PROGRAMAÇÃO SEMANAL
CALENDÁRIO DO MÊS
1º D om ingo
8:00h - Consagração M inistérios
D om ingos
17:00h - Reunião das M ulheres
09h30 EBD - Jovens (3º andar)
Ceia e oferta de alimentos nos 2 cultos
Adultos (Templo)
1ª Q uint a
19:30h - Ceia e oferta de alimentos
Doutrinas Básicas (2º andar)
Sábado 09
19:00h - Culto das M ulheres
10h30 Culto
D om ingo 10
19:00h - Reunião da Geração Vida
19h
Culto
Sábado 16
11:00h - Festa da Roça
Segundas
D om ingo 17
17:00h - Reunião do Evangelismo
19h30 Ensaios do coral
Sábado 30
19:30h - Formatura cursos U DF
(só para convidados)
Terças
D om ingo 31
17:00h - Desperta Débora
19h30 Culto de oração
Q uint as
19h30 Culto
Conta corrente da I grej a - Bradesco, A g. 279-8 C/ C 125.005-1

Genesis é H istór ia L iteral
É algo popular hoje em dia, mesmo nos círculos
?evangélicos?, negar a historicidade de Gênesis 1-11.
Charles E. H ummel, por exemplo, diretor da faculdade
de ministros pela InterVarsity Christian Fellowship,
diz: ?O relato de Gênesis 1 sobre a criação não tinha a
intenção de ensinar como ou quando Deus criou o
universo?
O N ovo Comentário Bíblico, publicado pela InterVarsity
Press, toma a mesma posição. (O s consultores da edição
incluem D. A. Carson, que é influente nos círculos
fundamentalistas através de seu livro O Debate Sobre a
Versão Rei Tiago: U m apelo Ao Realismo. Eu já vi esse
livro à venda na livraria da U niversidade Bob Jones, bem
como em muitas outras livrarias fundamentalistas). A
quarta edição (1994) do N ovo Comentário Bíblico
diz: "A maioria dessas histórias [em Gênesis 1-11] lidam
com longos períodos antes mesmo da invenção da escrita,
então eles não podem ser ?história? no sentido estrito do
termo ou serem verificados por evidências externas à
Bíblia. T. Jacobsen cunhou o termo ?mito-histórico? ao
descrever
tal
literatura ... ?mito? tem
conotações
negativas, então ?proto-história? é provavelmente a
melhor maneira de descrevermos Gênesis 1-11. N o
estado atual do conhecimento, é difícil sabermos
relacionar estes capítulos com as descobertas científicas
modernas .... E já que aqueles foram dias de atividades de
Deus e não de obras humanas, é improvável que eles
pudessem ser dias de vinte e quatro horas literais?.
. ??É impossível combinar essas declarações com o próprio
testemunho da Bíblia, e a principal razão para se negar o
caráter histórico de Gênesis é a capitulação da evolução??
A seguir, são listadas nove razões pelas quais podemos
estar certos de que os primeiros capítulos do Gênesis são
históricos. Este é um excerto do novo Curso Bíblico
Avançado O Livro de Gênesis, do T he Way of Life.
1°. O s seis dias da criação foram dias com manhã, tarde e
noite, referindo-se, assim, a dias normais de 24 horas (Gn
1.5,8,13,19, 23,31).
2°. Q uando a palavra ?dia? é prefaciada na Bíblia com um
adjetivo numérico, sempre se refere a um dia normal
? ?primeiro dia? (Gn 1.5), ?segundo dia? (Gênesis 1.8)
?terceiro dia? (Gn 1.13, ?quarto dia? (Gn 1.19), ?quinto
dia? (Gn 1.23), ?sexto dia? (Gn 1.31), ?sétimo dia? (Gn
2.3). ?Embora a palavra hebraica para ?dia? (yom) seja
usada
cerca
de duas
mil
vezes no Antigo
Testamento, somente em casos raros ela pode se referir a
um período mais longo que vinte e quatro horas, e só
então se o contexto assim o exige (como por exemplo em
?dia do Senhor?). Entretanto, quando um adjetivo
numérico está ligado à palavra?dia? (200 casos
conhecidos no VT ), seu significado é sempre restrito a 24
horas?

