alcançados no terceiro
episódio de Babilônia são inferiores até mesmo aos da novela
Em Família, de M anoel Carlos, que foi considerada como a de
mais baixa audiência na história da Globo. Em seu terceiro
capítulo, Em Família havia alcançado 29,2 pontos, já Babilônia
conquistou apenas 26,4 pontos de média, com 28,2 de pico.
?N ão é um número bom para a semana de estreia. Dizem
(nos bastidores) que o público mais conservador está fugindo
da novela, principalmente os evangélicos (que já estariam
organizando um boicote à trama). A cena do beijo entre
Teresa (Fernanda M ontenegro) e Estela (N athália Timberg)
teria sido o principal problema?, escreveu a jornalista Janaína
N unes, no portal Yahoo!.
M alafaia disse que a T V Globo ?é a principal patrocinadora do
homossexualismo? no Brasil, criticando a cena em que duas
personagens lésbicas se beijam. Já Feliciano destacou que ?não
assiste novela?: ?A Globo já demonstrou seu apadrinhamento
ao movimento gay. Virou moda. O público é adulto, eu ficaria
preocupado e agiria nos rigores da lei caso fosse passado em
horários onde crianças tivessem acesso?.

N as redes sociais, começam a circular imagens incentivando
os evangélicos a boicotarem a novela justamente por causa de
seu conteúdo. ?Apologia ao mal. Produzida para destruir
famílias. Compartilhe, não dê espaço para esta ameaça com
cara de diversão. N ão assista?, incentivou o senador M agno
M alta (PR -ES).
N o sábado, 21 de março, após vários pedidos de boicote feito
por figuras proeminentes do meio cristão e de diversos
internautas em campanhas nas redes sociais, a novela Babilônia
obteve apenas 22 pontos de audiência segundo os dados
prévios do Ibope, decretando a primeira semana da nova
novela das 21 horas como a pior semana de estréia de uma
novela na história da Globo.
D o outro lado ... - A ?novela bíblica? da T V Record ainda
nem estreou e já recebeu sua própria campanha de boicote. E a
iniciativa partiu do meio evangélico: o pastor Israel Gonçalves
publicou uma lista de motivos para que os fiéis não assistam
O s Dez M andamentos.
O líder da Assembleia de Deus M inistério do M adureira, em
Paragominas (PA), comparou a ?novela bíblica? com a
?doutrina de Balaão?: ?Trata do seu conselho a Balaque para
que corrompesse o povo, que ele não podia amaldiçoar?.
Dentre os motivos apontados pelo pastor estão: ?ser uma
?novela? e não uma leitura real dos textos bíblicos?, que
segundo Gonçalves, ?tem muitos invencionismos e mentiras?.

A V I RT U D E ESQU ECI D A!
Autor Joed Venturini

exige também paciência e continuidade. Vejamos desenvolver como é preciso.
algumas das áreas em que palavra nos manda
perseverar:
4) Para R einar (I I T imóteo 2:12)
Certamente queremos reinar com Cristo. O s
1) N a Salvação (M ateus 24:13 e M arcos 13:13)
evangelhos fáceis de hoje o prometem com muita
A Palavra é clara, há que perseverar para se alcançar a rapidez. M as o texto bíblico é claro. Para chegar a
salvação. Isso não retira em nada o mérito de Jesus mas reinar é preciso perseverar. Sem firmeza seremos
descarta a graça facilitada e a salvação sem mudança de encontrados em falta e ficaremos de fora.
vida que hoje se verifica. Aquele que perseverar até o
fim será salvo, é uma advertência bem clara e fácil de 5) N a Fé (T iago 1:5 a 8)
entender. A nova vida em Cristo exige luta, A fé precisa ser perseverante. Tiago alude aos crentes
continuidade, persistência.
"onda do mar" que vivem num ciclo de maré alta, maré
baixa. Crer e duvidar constante. É evidente que há um
2) N a O ração (Lucas 18:1)
questionar próprio da vida mas para o crente a fé é
O rações tipo fast-prayer não existem. H á ocasiões raras essencial. Crer sem duvidar, crer de modo perseverante.
em que o Senhor responde de imediato, mas há muito Somos chamados a deixar a instabilidade.
mais situações em que somos chamados a lutar e
perseverar em oração. Jesus disse que era nosso dever.
6) Para Cumprir a Vontade de D eus (H ebreus
Se vale a pena incomodar o Senhor com isso então vale 10:36)
a pena insistir, continuar, levar anos com essa questão Se desejamos ver a vontade do Senhor manifesta em
até vê-la atendida. Precisamos de intercessores que não nossas vidas então precisamos aprender a perseverança,
desistam ao fim da primeira semana. Já ouvi a continuidade, a constância.
testemunhos de irmãos que oraram décadas por uma Sem ela dificilmente veremos as coisas do Senhor
conversão. É desse tipo de crente que a Igreja tem falta acontecendo em nossas vidas.
hoje.
Conclusão:
3) N a O bra de D eus (I Coríntios 15:58)
M uitos outros textos poderiam ser citados. Fica a
Texto conhecido e muito usado que nos lembra que é mensagem clara. Perseverança é uma virtude essencial a
preciso ser perseverantes na obra. As coisas de Deus vida cristã. Entendemos que é preciso perseverar numa
não se fazem da noite para o dia. Q ualquer obreiro dieta para se perder peso, num tratamento para ficar
experiente sabe isso. Por isso Jesus disse que o que pega com saúde, num instrumento para se tocar bem, numa
o arado e olha para trás não é digno dEle. Estamos hoje relação para se ter confiança... porque seria diferente na
com uma vaga de missionários que não quer ficar mais vida cristã? Certamente não. Trata-se de uma virtude
de uns meses ou no máximo 2 anos no campo. Pastores esquecida em nosso mundo de coisas rápidas. N ão
que trocam de igreja a cada 2 ou 3 anos. Deixamos de deixemos porém de lembrá-la. Dela dependemos.
ter a perseverança necessária para ver a obra se

