PROGRAMAÇÃO SEMANAL
CALENDÁRIO DO MÊS
1º D om ingo 8:00h - Consagração M inistérios
D om ingo
17:00h - Reunião das M ulheres
09h30 EBD Jovens (3º andar)
Ceia nos 2 cultos
09h30 EBD A dultos (Templo)
1ª Q uar t a - 19:30h - Ceia
10h30 Culto
Sábado 03 - 10 às 16h - Festa AN V
12h A lm oço na Cantina M issionária
Sext a a D om ingo 09 a 11 - 4º Congresso de M issões
19h Culto
e Coleta de alimentos para Cesta Básica
Terça
D om ingo 11 - 17:00h - Reunião Geração Vida
Sábado 17 - 14 às 19h - Congresso de M ulheres
19h30 Ensaio do Coral
D om ingo 18 - 17:00h - Reunião do Evangelismo
Q uar t a
Sábado 24 - 10 às 14h - Dia Feliz na Q uinta
19h30 Culto
D om ingo 25 - 17:00h - Desperta Débora
Sext a
19h30 Culto de O ração
Conta corrente da I grej a - Bradesco, A g. 279-8 C/ C 125.005-1
(Jr 49.20-22; Z c 14.12-15; Jl 3.11-13)
8°. A vitória sobre o M onte das Oliveiras
(Z c 14.3-5; Jl 3.14-17; M t 24.29-31; Ap 16.17-21;
19.11-21)
Arnold Fruchtenbaum Por T homas Ice e Timothy Demy
N o decorrer da história inúmeras batalhas, campanhas e
guerras foram travadas por toda a terra. Algumas foram
limitadas em abrangência, outras foram globais. Exércitos
lutaram por causa de terra e líderes, amor e lealdade, por
causas que foram justas e, na maioria das vezes, injustas. A
dor, o sofrimento e a morte causados por estes conflitos e
pelos que vivenciamos hoje não podem ser calculados. A
Bíblia nos diz que o futuro também será cheio de guerras.
Existe um grande conflito profético que tem chamado a
atenção de crentes e incrédulos no decorrer dos séculos ?
A r m agedom . Esta batalha é profetizada como o
acontecimento mais catastrófico e devastador da história
humana. Q uer as pessoas acreditem que acontecerá ou
não, elas logo se identificam com a magnitude do seu
simbolismo. Isso é comentado direta e indiretamente na
literatura, no cinema, na propaganda, nos debates
políticos, sermões e comentários culturais. Parece que
todo mundo tem alguma noção ou idéia a respeito.
Algumas das idéias são bíblicas, muitas não.
Só há um lugar onde se pode encontrar informações
precisas sobre Armagedom ? a Bíblia. N as suas páginas
proféticas lemos não só sobre Armagedom, mas também
sobre os eventos que antecedem e seguem essa guerra
final da história humana. Apesar de não termos todos os
detalhes de Armagedom, recebemos um panorama geral
dos planos de Deus para o futuro.
Por que a Bíblia fala de Armagedom? Porque essa batalha
afirma a soberania de Deus sobre a história e nos lembra
que há um propósito e plano divino que não será
frustrado. U m dia Deus acertará todas as contas, julgará
todo mal e estabelecerá um reino universal de justiça. A
esperança dos crentes no decorrer dos séculos será
realizada com a Segunda Vinda de Jesus Cristo e a derrota
daqueles que se opuseram a Ele em Armagedom. É por
causa dessa esperança que estudamos as profecias,
esperando o cumprimento das promessas de Deus.
O Q ue a Bíblia D iz Sobre A r m agedom ?
Lemos sobre Armagedom em Daniel 11.40-45; Joel
3.9-17; Z acarias 14.1-3; Apocalipse 16.14-16. Essa grande
batalha acontecerá nos últimos dias da Tribulação. João
nos fala que os reis do mundo se reunirão ??...e todo o
mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande
dia do Deus Todo-Poderoso... E os congregaram no lugar

que em hebreu se chama Armagedom?? (Ap 16.14,16 ?
