PROGRAMAÇÃO SEMANAL
CALENDÁRIO DO MÊS
1º D om ingo 8:00h - Consagração M inistérios
D om ingo
Ceia e Coleta de alimentos para Cesta Básica
09h30 EBD Jovens (3º andar)
17:00h - Reunião das M ulheres
09h30 EBD A dultos (Templo)
1ª Q uar t a - 19:30h - Ceia e Coleta de alimentos para
10h30 Culto
Cesta Básica
12h A lm oço na Cantina M issionária
D om ingo 13 - 17:00h - Reunião Geração Vida
19h Culto
D om ingo 20 - 15:00h - Reunião de Liderança
Terça
17:00h - Reunião do Evangelismo
Sábado 26 - 9:00h às 17:00h - Encontro de casais
19h30 Ensaio do Coral
D om ingo 27 - 17:00h - Desperta Débora
Q uar t a
19h30 Culto
Sext a
19h30 Culto de O ração
Conta corrente da I grej a - Bradesco, A g. 279-8 C/ C 125.005-1

assustadores. O discernimento desapareceu!
O s pastores e as pessoas já não parecem notar
a diferença entre o mundo e a verdade bíblica.
Tiago e João falam deste assunto. "Eu vos
escrevi, pais, porque já conhecestes
aquele que é desde o pr incípio. Eu vos
escrevi, jovens, porque sois for tes, e a
palavra de D eus est á em vós, e já
vencestes o m aligno. (1 João 2:14). João
também adverte os cristãos: ?N ão am eis o
m undo, nem o que no m undo há. Se
alguém am a o m undo, o am or do Pai
não est á nele. Porque tudo o que há no
m undo, a concupiscência da car ne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da
vida, não é do Pai, m as do m undo.?
(2:15-16). Infelizmente, estamos sendo
levados pela cultura à ?concupiscência dos
olhos e a soberba da vida?.
Em termos não incertos, Tiago condena os
crentes que vivem conforme o mundo:
?A dúlteros e adúlteras, não sabeis vós
que a am izade do m undo é inim izade
contra D eus? Por t anto, qualquer que
quiser ser am igo do m undo O u cuidais
vós que em vão diz a Escr itura: O
Espír ito que em nós habit a tem ciúm es??
(Tiago 4:4-5).
Portanto, quem deseja ser amigo da cultura
torna-se um inimigo de Deus. Tiago
apresenta Deus como um marido ciumento.
Ele nos deu o Seu Espírito Santo e deseja que
tenhamos com Ele uma íntima relação de
marido e mulher.
Finalmente, Tiago escreve que Deus deu uma
graça maior, para que possamos vencer as
tentações da cultura. A tentação mundana é
animada pelo orgulho, mas Deus nos dará a
graça de nos humilharmos diante dEle,
repudiando o que é atraente no mundo. (4:6).
15) O ER RO D OU T R I N Á R I O E O S
A N CI Ã O S D A I GR EJA
Para completar, Lenski escreve:?Tito fez uma