EBD ADULTOS
N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne
aos dom ingos às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atúal:
Gênesis
Se deseja se batizar, participe da turma
de Batizandos. O s Batismos são sempre
no último domingo de cada mês e a
turma de batizandos começa no
primeiro domingo. Para inscrever-se,
procure o Pr. M auricio.
Após o batismo, continue o estudo na
turma de Doutrinas Básicas que
funciona no mesmo horário no segundo
andar. Para mais informações procure o
D c. M anuel.
EBD Jovens e Adolescentes
A Escola Bíblica Especial para Jovens
acontece aos domingos a partir das
9:00h na sala da juventude no 3º andar.
Para Adolescentes, às 10:30h, na
mesma sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem
moderna, adequada à faixa etária e
incentivam o debate.
FRASE DO MÊS
"Na oração, é melhor ter um coração
sem palavras do que palavras sem um
coração"

John Bunyan

?distorções e criação de histórias fictícias aos fatos bíblicos?. O
pastor também chama a atenção para o fato de que a emissora
do bispo Edir M acedo se valer da Bíblia Sagrada para ganhar
dinheiro: ?Por se vestir de algo aparentemente bíblico, quando
na verdade é um produto comercial e patrocinado pelo que
julgamos pecado?.
?Por tentar alvejar prioritariamente os ?cristãos? que não
congregam e nem tem compromisso com o reino de Deus
(noveleiros que deixam de estar no templo pra assistir novelas
em casa)?.
"a novela usará a Bíblia mas ?em ?nada? evangeliza ou
contribui pra edificação espiritual de ninguém?, e enquanto
Babilônia é ?é declarada profana, a outra ultrajada de cristã,
também é?.
?Enquanto uma é transmitida por um grupo na sua maioria
espírita a outra será transmitida por um grupo que se esconde
atrás do nome de Deus, para derramar suas mazelas na mídia?,
escreveu o pastor. ?enquanto numa tem cenas de beijos e pares
de pessoas do mesmo sexo, na ?novela bíblica? tem até
envenenamento, traições e aborto e outras coisas mais
abomináveis ainda? "se você é um servo e uma serva de Deus,
use seu tempo pra servir a Deus O inimigo não está vindo de
chifres e nem assombrando ninguém, ele está se utilizando da
sutileza, para enganar os incautos da fé, os ignorantes bíblicos
e os que perderam o primeiro amor?.

REFLEXÕES

N os Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, a suíça
Gabrielle Andersen, desidratada, desorientada e com
uma cãibra na perna esquerda, caminhou os últimos
200 metros da maratona levando 10 minutos para
completá-los.
Ao cruzar a linha de chegada, Gabrielle caiu
desacordada nos braços dos médicos. Após a prova, a
atleta disse que queria terminar o percurso, pois aquela
talvez fosse sua única oportunidade de participar dos
jogos devido a sua idade.
Ela chegou apenas na 37ª posição entre 44 corredoras,
e fez o tempo de 2h48min42s, mas foi mais aplaudida
que a medalhista de ouro, a norte-americana Joan
Benoit. O fato é considerado um dos maiores exemplos
de perseverança, garra e espírito olímpico. Porém
poucos têm a virtude de continuar e esperar pelos
resultados.
H oje queremos tudo "fast" desde nossa comida, nossos
computadores, nossos telefones e, é claro, no nosso
tratamento médico queremos que o remédio faça efeito
imediato. É verdade que admiramos quem consegue
fazer coisas que exigem tempo e admiramos a garra de
uma corredora que quer chegar ao fim da corrida,
mesmo que não seja a primeira. M as a verdade
permanece, a virtude hoje esquecida é certamente a
Perseverança.
Apesar da pressa que caracteriza a vida moderna
continua presente a necessidade da perseverança. H á
tanta coisa neste mundo que não se pode fazer sem
perseverar que já era para o homem ter aprendido a
lição. As colheitas não se fazem de um dia para outro,
os relacionamentos não se firmam de uma semana para
outra, hábitos só se formam com o tempo e muda-los
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