ACF). O local da reunião dos exércitos é a planíciede
Esdraelom, ao redor da colina chamada M egido, que fica
no norte de Israel, a cerca de32 quilômetros a sudeste de
H aifa.
Segundo a Bíblia, grandes exércitos do O riente e do
O cidente se reunirão nessa planície. O Anticristo reagirá
a ameaças ao seu poder provenientes do sul. Ele também
tentará destruir a Babilônia restabelecida no leste antes de
finalmente voltar suas forças contra Jerusalém.Durante
centenas de anos a Babilônia, localizada no atual Iraque,
foi uma das cidades mais importantes do mundo.
Segundo (Apocalipse 14.8; 16.9; e 17-18, ela será
reconstruída novamente nos últimos dias como uma
cidade religiosa, social, política e economicamente
poderosa). Enquanto o Anticristo e seus exércitos
atacarem Jerusalém, Deus intervirá e Jesus Cristo voltará.
O Senhor destruirá os exércitos, capturará o Anticristo e
o Falso Profeta e os lançará no:
lago de fogo que arde com enxofre cf. (Apocalipse
19.11-21).
Q uando o Senhor voltar, o poder e o governo do
Anticristo terminarão. O Dr. Charles D yer escreve sobre
esse evento:
Daniel, Joel, Z acarias identificam Jerusalém como o local
onde a batalha final entre o Anticristo e Cristo
acontecerá. Todos os três prevêem que Deus intervirá na
história para salvar Seu povo e destruir o exército do
Anticristo em Jerusalém. Z acarias prevê que a batalha
terminará quando o M essias voltar à terra e Seus pés
tocarem o M onte das Oliveiras. Essa batalha termina com
a Segunda Vinda de Jesus à terra... A batalha termina
antes mesmo de começar.*
A batalha de Armagedom ? na verdade em Jerusalém ?
será o combate mais anticlimático da história. À medida
em que João descreve os exércitos reunidos de ambos os
lados, esperamos testemunhar um conflito épico entre o
bem e o mal. M as não importa quão poderoso alguém
seja na terra, tal indivíduo não é páreo para o poder de
Deus.
Continua no próxim o m ês...
Compilado Por I srael R eis
FON T E:
Todas as Profecias da Bíblia ? (John F. Walvoord ? ed.
vida) T homas Ice e Timothy Demy
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A R M AGED OM
??N aquele dia o SEN H OR protegerá os habitantes de
Jerusalém; e o mais fraco dentre eles naquele dia será
como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o
anjo do SEN H OR diante deles. E acontecerá naquele
dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem
contra Jerusalém; M as sobre a casa de Davi, e sobre os
habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e
de súplicas; e olharão para mim, a quem traspassaram; e
pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho
unigênito; e chorarão amargamente por ele, como se
chora amargamente pelo primogênito?? (Z c 12.8-10 ?
ACF)
??E acontecerá em toda a terra, diz o SEN H OR , que as
duas partes dela serão extirpadas, e expirarão; mas a
terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte
pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a
provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu
nome, e eu a ouvirei; direi: É meu povo; e ela dirá: O
SEN H OR é o meu Deus??(Z c 13.8-9 ? ACF)
??Q uando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te
alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o
SEN H OR teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o
SEN H OR teu Deus é Deus misericordioso, e não te
desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da
aliança que jurou a teus pais??(Dt 4.30-31 ? ACF)
A R M AGED OM - M ont anha de M egido
U m campo de batalha profético, onde os reis da terra se
reunirão para uma batalha no grande dia do Deus
Todo-Poderoso {Ap 16.16}.
