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
Sábado 11
08 às 12h - Café da manhã das
mulheres com oficinas de arte
D om ingo 12
17:00h - Reunião da Geração Vida
Sábado 18
16:00h - Culto Infantil
D om ingo 19
15:00h - Reunião de liderança
D om ingo 19
17:00h - Reunião do Evangelismo
D om ingo 19
19:00h - Com em oração do
A niversár io de 18 anos da igreja
D om ingo 26
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

Pergunt a: Pode Um Cr ist ão Ser ?demonização?, quando se referem ao controle de
um demônio sobre um cristão. Alguns
Possesso D e Um D em ônio?

argumentam que, conquanto um cristão não possa
ficar possesso de um demônio, ele pode ser
demonizado.
[M as,] tipicamente, a descrição da demonização é
virtualmente idêntica à descrição de uma possessão
demoníaca. Desse modo, o resultado é o mesmo.
M udar a terminologia não muda o fato de que um
demônio não possa habitar ou exercer total
controle sobre um cristão.
Sem dúvida, a influência demoníaca e a opressão
são realidades para os cristãos; porém, é
simplesmente não bíblico afirmar que um cristão
possa ser possuído por um demônio ou ser
demonizado.
Grande parte da racionalização por trás do conceito
de demonização é a experiência pessoal de ver
alguém que, tendo [antes] sido ?definidamente?
cristão, esteja [agora] exibindo evidência de ser
controlado por um demônio. Contudo, é
crucialmente importante não permitirmos que
nenhuma experiência pessoal possa vir a influenciar
a nossa interpretação da Escritura (2 Timóteo
3:16-17). Ver alguém a quem pensamos ser cristão
passar a exibir um comportamento demonizado
deveria nos levar a questionar a genuinidade de sua
fé. Isso não deveria nos levar a alterar o nosso ponto
de vista sobre se um cristão pode ser
possesso/demonizado.
Talvez a pessoa seja verdadeiramente cristã e mas
esteja sendo gravemente oprimida [por um
demônio] ou sofrendo de problemas psicológicos.
M esmo assim, mais uma vez, nossas experiências
necessitam ser validadas pelo teste da Escritura
[com o propósito de nossas experiências serem
aceitas ou jogadas no lixão], ao invés da Escritura
precisar ser validada pelo teste das nossas
experiências [com o propósito da Escritura ser
aceita ou recusada].

