PROGRAMAÇÃO SEMANAL
D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)
09h30 Adultos (Templo)
Doutrinas Básicas (2º andar)
10h30 Culto
19h
Culto
Terças
19h30 Culto de oração
Q uint as
19h30 Culto

CALENDÁRIO DO MÊS
8:00h - Consagração M inistérios
17:00h - Reunião das M ulheres
Ceia e oferta de alimentos nos 2 cultos
1ª Terça
19:30h - U nção de enfermos
1ª Q uint a
19:30h - Ceia e oferta de alimentos
D om ingo 09
19:00h - Reunião da Geração Vida
Terça 11, Q uint a 13, Sábado 15, D om ingo 16 Congresso de M issões
D om ingo 16
17:00h - Reunião do Evangelismo
D om ingo 30
17:00h - Desperta Débora

Endereço: R ua General A rgolo, 60 - CEP 20921- 393
São Cristóvão - R io de Janeiro - R J
Tel.: 3890- 3867 - Fax: 2585- 1227
Web Site: http://w w w.invsc.org.br
email: invsc@invsc.org.br
Igreja filiada ao Conselho de M inistros das
Igrejas de N ova Vida do Brasil

1º D om ingo

Conta corrente da I grej a - Bradesco, A g. 279-8 C/ C 125.005-1
(2 milhões); África (1,7 milhão, distribuído entre
Etiópia, Angola e M oçambique); Afeganistão (1,5
milhão); Vietnã (1 milhão); Leste Europeu (1
milhão); América Latina (150 mil entre Cuba,
Por R enato Vargens
N icarágua e Peru); movimento comunista
N este último final de semana participei no R io internacional e partidos comunistas no poder (10
Grande do Sul, como preletor de um Congresso mil).
M issionário organizado pela Igreja Irmãos
O comunismo fabricou três dos maiores
M enonitas. N a ocasião tive a oportunidade de
conhecer e conversar com um pastor otagenário, carniceiros da espécie humana - Lênin, Stálin e
cuja família sofreu horrores nas mãos de Stalin. De M ao Tse-tung. Lênin foi o iniciador do terror
forma emocionante, meu novo amigo me contou soviético. Enquanto os czares russos em quase um
as barbáries cometidas pelo ditador russo, bem século (1825 a 1917) executaram 3.747 pessoas,
como, a forma sangrenta com que milhares de Lênin superou esse recorde em apenas quatro
cristãos menonitas foram mortos em nome do meses, após a revolução de outubro de 1917.
comunismo.
Fidel Castro é o campeão absoluto da "exclusão
Pois é, ao ouvir sobre os tristes relatos de irmãos social", pois 2,2 milhões de pessoas, 20% da
em Cristo que foram assassinados por esse maldito população de Cuba, tiveram que fugir durante o
sistema fui tomado de grande emoção. Segundo o regime comunista. Fidel criou uma nova espécie de
pastor quase 100 mil menonitas foram mortos ou refugiado, os "balseros", (fugiam de Cuba em balsas
levados para apodrecerem nas masmorras da improvisadas), milhares dos quais naufragaram
antes de alcançarem a liberdade.
Sibéria.

N ão consigo entender cr ist ãos que
se dizem com unist as

À luz de histórias como essa, confesso que não
consigo entender como é que cristãos podem se
dizer comunistas. Lamentavelmente tem sido
comum encontrarmos nesse brasilzão de meu
Deus, uma relativa quantidade de crentes em Jesus
identificados com o comunismo. Para tanto, basta
andarmos pelas ruas ou visitarmos algumas
reuniões evangélicas que encontraremos jovens
vestidos com camisetas estampadas com as fotos de
Che Guevara, Fidel Castro e outros tantos mais. Se
não bastasse isso, volta e meia vejo pastores e
teólogos fazendo alusões ?positivas? tanto no
púlpito, como nos seminários a idealistas como
K arl M arx e Friedrich Engels. Caro leitor, talvez
você não saiba mas o comunismo matou mais
pessoas do que o N azismo de H itler. De acordo
com "Le livre noir du communisme" (Livro N egro
do Comunismo) o comunismo produziu quase
100 milhões de vítimas, em vários continentes,
raças e culturas.