só coisa com essas pessoas: fechou-lhes a boca
e as silenciou à força [força bíblica e moral,
não força física]. Paulo não diz como isso
deveria ser completado; [mas] na 2 Timóteo
1:4 ele quer que Timóteo exija que elas parem
com os seu ensino contrário. (Tito, p. 901).
N ot as de Calvino: Precisamos voltar à
simples doutrina do Evangelho, se quisermos
ser governados pela vontade de Deus; e não
[sermos] levados pelas nossas ? paixões, e
não andarmos conforme nossos apetites; em
resumo: SE FOR M O S BON S ALU N O S
DO
N O SSO
DEU S,
E
CON SIDER AR M O S BASTAN T E
A
DOU T R IN A QU E R ECEBEM O S, A
QUAL ELE N O S EN SIN A, EN TÃO
SER EM O S FORTALECIDO S CON T R A
TODO O M AL! (Tito, p. 303).
Encer rando com John Gill:
"Sãos na fé? (Tito 1:13) significa ?saudáveis?
na fé. Assim, falamos todas as palavras de
Cristo, a fim de criar crentes saudáveis e
robustos. E os que são fracos e enfermos em
sua profissão de fé? Deveríamos censurar os
que foram infectados por maus princípios e
práticas, como o faz o cirurgião extirpando
um tumor. E adverti-los com censura e
admoestação. EM AN ÁLISE FIN AL, ISTO
É
PAR A
O
BEM
DAQU ELES
DISCIPLIN ADO S.. (Tito, p. 351).
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14) R ESPON D EN D O E
CON FRON T A N D O O ER RO
Sobre a invasão progressiva do feminismo nas
igrejas evangélicas, alguns pastores têm
respondido: "M as eu não quero deixar as
senhoras com raiva [de mim]!" Sobre o
silêncio no ensino da escatologia em igrejas
evangélicas, alguns pastores têm respondido:
"M as o ensino da profecia pode gerar
controvérsias!" Sobre a questão do ensino
sobre a heresia do catolicismo, alguns pastores
têm respondido: "M as eu tenho pessoas na
congregação que foram ex-católicos!" Sobre a
questão do aviso em relação aos Promise
Keepers [Guardiões da Promessa], alguns
pastores têm respondido: "M as eu tenho um
grupo de diáconos que vão às reuniões dos PK
e querem um grupo de apoio aos PK aqui na
igreja!" Sobre as questões de uma certa
simpatia
para
com
aconselhamento
secularizado [psicologismo], alguns pastores
têm respondido: "M as eu tenho muitos na
minha igreja que seguem o psicólogo cristão
no rádio. Se eu falar [contra ele], eles podem
deixar a minha igreja."
Como o apóstolo do N ovo Testamento teria
respondido a esses pastores?Aparentemente:
1) Paulo e Tiago iriam dizer: "não interessa o
custo, ensine a verdade doutrinária!?
2) João iria dizer: "a verdade não pode ser
sacrificada por causa do amor. Ambos têm ser
proclamados juntos!
3) Tiago e João iriam dizer: "estamos numa
guerra contra a cultura. Nunca podemos
comprometer e assimilar a verdade bíblica com as
filosofiasmundanas!?
Por exemplo:
1) Tiago argumenta: ?I r m ãos, se algum
dentre vós se tem desviado da verdade, e
alguém o conver ter, saiba que aquele que
fizer conver ter do er ro do seu cam inho
um pecador, salvará da m or te um a alm a,
e cobr irá um a m ultidão de pecados?.
(Tiago 5:19-20). O autor de H ebreus
acrescenta:?N ão vos deixeis levar em
redor por doutr inas vár ias e estranhas,
porque bom é que o coração se for tifique
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com graça, e não com alim entos que de
nada aproveit aram aos que a eles se
entregaram .
"(H ebreus 13:9). Paulo
prossegue com estas palavras: ?M as, se
alguém não obedecer à nossa palavra por
est a car t a, not ai o t al, e não vos m istureis
com ele, para que se envergonhe.
Todavia não o tenhais com o inim igo,
m as adm oest ai- o com o ir m ão?. (2
Tessalonicenses 3:14-15).
M as Paulo vai ainda mais longe em seu
argumento sobre o ensino da sã doutrina:
?Toda a Escr itura é divinam ente
inspirada, e proveitosa para ensinar, para
redargüir, para cor r igir, para instr uir em
justiça; para que o hom em de D eus seja
per feito, e per feit am ente instr uído para
toda a boa obra?. (2 Timóteo 3:16-17).
Paulo conclui com uma ordem solene: ?Q ue
pregues a palavra, instes a tem po e fora
de tem po,
redarguas,
repreendas,
exor tes, com toda a longanim idade e
doutr ina.? (2 Timóteo 4:2).
2) O apóstolo João é ainda mais contundente
no item do amor e da doutrina cristã. Ele não
argumenta apenas sobre amar a todos e a
?ensinar a doutrina?. Ele argumenta sobre
ambos, conforme a 1 João 3:17-18: ?Q uem ,
pois, tiver bens do m undo, e, vendo o
seu ir m ão necessit ado, lhe cer rar as suas
entranhas, com o est ará nele o am or de
D eus? M eus filhinhos, não am em os de
palavra, nem de língua, m as por obra e
em verdade?.
E prossegue: ?Por am or da verdade que
est á em nós, e para sem pre est ará
conosco?. (2 João 2), concluindo com estas
palavras: "Graça, m iser icórdia, paz, da
par te de D eus Pai e da do Senhor Jesus
Cr isto, o Filho do Pai, seja convosco na
verdade e car idade. M uito m e alegro por
achar que alguns de teus filhos andam na
verdade, assim com o tem os recebido o
m andam ento do Pai?. (2 João 2:3-4).
3) Finalmente, estamos em guerra com a
cultura. O mundo entrando na igreja e
destruindo as vidas dos crentes, é
possivelmente um dos eventos mais