3°. O s ?dias? da criação estão ligados a ?anos? em
Gênesis 1.14. ?U ma vez que a palavra ?dia?em Gênesis
1.14 está relacionada com a palavra ?anos?, é bastante
óbvio que nossas unidades conhecidas do tempo estão
sendo referidas, suas durações sendo determinadas não
por circunstâncias culturais ou subjetivas, mas pelos
movimentos fixos da terra em relação ao sol. Caso
contrário, o termo ?ano?seria sem sentido?
4°. O s seis dias da criação são dias do mesmo tipo que o
dia de sabath (Êxodo 20.8-11).
5°. O s cinco primeiros capítulos da Bíblia estão escritos
como sendo história, não há nada neste registro que
indique
que
ele
não
deve
ser interpretado
literalmente, como uma poesia ou como simbolismo.
Q uando a Bíblia faz uso de simbolismo, claramente o
distingue como tal e concede a chave para interpretação
destes símbolos. Vemos isso, por exemplo, em
Apocalipse. N o capítulo 17, quando João descreve uma
mulher sentada sobre uma besta, ele claramente nos diz
que este é um mistério e nos dá a interpretação da
linguagem simbólica utilizada nesta passagem (vv.
7-18). N o entanto, Gênesis 1-5 está escrito como
descrição da história. A passagem de Gênesis 5.5 afirma
que Adão viveu 930 anos e depois morreu. Se Adão
apenas simbolizava a humanidade em geral, o que
aconteceu com a humanidade depois de Adão morreu?
6°. Adão e Eva são descritos em todo o resto da Bíblia
como
sendo
pessoas reais. Adão
e
Eva são
mencionados 34 vezes na Bíblia. Eles são mencionados
em pelo menos quatro livros do Antigo Testamento (Gn
2-5; Dt 32:8; 1 Cr 1:1; e Jó 31:33), e em oito livros do
N ovo Testamento (M t 19.4-6; M c 10.6-8; Lc 3.38, R m
5.12,14; 1Co 15.22,45; 2Co 11.03; 1T m 2.13-14 e Judas
14). N inguém que acredita que a Bíblia é a infalível
Palavra de Deus pode duvidar da historicidade do relato a
respeito de Adão e Eva.
7°. A serpente de Gênesis 3 é mencionada no N ovo
Testamento como sendo o diabo (Ap 12.9; 20.2). A
Bíblia sempre trata o diabo como um personagem
histórico real.
8°. Se Adão e Eva não foram figuras históricas, a Q ueda é
um mito e a Redenção através da cruz de Cristo é um
disparate. Veja (R m 5.12-19).
9°. N egar a historicidade de Adão é negar ao próprio
Senhor Jesus Cristo. Ele se referiu a Adão e Eva como
personagens históricos (M c 10.6-8). Sua genealogia é
traçada a partir de Adão (Lc 3.23-38). Além disso, o
N ovo Testamento faz comparações diretas entre Cristo e
Adão (R m 5.17; 1Co 15.22-45).
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D EZ ESSET E A RT I M A N H A S QU E SAT A N Á S
U SA CON T R A N Ó S
Leitura Bíblica: 2Coríntios 2:1-7
1 M as deliberei isto comigo mesmo: não ir mais ter
convosco em tristeza. 2 Porque, se eu vos entristeço,
quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi
contristado? 3 E escrevi-vos isto mesmo, para que,
quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que
deveriam alegrar-me; confiando em vós todos, que a
minha alegria é a de todos vós. 4 Porque em muita
tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas
lágrimas, não para que vos entristecêsseis, mas para que
conhecêsseis o amor que abundantemente vos tenho. 5
Porque, se alguém me contristou, não me contristou a
mim senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós
todos. 6 Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos.
7 De maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe
e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum
devorado de demasiada tristeza.
N osso objetivo:
Conhecermos e rechaçarmos as principais artimanhas que
Satanás usa contra nós.