. Embora o termo "batalha do Armagedom", tem sido
comumente utilizado, é realmente um equívoco, por mais
de uma batalha terá lugar. Por esta razão, muitos
professores proféticos pararam de empregar esse termo e
estão usando o termo, "Campanha do Armagedom". M as
isso, também, é um equívoco, porque não haverá
combates em Armagedom em si, todos os combates serão
em outro lugar. {Is 34.6; Is 63.1-3; Jl 3.2,11-13; Z c
14.1-4,12}. Dr. Arnold Fruchtenbaum
. A r m agedon = ?a colina ou cidade de M egido?
Ap 16.16 dá a entender que a batalha final entre o bem e o
mal vai acontecer na planície ou campo de batalha de
Esdraelom , que ficou famoso por duas grandes vitórias,
a de Baraque sobre os Cananitas, e a de Gideão sobre os
M idianitas; e por dois grandes desastres, a morte de Saul e
de Josias. (Dic. Strong)
. ??O s exércitos de todo mundo reúnem-se
geograficamente na terra santa, aparentemente para lutar
até o fim pelo poder mundial. O local da batalha é
descrito como ?A r m agedom ?, uma grande planície a
leste do ?M onte M egido?, no norte de ?Israel?, e inclui a
região de ?Esdrelom?. N a língua hebraica, ?M egiddo?
corresponde ao titulo grego ?Armagedom?. Esse local foi
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palco de grandes batalhas no passado, inclusive a luta de
?Baraque?contra os Cananeus (Jz 4) e a vitoria de Gideão
sobre os M idianitas (Jz 7). Saul e Josias também foram
mortos nessa região. ?O vale é bem amplo, cerca de
22K m de largura por 32 de comprimento. Por maior que
seja esta planície, obviamente não pode conter os
exércitos de milhões de soldados; Portanto, deve ser
apenas um ponto de encontro. N a verdade, os exércitos
serão espalhados por toda a ?Terra Santa?, numa extensão
de aproximadamente ?320K m???. (John F. Walvoord pg. 522 - Todas as Profecias da Bíblia).
. O nome Armagedom significa ?cidade de M egido? ou
"M onte M egido". O termo nos leva ao vasto território de
Israel chamado Jeezreel, uma planície que vai da Galiléia
ao Jordão, incluindo o imenso vale de 6 por 8 km e ficava
numa bacia de 10 por 28 km. O s judeus drenaram o
pântano, o M erom desapareceu e hoje é o vale de H ula.
Este local não é o local da batalha final, mas o lugar onde
as forças se reunirão para ir em direção ao Vale de Josafá,
como se pode observar no livro do profeta Joel:
?Congregarei todas as nações (Armagerdom), e as farei
descer ao vale de Josafá; e ali com elas entrarei em juízo,
por causa do meu povo, e da minha herança, Israel, a
quem elas espalharam entre as nações e repartiram a
minha terra? (Joel 3.2).
. N ão existe um único versículo na Bíblia que nos forneça
a seqüência cronológica concernente à batalha de
Armagedom. De acordo com T homas Ice e Timothy
Demy, baseados nos estudos do Dr. Arnold
Fruchtenbaum, a campanha passará por oito estágios,
como segue:
O estudioso bíblico Arnold Fruchtenbaum tem dividido
as profecias da Bíblia de Armageddon em 8 etapas
A Campanha de Armagedom
O S OI T O EST ÁGI O S
1°. Congregação dos exércitos do Anticristo ? (vale do
Armagedom ? M egido
(Jl 3.9-11; Sl 2.1-6; Ap 16.12-16)
2°. Destruição da Babilônia ? (Local desconhecido)
(Is 13.14; Jr 50-51; Ap 17-18)
3°. A queda de Jerusalém ? (Jerusalém)
(M q 4.11, 5.1; Z c 12-14)
4°. O s exércitos do Anticristo em Bozra ? (Petra/Bozra)
(Jr 49.13-14)
5°. Regeneração de Israel
(Sl 79.1-13; 80.1-19; Is 64.1-12; O s 6.1-13; Jl 2.28-32;
Z c 12.10; 13.7-9; R m 11.25-27
6°. Segunda Vinda de Cristo
(Is 34.1-7; 63.1-3; H c 3.3; M q 2.12-13; Ap 16.11-16).