Resposta: Embora a Bíblia não declare
explicitamente se um cristão pode ou não ser
possesso de um demônio, verdades bíblicas
relacionadas deixam abundantemente claro que um
cristão não pode ser possesso de um demônio.
Existe uma clara diferença entre ser possesso de um
demônio e ser oprimido ou ser influenciado por
um demônio. A possessão demoníaca envolve um
demônio exercendo direto e completo controle
sobre os pensamentos e/ou ações de uma pessoa
(M ateus 17:14-18; Lucas 4:33-35). A opressão
demoníaca envolve um demônio ou demônios
atacando espiritualmente e/ou encorajando [a
pessoa] a ter um comportamento pecaminoso.
O bservem que em todas as passagens do N ovo
Testamento que tratam de batalha espiritual não
existem instruções para se expulsar um demônio de
um crente (Efésios 6:10-18).
Aos crentes é dito que devem resistir ao diabo
(Tiago 4:7; 1 Pedro 5:8-9), mas não que o
expulsem [de si mesmos ou de outros crentes].
O s cristãos são habitados pelo Espírito Santo
(Romanos 8:9-11; 1 Coríntios 3:16 e 6:19).
Certamente, o Espírito Santo jamais iria permitir
que um demônio possuísse a mesma pessoa na qual
Ele está habitando. É inadmissível que Deus possa
permitir que um dos Seus filhos, o qual foi
comprado com o sangue de Cristo (1Pedro
1:18-19) e se tornou nova criatura (2 Coríntios
5:17) possa ser possesso e controlado por um
demônio. Sim, como crentes, declaramos guerra a
Satanás e aos seus demônios. Porém não a partir do
nosso íntimo. O apóstolo João declara ?Filhinhos,
sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior
é o que está em vós do que o que está no mundo?.
(1 João 4:4). Q uem é ?o que está em nós?? O
Espírito Santo! ?Q uem é o que está no mundo??
Satanás e seus demônios. Portanto, o crente vence
o mundo e os demônios e o caso da possessão
demoníaca [de um crente] não pode ser tratado Autor: http://GotQ uestions.org
biblicamente.
Tendo em vista a forte evidência bíblica de que um
cristão não pode ser possesso de um demônio,
alguns mestres da Bíblia usam o termo
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11 D ias em 40 anos...
Já teve a sensação que algo
relativamente fácil demorou a
acontecer? Já percebeu que, em
nossas vidas, há coisas que sabemos
que devemos fazer mas acabamos
levando "séculos" para fazê-las?
Determinamos que
algo
é
necessário, sabemos que será o
melhor para nós, mas simplesmente
não fazemos e o tempo vai
passando... Podem ser coisas
simples como uma dieta ou o início
de um programa de exercícios
físicos. Pode ser algo mais sério
como a resolução de um problema,
um conflito ou o acertar de nossas
vidas com Deus por meio de
devoção e disciplina. Simplesmente
vamos ficando onde estamos e o
tempo vai passando.
Em Deuteronómio 1:2 e 3 lemos
que o povo de Israel levou 40 anos
para fazer uma viagem que
demoraria 11 dias. Pense bem! Em
vez de 11 dias eles levaram 40 anos
de caminhada.
E o Senhor finalmente lhes diz no
verso 6: "Já ficaram tempo demais
aqui, tratem de andar...". Chega de
esperar, chega de protelar... saiam
do marasmo e tomem posse do que
já vos preparei há tanto tempo. E
porque é que demoraram tanto?

An o X VI ? n º 189

L evaram 40 anos em vez de 11
dias porque viviam no passado.
Repetidamente reclamavam de
M oisés lembrando do que tinham
no Egito. E o mais incrível é que
no Egito eram escravos... levaram
400 anos chorando para que Deus
os libertasse. U ma vez livres,
choravam, porque já não tinham as
mesmas coisas do Egito. É
extraordinária a mente humana. Já
tinham esquecido das jornadas de
trabalho forçado, das torturas e
espancamentos, do verdadeiro
genocídio que tinham sofrido.
Viviam chorando pelo passado,
paralisados pela recordação.
L evaram 40 anos em vez de 11
dias porque não
tinham
capacidade para crer.
O Senhor lhes dera provas
indiscutíveis de seu poder. M as o
povo não acreditava. O povo de
Israel nesse período é a maior
evidência de que milagres não são a
solução do problema humano.
N inguém viu tantas maravilhas e
no entanto, não criam no poder do
Senhor para lhes dar a vitória na
terra prometida. A falta de fé era
debilitante a paralisante e não os
deixou progredir.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01 Glaucio Andrade
02 Jonas M oura
04 Reinaldo
Rodrigues
04 Rosemaire Braga
09 Carolynne Ferreira
12 Robson M attos
13 Emanoel Deonilio
13 Guilherme Souza
13 K aleb Cipriano
16 Danielle
N ascimento
16 Jairo Anjos
17 Agatha Tomazin
22 Priscila Da Silva
22 R aquel Santos
28 Debora Teixeira
28 Jefferson
N ascimento
29 Paula Santos
31 M aria R abello
31 M aria Eduarda
M arinho

BOD A S
05 M aria & Jamilson
15 Ingrid & Pedro
19 M aria & U birajara
23 Rosimeire &
N orivaldo
24 Alessandra & Jair

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
H á m aior núm ero de pessoas
dispost as a se afast ar do pecador do
que dispost as a se afast arem do
pecado.
D . L . M oody