ANIVERSARIANTES DO MÊS
1 Danielli Jesus
2 Alice Silva
2 Lucélia Souza
3 R uth Faria
4 Gabriele M oura
4 M arly Rocha
4 M oacyr Junior
8 Claudenice Costa
9 Rose Costa
11 M arcelly
Rodrigues
11 Vânia Costa
13 Gabriela Franco
14 Gabriela Rodrigues
16 Vera Soares
16 Victória Costa
17 Bruna Oliveira
17 Roberto Júnior
17 Rodrigo N icacio
18 M árcia X avier
19 Deyse Figueiredo
29 Fatima Coutinho
29 Luciana M aia

BOD A S
5 Ana & H elio
6 Flavia & Felipe
6 Isamara & M anuel
16 Erica & M ilton
25 Elizabeth &
M arcelo

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 aur icio.
Após o batismo, continue o estudo na
turma de Doutrinas Básicas que funciona
no mesmo horário no segundo andar. Para
mais informações procure o Pr. M anuel.

EBD Jovens e Adol escent es
A Escola Bíblica Especial para Jovens
acontece aos domingos a partir das 9:00h
na sala da juventude no 3º andar.
Para A dolescentes, 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

"O Senhor conhece pelo nom e
aqueles que são seus, m as nós os
reconhecem os pelo caráter"
M atthew H enry

REFLEXÕES
O Com unism o à luz da Bíblia
I N T ROD UÇÃ O
M uitos ?cristãos? atuais, se engajam em ideologias ou
partidos políticos, sem pensar nos princípios da palavra de
Deus que devem nortear tudo o que o crente faz ou defende.
Tal atitude de ignorância e de desprezo pelos valores de Deus,
são os inequívocos sinais da iminente vinda de Cristo. O
com unism o, uma das mais bem sucedidas armas satânicas
dos últimos tempos, tem levado milhões de almas para o
inferno, pregando o ateísmo e o materialismo, doutrinas
vindas diretamente do seu idealizador maior: Sat anás. Tais
fatos, desprezados deliberadamente pelos apóstatas rebeldes,
não são suficientes para que se rejeite este modelo de
sociedade que já se demonstrou sobejamente anti-homem
anti-Deus e anti-Bíblia, senão comecemos por um breve
histórico:
BR EV E H I ST ÓR I CO D O COM U N I SM O :
Em 1818, nasce um alemão judeu chamado K arl M arx, que
escreveu duas obras com a ajuda de um amigo, Friedrich
Engels: ?O Capital? (1845) e ?O M anifesto Comunista?
(1848). Para economizarmos tempo, o resumo de todas as
asneiras destes dois livros é:
1. O estado deve ser o dono de todos os meios de produção.
2. Sob o Comunismo, (=Socialismo) não haveria pobreza (
piada...). 3. Sob o Comunismo, a humanidade realizaria
todos os seus sonhos. 4. Por conseguinte, o homem não
precisaria mais de religião que é o ?ópio do povo?.
N o seu livro M arx e Satã, R ichard Wurmbrand, após
extensas pesquisas, declara com provas irrefutáveis a relação
entre M arx e o ocultismo satanista. Esse cínico e enganador,
quando se referia à religião queria dizer cristianismo, porque
na verdade ele era muito religioso baseando suas teorias em
experiências ocultistas com o próprio demônio. Em 6 de
N ovembro de 1917, após a morte de M arx e Engels, Vladimir
Lenin, um impiedoso assassino, desencadeou a revolução
Comunista, que matou milhões de pessoas na R ússia. Tão
catastrófica foi tal revolução, que apenas 4 anos depois, o país
entrou em colapso frente a possibilidade de 170 milhões de
pessoas morrerem de fome! Setenta anos depois, o
Comunismo, se depara com um saldo catastrófico de milhões
e milhões de mortos e torturados através das inúmeras
guerras, guerrilhas, revoluções e desgraças que desencadeou,
sendo ironicamente, a maior vítima do seu próprio veneno,
despedaçando-se espetacularmente, frente a falência e
desolação econômica dos países que o adotaram. M esmo hoje
(2003) milhões de russos vivem à beira da miséria com o
orçamento "maravilhoso" de apenas 1 dólar por dia!
"Prolet ár ios do m undo... m e perdoem " - K arl M arx
(Pixação sarcástica encontrada numa estátua em M oscou em
1991)
Vejamos o que disse com muita lucidez, W inston Churchill
(1874-1965), um homem que nem mesmo crente era, mas
que foi testemunha ocular das insanidades comunistas e
socialistas da primeira metade do século 20: "O socialismo é o
evangelho da inveja, o credo da ignorância, e a filosofia do
fracasso." M uito antes de Churchill, Benjamim Franklin
(1706-1790),
um
brilhante estadista e cientista
N orte-Americano também repudiou por completo a falácia
do estado socialista: "...quanto mais provisões públicas sejam
feitas para os pobres, menos eles produzem para si mesmos, e
é claro, se tornam mais pobres ainda..." Já se disse ainda com
muita propriedade: "Sob o capitalismo você tem distribuição
desigual de riqueza, é verdade, mas sob o socialismo você tem
distribuição igual de miséria, tirania e insanidade mental."
O COM U N I SM O É A N T I - H OM EM
O saldo de 70 anos do comunismo é incontestável: Dezenas