7°. Fim da luta no Vale de Jeosafá ? (A batalha desde
Bozra até o Vale de Josafá)

ANIVERSARIANTES DO MÊS
1 Edson Pereira
2 José Alves Braga
4 Bruno M elo
4 M aria M orais
5 Alessandra De Jesus
5 Luiz X avier
8 Ingrid Rodrigues
9 Laravitória Souza
9 Regina M athias Silva
10 Gerson Teixeira
10 N aide Valle
12 Florinda Campanha
12 Juliana Dos Anjos
12 Luiz Benedito
12 M arcelo De Sousa
13 Aryane Tomazin
14 Carlos Paschoal
19 M arcia Dos Santos
20 M arisa Fortunato
21 Steve De Oliveira
22 Eliana Barbosa
25 Brian Belo M athias
25 Lúcia Lameirinha
25 M aria Rocha
26 Emanuel Costa

27 Carolina Correia
27 Isabelli De Jesus
28 José Antonio Serra
28 W ivilene Silvino
30 Danilo M onteiro
30 Paulo De Jesus
31 Fábio Da Silva
BOD A S
3 Fernando & Ana
Paula
6 Patricia & Pedro
10 Sara & Davi
12 N atanael &
M argareth
18 Adriana & Roberto
19 Eliana & Leandro
26 Cleonice & José
M aurício
26 Fabiana & Rodrigo
26 N aiara & Caio
29 Adriana & João
29 Jeanne & Isaias

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

"H omens e nações não são grandes
por causa dos bens que possuem, mas
pela riqueza de suas virtudes."
Edwin Louis Cole

REFLEXÕES
O COM U N I SM O É A N T I - BÍ BLI A
Em nenhum lugar da Bíblia se condena a propriedade
privada. O pressuposto dos 10 mandamentos e da lei
M osaica, dada pelo próprio Deus, é a propriedade. Veja
Exodo 20:17 ? N ão cobiçarás a casa do teu próxim o...?
N ão devemos cobiçar algo que per tence ao próxim o. O
mandamento significa que eu posso desejar algo e trabalhar
para conquistar de um modo honesto, mas não o cobiçar, que
envolve o pensamento de inveja, e roubar, que envolve a
violência para a posse, ambos conceitos pregados pelo
comunismo. Deus prometeu muitas bênçãos e o direito à
propriedade, quando o povo entrasse na terra prometida. Veja
também em Atos 5:4 ? N ão mentiste aos homens, mas a
Deus...? O pecado de Ananias e Safira foi a m entira e não a
posse. O comunismo é a ideologia da m entira. Ele prometeu
o paraíso na terra, mas o que ele deu aos homens foi algo
que lembra o infer no. Ele prometeu alcançar paz, atingindo
então, a total ausência da luta de classes, mas o que deu foi a
guer ra e a maior carnificina da história da humanidade... Ele
prometeu r iqueza e satisfação, mas o que deu foi a
pobreza e fr ustração. O comunismo é uma das maiores
mentiras que já se viu. N a Bíblia, Jesus disse que o pai da
mentira é o próprio Satanás (João 8:44). Faz sentido o
comunismo pregar todas essas mentiras, pois é fruto da
mente diabólica que usou um de seus adoradores para
enganar milhões mandando-os para o inferno.
Vejamos, por outro lado, apenas alguns exemplos de homens
santos de Deus que eram ricos, empreendedores e capitalistas.