Prezado irmão, alguém já disse que o o
comunismo é uma das mais bem sucedidas armas
satânicas dos últimos tempos, e que tem destruído
milhões de pessoas no mundo, incutindo na mente
de jovens e adultos tanto o ateísmo como o
materialismo. O famoso primeiro ministro inglês
W inston Churchill (1874-1965), afirmou que o
socialismo é o evangelho da inveja, o credo da
ignorância, e a filosofia do fracasso. M artin Luther
K ing chegou a afirmar que o comunismo existe
por que o cristianismo não está sendo
suficientemente cristão.

Isto posto, a luz destas afirmações, além é claro de
entender que o comunismo ASSASSIN OU
milhares de cristãos no século X X , sou levado a
acreditar que boa parte dos evangélicos se
envolveram com essa filosofia satânica e maldita
por desconhecimento histórico, até porque,
recuso-me a acreditar que existam pessoas
regeneradas pelo Espírito de Deus que
O s números de mortos pelo comunismo estão verdadeiramente acreditem neste sistema do mal.
assim classificados por ordem de grandeza: China Pense nisso!
(65 milhões de mortos); U nião Soviética (20
milhões); Coréia do N orte (2 milhões); Camboja
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Por que um cr ist ão não pode que considere positivamente o
marxismo devem ser totalmente
ser m arxist a
U m cristão marxista faz tanto
sentido quanto uma luz escura em
um quadrado redondo. É mais que
um paradoxo, é um absurdo. N o
entanto, em nossa era relativista,
onde se busca conciliar o
inconciliável, minha afirmação é
que parece absurda. M as não é. É a
pura verdade.
O s que se espantam com essa
afirmação provavelmente
desconhecem não apenas a história
do marxismo. Ignoram
completamente seus próprios
fundamentos, sua real natureza. Se
os conhecessem com certeza
saberiam que cristianismo e
marxismo são tão incompatíveis
quanto a luz e as trevas.
U m tempo atrás a
incompatibilidade entre ambos era
óbvia e este artigo seria
desnecessário. M uitos ficariam
chocados ao ver cristãos
verdadeiros debruçados sobre
textos de pensadores marxistas e
tentando absorvê-los. Depois da
queda do M uro de Berlim alguns
acreditam que o marxismo se
tornou inofensivo, como se o
veneno não fosse mais mortífero
somente porque um frasco se
quebrou.
Q ualquer teologia ou prática cristã

desconsideradas. Pode-se fazer um
paralelo com a crítica de Emil
Brunner à R udolf Bultmann,
ambos teólogos alemães:
Heidegger é ateu confesso; ele não admite
nenhuma revelação ? não entende
nenhuma, não necessita de nenhuma e
não deixa margem para a existência de
nenhuma. Ele [Heidegger] acha risível
que Bultman esteja a ?fazer teologia da
minha filosofia?.[1]
Da mesma forma é irônico um
cristão aprovar ou justificar o
marxismo, que dirá tentar fazer
teologia com ele. Como
H eidegger, M arx e Engels
achariam essa atitude digna de riso.
A m e seus inim igos, m as não os
confunda com os am igos.
O próprio Emil Brunner, mesmo
não sendo um teólogo conservador,
conseguia enxergar a real natureza
do marxismo e sua
incompatibilidade com o
cristianismo.
O comunismo demonstra ser ainda o
maistremendo opositor ideológico do
cristianismo. O conceito de verdade não
desempenha nenhum papel na ideologia
comunista, promover e um poder
totalitário qualquer poderá promover a
liquidação da teologia.[2] N a verdade,
os marxistas conscientes bem
sabem da impossibilidade de