I ntrodução:
10 E a quem perdoardes alguma coisa, também eu;
porque, o que eu também perdoei, se é que tenho
perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo;
para que não sejamos vencidos por Satanás; 11 Porque não
ignoramos os seus ardis. (2Coríntios 2:10-11)
Para assegurarmos vitória, temos que conhecer os pontos
fortes, as artimanhas, as estratégias, as armas, os planos
que Satanás usa contra nós. N ote as 17 Artimanhas
M ortais de Satanás.
1. D ESA PON T A M EN T O
Todos nós temos nos desapontado, às vezes, por não
obtermos aquilo que desejávamos. M as o crente com
conhecimento reconhece que TODO S os seus
desapontamentos são os apontamentos de Deus, e têm
que ser vistos como tais, para que Satanás não obtenha
vantagem. Ficar desapontado é esquecer Romanos
8:28 "E sabemos que todas as coisas contribuem
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito."
2. D ESEN COR A JA M EN T O
Desencorajamento é a segunda etapa. O desapontamento
leva ao desencorajamento. "21 Eis aqui o SEN H OR teu
Deus tem posto esta terra diante de ti; sobe, toma posse
dela, como te falou o SEN H OR Deus de teus pais; não
temas, e não te assustes. ... 28 Para onde subiremos?
N ossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso
coração, dizendo: M aior e mais alto é este povo do que
nós, as cidades são grandes e fortificadas até aos céus; e
também vimos ali filhos dos gigantes. (Deuteronômio
1:21,28).
3. D ESESPERO
Desespero é a terceira etapa seguindo-se ao
desapontamento e ao desencorajamento. A não ser que
seja barrado, ele pode destruir a sua vida como
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crente. Desesperar-se é esquecer 2Coríntios 4:8 "Em
tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos,
mas não desanimados."
Desesperarmo-nos é esquecer que Deus está trabalhando
em nossas vidas.
4. D Ú V I D A
Satanás atacou Eva no Jardim do Éden com dúvida,
fazendo com que ela duvidasse da palavra de Deus. "O ra,
a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo
que o SEN H OR Deus tinha feito. E esta disse à mulher:
'É assim que Deus disse? N ão comereis de toda a árvore
do jardim?" Gênesis 3:1.
Duvidar é esquecer de OR AR e esquecer 1Timóteo
2:8 "Q uero, pois, que os homens orem em todo o lugar,
levantando mãos santas, sem ira nem contenda."
5 D ESCR EN ÇA
Descrença é a forma final da dúvida. Gênesis
3:4,5 ["4 Então a serpente disse à mulher: Certamente não
morrereis. 5 Porque Deus sabe que no dia em que dele
comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal."].
Descrer é esquecer H ebreus 3:12 "Vede, irmãos,
que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e
infiel, para se apartar do Deus vivo."
6. D ESV I A R A AT EN ÇÃ O
Podemos desviar nossa atenção da perfeita vontade de
Deus para as coisas boas, mas colaterais, quando ficamos
doentiamente preocupados/absorvidos com nossa família
ou trabalho. O real inimigo de ?o M ELH OR ? não é ?o
PIOR ?, mas é o simplesmente ?o BOM ?!!! Distrair a
atenção é esquecer M ateus 14:30 "M as, sentindo o vento
forte, teve medo; e, começando a ir para o fundo, clamou,
dizendo: Senhor, salva-me!"
7. D U PLI CI D A D E D E M EN T E
U m homem de ?mente dobre? em grego significa ser de
?dupla alma ?. Ser de mente dobre é esquecer Tiago 1:8 e
4:8 "1:8 O homem de coração dobre é inconstante em
todos os seus caminhos. 5:8 Chegai-vos a Deus, e ele se
chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo
ânimo, purificai os corações." Ver também M ateus 6:24;
Efésios 4:14; 1João 2:15-17.