N ão há uma só palavra do Senhor condenando isso, desde
que essa riqueza seja obtida por meio de trabalho honesto,
sabedoria de investimento e seja para a glória de Deus e Seu
reino:
A braão, o "pai da fé", era um homem muito rico: Gen 13:2
?E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro.? Jó
era riquíssimo: Jó 1:3 "...este homem era maior do que todos
os do oriente..." Deus mesmo o qualificou de "homem
íntegro" (Jó 2:3). Depois da dura provação, Jó foi restituído
em dobro do que tinha antes: "...e o Senhor acrescentou em
dobro, a tudo quanto Jó antes possuía." (Jó 42:10) Ainda bem
que Deus não é comunista. N o N ovo Test am ento não se
condena os ricos, mas se exorta a serem bondosos e
espirituais: "M anda aos ricos deste mundo que não sejam
altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas,
mas em Deus, que abundantem ente nos dá todas as
coisas para delas gozarmos; (1 Tim. 6:17)
"O rico e o pobre se encontram; a todos o Senhor os fez."
(Prov. 22:2) N o N ovo Testamento não se condena os
patrões, mas sim os maus tratos e o desamor: ?Vós, senhores,
fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo
que também
tendes um
Senhor
nos céus.?
(Col. 4:1) O que faz um patrão ser bondoso, gentil e amoroso
com seus empregados não é o endemoninhado do M arx nem
a insanidade do comunismo truculento, mas o Espírito Santo
de Deus que habita no coração do homem nascido de novo,
que possui um coração amável e terno e que sabe que Deus
irá cobrá-lo sobre o uso das riquezas muito mais do que irá
fazê-lo com a maioria das pessoas.

Agora sabemos por que o comunismo odeia a Palavra de
Deus. O s alicerces dessa filosofia são abalados mortalmente
pela Bíblia, que nos revela um Deus amoroso e criador, que
apresenta ao homem o Seu plano para a salvação através
unicamente da pessoa gloriosa de Jesus Cristo.
Veja ainda mais o que escreveu Dalton C. Rocha sobre
M arcos 7:20-23:
"Q ualquer pessoa sensata e informada que leia este trecho do
evangelho com as palavras de Jesus Cristo irá notar de cara a
total incompatibilidade de Cristo com M arx. Cristo chamou
de impuros todos os homens que pratiquem o adultério, a
fraude, a devassidão, a difamação. A vida de M arx foi
precisamente dedicada a praticar parte destes vícios e a pregar
a prática em larga escala dos vícios restantes. Jesus
taxativamente aprova o direito de propriedade. Ele diz que
mancha o homem até pensar em roubar a propriedade alheia.
Somente um completo mentiroso pode dizer que M arx
imitou Jesus. M arx repetidas vezes exigiu o confisco de toda
espécie de propriedade privada. O s tais meios de produção.
Escreveu sobre isto longamente. A H istória do marxismo foi
e é exatamente a prática em larga escala daquilo que Jesus
Cristo taxativamente condenou até como pensamento. Jesus
condenou até o pensamento de assassinar pessoas. M arx
exigiu o extermínio de milhões de pessoas. Jesus condenou
taxativamente até se pensar em roubar a propriedade alheia.
M arx exigiu o roubo da propriedade alheia que ele chamou
de "meios de produção". Como pode o marxismo ser
parecido ou igual ao cristianismo?..." M arx pregou o
contrário de Cristo. Ele exigiu o confisco da propriedade
privada pelo estado. Jesus pregou a limitação do estado
enquanto M arx exigiu que ele, estado, crescesse imensamente
em poder e propriedades roubadas. M arx escreve que o
estado ou César do proletariado, tem que confiscar bens
alheios. M arx escreve que através do estado, com todo o
poder absoluto, se terá o bem dos proletários." (Artigo "Cristo
ou M arx?", M ídia sem M áscara, 21 de Abril de 2003)
R ESU M O
Com unism o: Você tem 2 vaquinhas, eles matam você,
pegam uma vaca para os líderes do partido e escravizam a sua
família, obrigando-a a tirar o leite da outra vaca. Eles ficam
com todo o leite, enquanto sua família definha de fome até a
morte e eles põem a culpa no capitalismo e na religião
(cristianismo), totalmente proibida e punida com a morte.