de milhões de mortos, milhões de torturados, milhões de
deportados, milhões de presos, milhões de famintos.
Vladimir Lenin (1870-1924): U m dos mais brutais e covardes
assassinos da humanidade lança seu olhar arrogante, tendo
nas suas costas milhões de homicídios e a invenção dos
campos de concentração, onde as pessoas eram torturadas até
a morte. Joseph Stalin (1879-1953): Esse outro tirano
impiedoso, um lixo de ser humano, talvez um dos mais
brutais da história, tão facínora quanto H itler, foi o
responsável por milhões de mortos, e deu continuidade ao
comunismo na R ússia, após a morte de Lenin em 1924. Esse
ímpio cheio de demônios, tornou a R ússia numa das mais
pavorosas nações da história, onde a vida humana não valia
nada sob o maligno comunismo, que massacrava dezenas de
milhões de pessoas. Populações inteiras da U crânia e outras
províncias eram enviadas escravizadas para a Sibéria para
trabalhos forçados em acampamentos pavorosos. Elas eram
socadas em vagões de trem, não tinham nada para se aquecer
e muitos milhares congelavam até a morte antes de chegar ao
destino de terror. Talvez fossem mais afortunados dos que os
sobreviventes, em vista dos horrores que os esperavam. O s
que resistiam eram simplesmente executados e enterrados em
valas comuns. N os campos de concentração de trabalho
escravo, essas pessoas trabalhavam no frio mortal da Sibéria,
sem cuidados médicos, sem comida, sem roupa de frio e sem
esperança. O s comunistas se gabavam até de não poderem
mandar mais prisioneiros escravos por falta de vagões de
trem.
O comunismo provocou guerras incontáveis e produção de
armamentos mais do que comida. Enquanto isso, os líderes
comunistas se banqueteavam nas mais escandalosas
opulências. Revire-se as histórias que se descobrem nos
países que se livraram da praga comunista. Vejamos essa
declaração: "A H istória deu razão a Jesus Cristo e desmentiu
M arx. Veja aí a lista de nações com melhor qualidade de vida
do mundo. Pegue as vinte melhores. Todas seguem Cristo e
não M arx. O Japão não é cristão e está lá. Religiosamente o
Japão não é cristão mas filosoficamente é cristão sim.
Filosoficamente o Japão é mais cristão que o Arcebispo D.
Paulo Evaristo Arns. Das poucas nações governadas por
marxistas no mundo nenhuma chega sequer ao 60º lugar das
nações com melhor qualidade de vida. Todas as 20 melhores
nações do mundo com o melhor IDH ou índice de qualidade
de vida:
a) Respeitam a propriedade privada. b) Separam o estado da
Religião. c) Limitam o poder do estado. d) Tem um setor
público longe de ser gigantesco. e) Respeitam a liberdade de
culto. f) Proíbem o roubo. g) Proíbem o assassinato. h) Tem
todas lideranças inimigas de quem se diga marxista. i) N ão
estão e nunca estiveram sob governos marxistas. Sim, parte
da Alemanha esteve sob as botas do Kremlin, mas era
minoria. j) N unca passaram por revoluções comunistas. O
caso alemão está descrito acima. k) Tem, e há tempos,
partidos ditos "comunistas" ou "marxistas" inexistentes ou
insignificantes. l) Põem fora da lei quaisquer grupos que
queiram fazer o que o M ST faz rotineiramente no Brasil.
Enquanto isto todas as nações sob governos "comunistas" ou
"marxistas" foram sempre o mesmo: tiranias miseráveis com
um povo miserável e um a pequena elite m arxist a cercada
de pr ivilégios e vícios. N ão foi por acaso que parlamentos,
grandes navegações, industrialização, voto universal, alta
qualidade de vida surgiram primeiro nas nações que ouviram
os ensinamentos de Cristo. Q uem aplicou os bestiais
ensinam entos de M arx colheu frutos bem diferentes. Das
depressões da Etiópia ao H imalaia chinês (tibetano se
preferir) das neves da Sibéria Soviética às selvas de Angola.
Em todas as culturas, raças, climas, os bestiais ensinamentos
de M arx deram no mesmo: tiranias br ut ais, m isér ia em
m assa, fom e generalizada para os prolet ár ios e im ensos