N inguém pode servir a dois senhores; porque ou há de
odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e
desprezará o outro. N ão podeis servir a Deus e a
M amom. (M ateus 6:24)
Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados
em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos
homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
(Efésios 4:14)
15 N ão ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se
alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da
carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não
é do Pai, mas do mundo. 17 E o mundo passa, e a sua

ANIVERSARIANTES DO MÊS
02 Leonor Cardeal
02 M ariana Rezende
03 M aria Dos Santos
05 Guilherme
Almeida
06 Daniel Denolato
08 Carlos N eves
10 M aria Da
Conceição
12 Júlio César Franco
14 Pablo Carvalho
16 Kéllen Coutinho
16 M arvel M iranda
17 M arcelo Agostinho
18 Júlia Oliveira
18 Késia Cipriano
18 Rosangela
Batistone
19 Sandra M iron
20 Anna Costa
20 Davi Souza
20 Juliana Fortunato
20 Renata Oliveira
24 Francisco Paz
24 Isamara De Araújo

26 Adriana Portella
26 M aria Lucilene De
Araujo
27 Gabriela Cabral
27 Sara Rodrigues
28 Caio Bacelar
29 Cláudia Pegoral
29 Elizabeth Cabral
BOD A S
5 Claudenice &
Gerson
7 Vânia & Samuel
16 M aria & H ernandes
22 Leidimar & Keifen
24 Alcimeire &
Damião
25 Luciene &
M auricio
29 Izalene & M arco
29 Lucélia & Jorge
31 Andréia & Luiz
31 Flávia & 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 atual:
L evítico
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 D outr inas 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 9:30h
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

"A fé madura não questiona, obedece"
John M acA r thur

Cont inuação da primeira página
concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. (1 João fofoca mortal em uma igreja local, levantando questões e dúvidas nas mentes das pessoas,
2:15-17)
dúvidas que de outro modo nunca teriam sido entretidas. Q uão efetivamente Satanás usa esta
ferramenta, e quão doloroso será no julgamento do trono de Cristo, o BEM A, para os carnais
semeadores de discórdia. Semear discórdia é esquecer Provérbios 6:16-19 "16 Estas seis coisas
8. D ESON EST I D A D E
o SEN H OR odeia, e a sétima a sua alma abomina:17 Olhos altivos, língua mentirosa, mãos
Podemos ser desonestos de várias maneiras:
que derramam sangue inocente, 18 O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se
a) mentindo ou trapaceando,
apressam a correr para o mal, 19 A testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia
b) escondendo certos fatos, ou
contendas entre irmãos."
c) sendo menos do que deveríamos ser como pastores, pais ou trabalhadores. Isto é trapacear
com nosso rebanho e filhos.
14. CON T A M I N A ÇÃ O
É estimado que mais que $500 milhões são levantados a cada ano pelos falsos ?curadores da fé? Contaminação com as coisas do mundo. Deus insiste que exige vasos limpos. U m crente que
que não podem de modo algum fazer o que alegam. Ser desonesto é esquecer 2Coríntios se contamina a si mesmo com as coisas deste mundo não pode nunca ser plenamente usado por
4:2, "Antes,rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem Deus, não importa a sua educação, habilidade, energia ou experiência. Tornar-se contaminado
falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na é esquecer 1Coríntios 3:16, 17, "16 N ão sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito
presença de Deus, pela manifestação da verdade." Desonestidade é o resultado de medo ou de de Deus habita em vós? 17 Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o
ganância.
templo de Deus, que sois vós, é santo."
9. EN GA N O
8 E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e
aniquilará pelo esplendor da sua vinda; 9 A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com
todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, 10 E com todo o engano da injustiça para os que
perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11 E por isso Deus lhes
enviará a operação do erro, para que creiam a mentira; 12 Para que sejam julgados todos os que
não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade. (2 Tessalonicenses. 2:8-12)
1 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 2
Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem
falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na
presença de Deus, pela manifestação da verdade. (2 Coríntios 4:1-2)
Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo
veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. (2 João 1:7)
Ser enganado é esquecer Jeremias 17:9, "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e
perverso; quem o conhecerá?"

15. D ESCON T EN T A M EN T O
U ma das mentiras favoritas de Satanás é dizer às pessoas que as coisas serão melhores se eles
forem para outro local: Por exemplo, se elas:
a) mudarem seus cônjuges;
b) mudarem de igreja.