Socialism o: Você tem 2 vaquinhas, eles tomam as duas de
você, obrigam a você tirar leite delas, pegam todo o leite, dão
uma parte para sustentar o M VSJ, o M ovimento dos
Vagabundos Sem Juízo, que invade seu sítio, dizem que vão
dar o leite que sobrar aos coitadinhos dos pobres, enquanto
todo o país se torna igualmente medíocre, miserável, pobre e
faminto, se preparando para "evoluir" para o comunismo.
Capit alism o: Você tem duas vaquinhas, você alimenta a sua
família e faz o que quiser com o leite que sobrar. Se quiser,
você vende o excedente e o governo não tem nada que se
meter em coisas que não é da sua conta. Você vai à sua igreja
e o governo não tem nada que censurar as pregações do seu
pastor, muito menos se meter como devem ser retiradas as
ofertas, nem se meter com o estatuto das igrejas.

CON CLU SÃ O
Por incrível que pareça, ainda se encontra gente que se diz
crente e é simpatizante das ideologias que envolvem
socialismo e comunismo (sinônimos com capas diferentes: a
diferença entre socialismo e comunismo, é que o primeiro
não usa armas, pois é apenas um passo intermediário para o
segundo...) O s "crentes" esquerdistas (entre aspas por que há
que se duvidar dessa salvação) na verdade, são traidores do
evangelho e daqueles crentes que tiveram seu sangue
derramado sob os impiedosos assassinos sanguinários
comunistas. Essa insanidade se observou numa igreja
totalmente impregnada com o veneno esquerdista e que foi
palco de um circo patético na campanha presidencial no
Brasil. Essa igreja, que de batista não aparenta ter nada,
convidou um candidato esquerdista para proferir campanha
em suas dependências juntamente com um dos políticos mais
desmoralizados dos Estados U nidos, Jesse Jackson, que se diz
"evangélico", para vergonha de milhões de americanos que
conhecem a sua história cheia de imoralidades. Essa manobra
astuciosa foi um sucesso, pois milhões de evangélicos
brasileiros foram ludibriados pelos profanos que serviram a
interesses políticos, enganando milhões de ingênuos
desinformados. O espírito de deboche, a falta de juízo da
liderança dessa igreja, e sua completa incompetência se
traduziu também na primeira página do seu web-site na
internet, onde constava até uma citação dessa mulher maligna
e possuída por demônios chamada M adona! Pasmem! Toda
essa maluquice é fruto da rebelião esquerdista amaldiçoada
por Deus. Apesar da contundente desgraça, impiedade,
imoralidade, satanismo e insanidade dessa burra ideologia,
não pensemos que a estupidez do homem parou, apesar do
absoluto desastre do marxismo. O autor do comunismo, cujo
espírito sussurrou nos ouvidos do satanista chamado K arl
M arx, ainda usa seus ímpios fantoches modernos. Ele está
furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. O comunismo,
instrumento claro de Satanás no passado e presente, será
usado também no futuro, no período que a Bíblia chama de
Tribulação. Aqueles que pensam que o comunismo está
acabado por causa do seu total fracasso, estão redondamente
enganados. N essa época futura, chamada de Tribulação, que
ao que parece não está distante, os crentes já estarão na glória.
Enquanto isso, o mundo imbecilizado pelo comunismo do
anticristo, entrará de cabeça na mais negra página da história
da humanidade! O comunismo satânico, entretanto, terá vida
curta, até que de uma vez por todas, enganados e enganador,
sejam ?...lançados no lago de fogo...? Apoc. 19:14. N em
mesmo lá, o comunismo se realizará, pois a Bíblia é clara ao
ensinar diferentes graus de punição para os perdidos. Eles
todavia, uma coisa terão em comum: todos serão miseráveis
atormentados para todo o sempre separados do Salvador que
negaram. "...quando o ímpio domina, o povo geme." (Prov.
29:2)
José Pedro M onteiro de A lm eida
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