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01 Edson Pereira
02 José Braga
04 Bruno M elo
04 M aria M orais
05 Luiz X avier
08 Ingrid Rodrigues
09 Laravitória Souza
09 Regina Silva
10 Gerson Teixeira
10 N aide Valle
12 Florinda Campanha
12 Juliana Anjos
13 Aryane Tomazin
14 Carlos Paschoal
14 M aria Da Paz
19 M arcia Dos Santos
20 M arisa Fortunato
21 Steve Oliveira
22 Eliana Barbosa
25 Brian M athias
25 Lúcia Lameirinha
25 M aria Rocha
26 Emanuel Costa
27 Carolina Correia
27 Isabelli De Jesus

28 José Serra
28 W ivilene Silvino
BOD A S
3 Ana & Fernando
6 Patrícia & Pedro
10 Davi & Sara
12 M argareth &
N atanael
19 Eliana & Leandro
21 Alessandra & André
26 Cleonice & José
26 Fabiana & Rodrigo
26 N aiara & Caio
29 Adriana & João

EBD ADULTOS
N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne
aos dom ingos às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual:
N úm eros
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 9:00h
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 legalism o
obr igator iam ente produzirá
orgulho no coração?
(Watchm an N ee)

Cont inuação da primeira página

conciliação com o cristianismo. Todavia, na busca pelo
poder absoluto é preciso fazer concessões até o momento
do bote. U ma vez no poder já não será mais necessário
cortesias e contenções. A verdadeira natureza se revelará.
Como na história do escorpião que atravessou o rio nas
costas do sapo prometendo não feri-lo. O picou assim que
chegaram do outro lado. Diante da contestação do sapo
pela promessa feita, o escorpião disse que não podia evitar.
Fazia parte de sua natureza. Q uem conhece a natureza da
ideologia marxista sabe muito bem que nenhuma
promessa amistosa evitará a manifestação de sua natureza
real que é plenamente anticristã.
Pensemos na afirmação de H itler com relação à Igreja:
O fascismo pode, se quiser, concluir sua paz com a Igreja.
Também eu o faria. E por que não? Isto não me impedirá de
extirpar o cristianismo da Alemanha.[3]
N unca foi diferente com o comunismo. Falsas alianças
com o cristianismo precederam a perseguição. Faz parte
de sua natureza.
Como eu disse, há algumas décadas esse artigo seria
totalmente desnecessário. Q uem leu Torturado por amor a
Cristo, do pastor romeno R ichard Wurbrandt ou O
contrabandista de Deus, do irmão André, sabia o que era o
comunismo. Contra toda esperança, do cubano Armando
Valadares, livro que denunciava a tirania do governo
Castro deixou de circular, enquanto o mesmo governo,
com todo seu totalitarismo marxista continua de pé.
N aqueles tempos, o mais simples cristão sabia que o
marxismo-socialismo-comunismo era do mal e completo
inimigo do cristianismo. Isso foi em outras épocas. Agora
tudo mudou. H oje este artigo tornou-se urgente. O s
marxistas já estão quase terminando de atravessar o rio nas
costas dos cristãos e muito em breve o bote certeiro virá.
Aqueles que procuram aceitar o marxismo alegando que
ele contém ?elementos cristãos? (como a crítica à injustiça
social, por exemplo) deveriam então abraçar o islamismo
uma vez que este confirma certas crenças bíblicas (como a
ressurreição, por exemplo). N o entanto, é tão impossível
conciliar marxismo com o cristianismo quanto igualar um
cristão verdadeiro e um muçulmano. N enhum
ecumenismo ingênuo pode fazê-los amigos, nenhum
malabarismo teológico ou filosófico pode torná-los

semelhantes em qualquer sentido.
Cristão marxista? Tão real quanto um fogo gelado
emanando de uma luz escura.
ESCR ITO POR PR . EGU IN ALDO H ÉLIO | 10
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