Algumas pessoas estão sempre reclamando. Deus diz:
Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque ele disse: N ão
te deixarei, nem te desampararei. (H ebreus 13:5)
Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. (1 Timóteo
6:8)
N ão digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que
tenho. (Filipenses 4:11)

16. D I FA M A R
Q uão freqüentemente os crentes são culpados de [o mais ampla e desnecessariamente possível]
criticar ou depreciar outros crentes. Se temos algo contra um crente, digamo-lo a ele
10. N EGLI GÊN CI A (ou ser mal-ouvido, fazer ouvidos de mercador)
N egligência significa dormir em relação às coisas de Deus. O s leitores [aos quais foi DI R ETAM EN T E, face a face. Difamar alguém é esquecer Salmos 101:5, "Aquele que
endereçado o livro] de H ebreus sofriam de negligência. Eles precisavam de sãos professores da murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei; aquele que tem olhar altivo e coração
Bíblia para trazê-los de volta aos seus sentidos. U ma vez que eles eram negligentes, eles não soberbo, não suportarei."
podiam ser usados por Deus. Ele diz a razão: "12 Porque, devendo já ser mestres pelo tempo,
ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras 17. D ESOBED I ÊN CI A
de Deus; e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. 13 Porque H á dois homens famosos na Bíblia chamados Saulo.
qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é a) Ambos eram da tribo de Benjamim (1Samuel 9:2; Filipenses 3:5).
menino. 14 M as o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm b) U m era alto e impressionante; o outro baixo e não causava boa impressão.
os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal."(H ebreus 5:12-14)
c) O Saul do Velho Testamento começou como amigo de Deus e terminou como inimigo de
Esta negligência também estava infectando a igreja de Corinto. O uça a severa advertência que Deus. O Saulo do N ovo Testamento começou como inimigo de Deus mas terminou como
Paulo lhe fez: "1 E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como amigo de Deus.
a meninos em Cristo. 2 Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem d) O Saul do Velho Testamento foi consultar a feiticeira de Endor na sua hora de morte. O
tampouco ainda agora podeis, 3 Porque ainda sois carnais; pois, havendo entre vós inveja, Saulo do N ovo Testamento voltou-se para a Palavra de Deus na sua hora de morte.
contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os
O que é que fez a diferença entre estes dois hom ens?
homens?" 1Coríntios 3:1-3.
Sofrer de negligência é esquecer de H ebreus 5:11 "Do qual muito temos que dizer, de difícil O Saul do Velho Testamento era desobediente, o Saulo do N ovo Testamento era obediente.
"22 Porém Samuel disse: Tem porventura o SEN H OR tanto prazer em holocaustos e
interpretação; porquanto vos fizestes negligentes para ouvir."
sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do SEN H OR ? Eis que o obedecer é melhor do
que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 23 Porque a rebelião é
11. EST A R M ORT O
como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniqüidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a
Estar morto significa negligência (fazer ouvidos de mercador) que não quer ser barrada. [Ah, palavra do SEN H OR , ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei." (1Samuel 15: 22, 23)
irmão,] não seja morto como a igreja de Sárdis "E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Desobedecer é esquecer Romanos 6:14-18, "14 Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus, e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. 15 Pois que? Pecaremos porque não
nome de que vives, e estás morto." Apocalipse 3:1.
estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. 16 N ão sabeis vós que a
quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou
12. PRO CR A ST I N A R , D EI X A R PA R A D EPOI S
do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? 17 M as graças a Deus que, tendo sido
Procrastinação é usada para:
servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. 18
(a) deixar a salvação para depois;
E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça."
(b) deixar o servir ou Deus para depois.
"Apressei-me, e não me detive, a observar os teus mandamentos." Salmos 119:60.
Conclusão:
Sede sóbrios, sede vigilantes. N ão sede destruídos pelas artimanhas de Satanás.
13. D I SCÓR D I A
Igrejas que crêem na Bíblia têm se dividido muito mais por causa de discórdia, de meras e
John Piper
lamentáveis contendas pessoais, do que por doutrina. Algum causador de confusão começa sua
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