Cont inuação da primeira página

L evaram 40 anos em vez de 11 dias porque
per m itiam que um a m ent alidade negativa e um a
auto im agem degenerada os dom inasse.
Olhavam para tudo com uma atitude de pobres
miseráveis. Tinham sido libertos da escravatura física mas
a carregavam no coração. Ainda se viam como povo fraco
e dominado, sem direção e sem propósito. O Senhor os
dirigia, dava-lhes alimento diário e líderes de qualidade
mas ainda olhavam para si mesmos como presa fácil para
qualquer adversário. Essa mente pequena impedia
qualquer ação.
L evaram 40 anos em vez de 11 dias porque
esperavam que as coisas aparecessem feit as.
Se ao menos alguém expulsasse os cananeus... se ao menos
os gigantes fossem embora... se ao menos a terra estivesse
vazia e as casas arrumadas e com comida pronta na mesa...
eles então agiriam. N em sequer queriam se dar ao
trabalho de ouvir a Deus diretamente. Q ueriam que
M oisés fosse ouvir e depois desse o relatório resumido.
N ão queriam se dar a nenhum trabalho e assim passaram
décadas vivendo num deserto.
Por vezes passamos por desertos em nossas vidas. São
inevitáveis e são difíceis de atravessar. M as por vezes
acampamos neles e aí ficamos por culpa própria, por
incapacidade nossa, por falta de confiança no Senhor para
caminhar para fora. Por vezes poderíamos vencer o
deserto em 11 dias e ficamos por lá perambulando por 40
anos...
D eixam os de progredir quando param os nossa visão
no passado.
Por melhor ou pior que tenha sido nosso passado ele não
precisa determinar nosso presente e nem limitar nosso
futuro. Se fomos vitoriosos louvemos ao Senhor e
sonhemos com novas vitórias e mais altas. Se sofremos no
passado vamos perdoar, agradecer pela sobrevivência e
deixar as mágoas porque são fardo pesado demais para
quem quer avançar. Já chega de carregar o passado. Vamos
permitir que o Senhor nos carregue para o futuro.

D eixam os de progredir quando nos falt a a coragem
para crêr.
Temos suficientes evidências em nossas próprias vidas e a
nossa volta para sairmos do marasmo e crescermos. M as é
preciso um primeiro passo de fé. É preciso confiar. Sem fé
é impossível agradar a Deus, e sem a graça de Deus não há
como conquistar nada nesta vida.
D eixam os de progredir quando per m itir m os que o
inim igo nos m antenha com um a m ent alidade de
escravos.
O adversário de nossas almas é especialista em depressão,
complexo de inferioridade, ansiedade exacerbada, auto
imagem negativa. Ele trabalha em nossas mentes
mostrando constantemente nossa fraqueza, nossos
defeitos, nossa incapacidade. Atenção: quando o Espírito
Santo convence do pecado é para arrependimento, perdão
e progressão. O maligno nos mostra o erro em nós apenas
para derrubar e deprimir. Esta mais do que na hora de
firmar a mente na Palavra do Senhor. ELE escreveu o livro
e em sua versão da história (a versão verdadeira) somos
filhos amados, perdoados, capacitados, enriquecidos e
seremos vitoriosos! É a versão dEle que interessa.
D eixam os de progredir quando em pur ram os para
outros a nossa responsabilidade.
Q ueremos que outros façam por nós, que outros assumam
nossos riscos, que outros lutem nossas lutas. Assim nunca
avançaremos. O Senhor nunca falha na sua parte, mas
nunca assume o que já nos delegou. N ossa parte é buscar a
comunhão, submeter nossa mente, emoções e vontade ao
seu controle e seguir sua orientação e comando. Só nós
125e a vitória virá.
podemos fazer isso por nós. Façamos
Desertos virão e teremos que atravessá-los. Se vamos levar
11 dias ou 40 anos depende essencialmente de nós. O
Senhor nos quer dar a terra prometida. N ão acampemos
na desolação. O s servos do Senhor herdarão a terra.
Entenda de Deus qual a sua parte da herança e vamos
possuí-la!
Pr. Joed Venturini - Sintra, Portugal