pr ivilégios para alguns poucos, m at ança em m assa,
salár ios m iseráveis para os prolet ár ios e im ensas
r iquezas para os m arxist as. H á atualmente menos de sete
nações do mundo cujos líderes se dizem marxistas ou algo
parecido e todas são pobres. Todas pagam salários miseráveis
a seus operários. As idéias aplicadas de Jesus garantiram a
prosperidade, a liberdade, a Democracia, o desenvolvimento.
As idéias de M arx aplicadas não deram em nada mais que
tirania, miséria, atraso, guerra, falsidades e escândalos. N ão
há nenhum a sem elhança entre cr istianism o e
m arxism o. M arx copiou sim M aomé. U m outro Profeta. E
de fato tanto as nações marxistas como as maometanistas são
todas nações pobres e de terceiro mundo. Cristo libertou.
M arx apenas m entiu e condenou à desgraça todas as
nações que seguiram suas im becilidades. Q uanto mais
marxista é uma nação mais desgraçada ela fica. O Brasil é das
últimas nações marxistas do mundo. Até e principalmente a
Igreja Católica preferiu M arx a Cristo. Deveríamos ter feito o
oposto. Infelizmente a elite gover nante do Brasil tem
um a fidelidade canina a M arx. Enquanto t al situação
perdurar a desgraça continuará a assolar o povo
brasileiro."
(Dalton C. Rocha, Artigo "Cristo ou M arx?", M ídia sem
M áscara, 21 de Abril de 2003)
O COM U N I SM O É A N T I - D EU S
Deus não trata os desiguais de forma igual: Gál 6:7 ?Tudo
que o homem plantar isso também ceifará...? . As injustiças
deste mundo não serão jamais corrigidas enquanto reinar o
pecado: ?...maldita é a terra por causa de ti...? Gen 3:17; As
injustiças deste mundo só serão abolidas por Cristo no
milênio: Z ac 14:9-11. Jesus declarou que os pobres sempre
seriam uma realidade entre os homens: M at 26:11.
Entretanto, Deus, na Sua infinita sabedoria revelada na
Bíblia, deixou princípios para os homens viverem o melhor
possível, mesmo convivendo com a realidade do pecado. Esse
sistema econômico, baseado na Bíblia, é o capitalismo, no
qual Deus garante o direito de propriedade e estabelece
princípios sociais para o homem viver com harmonia e
compaixão com o seu semelhante. Entretanto, esse satanista
chamado K arl M arx, maquinou uma maneira sutil de mudar
e minar esses princípios. Veja o que ele declarou depois de
passar por experiências, ao que parece, com o próprio
demônio:
"O s vapores infernais sobem e enchem o cérebro até que eu
enlouqueça e meu coração seja completamente mudado. Vê
esta espada? O príncipe das trevas me vendeu. Para mim ele
fere o tempo e me dá sinais. Cada vez mais abertamente eu
jogo a dança da morte." "Desejo me vingar d'Aquele que
governa lá em cima." "Assim eu perdi direito ao céu. Sei disso
perfeitamente. M inha alma, outrora fiel a Deus, está
destinada ao inferno." (R ichard Wurmbrand, M arx e Satã,
pp. 10,13 e 15)
Veja mais essa ligação da motivação maligna e altamente
religiosa de M arx: "M eu objetivo na vida é destronar Deus e
destruir o capitalismo." Esse fracassado, que obviamente não
era ateu, teve 6 filhos. Três morreram de fome na infância e 2
se suicidaram. Q uando essa pobre alma morreu em 1883
apenas seis pessoas foram ao seu enterro. Certamente ele não
tem nada a ensinar a uma nação e aqueles que o reputam
como herói, só demonstram sua teimosia fanática e devem ser
rejeitados pelas pessoas de bem. (Sl. 109:8)
K arl M arx (1818-1883). Olhar tenebroso de uma pobre alma
fracassada que abandonou a Deus e se entregou aos desígnios
satânicos para elaborar os fundamentos do comunismo.

125

José Pedro M onteiro de A lm eida
Continua no próxim o m ês ...

