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
1º D om ingo
1ª Terça
1ª Q uint a
Todo Sábado
D om ingo 08
Sábado 14
D om ingo 15
D om ingo 29

8:00h - Consagração M inistérios
17:00h - Reunião das M ulheres
Ceia e oferta de alimentos nos 2 cultos
19:30h - U nção de enfermos
19:30h - Ceia e oferta de alimentos
16:00h - Reunião dos Jovens
17:00h - Reunião da Geração Vida
17:00h - Culto Infantil de issões
17:00h - Reunião do Evangelismo
17:00h - Desperta Débora

V I Congresso de M issões 10 - 19:30h,
12 - 19:30h
15 - 09:30h e 19h

Conta corrente da I grej a - Bradesco, A g. 279-8 C/ C 125.005-1

O pragm atism o evangélico e o declínio
da m ensagem bíblica
Por John M cArthur
Pragmatismo é a noção de que o significado ou o valor é
determinado pelas consequências práticas. É muito
similar ao utilitarismo, a crença de que a utilidade
estabelece o padrão para aquilo que é bom. Para um
pragmatista/utilitarista, se uma determinada técnica ou
um curso de ação resulta no efeito desejado, a utilização
de tal recurso é válida. Se parece não produzir resultados,
então não tem valor.
O pragmatismo tem suas raízes no darwinismo e no
humanismo secular. É inerentemente relativista,
rejeitando a noção dos absolutos ? certo e errado, bem e
mal, verdade e erro. Em última análise, o pragmatismo
define a verdade como aquilo que é útil, significativo e
benéfico. As ideias que não parecem úteis ou relevantes
são rejeitadas como sendo falsas.
Q uando o pragmatismo é utilizado para formularmos
juízos acerca do certo e do errado ou quando se torna a
filosofia norteadora da vida, da teologia e do ministério,
acaba, inevitavelmente, colidindo com as Escrituras. A
verdade espiritual e bíblica não é determinada
baseando-se no que ?funciona? ou no que não
?funciona?. Sabemos por intermédio das próprias
Escrituras, por exemplo, que o evangelho frequentemente
não produz uma resposta positiva (I Co 1:22-23; 2:14).
Por outro lado, as mentiras satânicas e o engano podem
ser bastante eficazes (M t 24:23-24; II Co 4:3-4). A reação
da maioria não é um parâmetro seguro para determinar o
que é válido (M t 7:13-14), e a prosperidade não é uma
medida para a veracidade (Jó 12:6). O pragmatismo como
uma filosofia norteadora do ministério é inerentemente
defeituoso e como uma prova para a veracidade é satânico.
Para muitos, a quantidade de pessoas nos cultos tornou-se
o principal critério para se avaliar o sucesso de uma igreja,
aquilo que mais atrai o público é aceito como ?bom?,
sem uma análise crítica. Isso é pragmatismo.
Pior ainda, a teologia concede à metodologia lugar de
honra. N a igreja contemporânea, tudo parece estar na
moda, exceto a pregação bíblica! Assim, o pragmatismo
representa para a igreja de hoje exatamente a mesma
ameaça sutil que o modernismo representou há quase um
século. O modernismo começou como uma
metodologia, mas logo se tornou uma teologia singular.
Ao menosprezar a importância da doutrina, o
modernismo abriu a porta para o liberalismo teológico, o
relativismo moral e a incredulidade aberta! Se existe algo
que a história nos ensina é que os ataques mais
devastadores desfechados contra a fé sempre começaram
com erros sutis surgidos dentro da própria igreja.
Por viver em uma época tão instável, a igreja não pode se

dar ao luxo de vacilar. M inistramos a pessoas que buscam
desesperadamente respostas; por isso, não podemos
amenizar a mensagem ou abrandar o evangelho. Se
fizermos amizade com o mundo, nos tornaremos
inimigos de Deus. Se nos dispusermos a crer em artifícios
mundanos, estaremos automaticamente abrindo mão do
poder do Espírito Santo.
A fraqueza da pregação em nossos dias não brota de lábios
excêntricos e frenéticos que discursam sobre o inferno;
resulta de homens que comprometem a mensagem e
temem proclamar a Palavra de Deus com poder e
convicção. A igreja certamente não manifesta uma
superabundância de pregadores sinceros e objetivos; de
fato, ela parece repleta de ministros que adulam os
homens (Cf. Gl 1:10).
Sutilmente, em vez de uma vida transformada, é a
aceitação por parte do mundo e a quantidade de pessoas
presentes aos cultos o que vem se tornando o alvo maior
da igreja contemporânea.
Contudo, devemos estar conscientes de que tamanho de
igreja não é sinônimo da bênção de Deus; e a
popularidade não é barômetro de sucesso. O verdadeiro
sucesso não é prosperidade, poder, proeminência,
popularidade ou qualquer outro conceito mundano de
sucesso. Sucesso genuíno é fazer a vontade de Deus apesar
das consequências!
M uitos cristãos professos aparentam se importar mais
com a opinião do mundo do que com a de Deus. As
igrejas manifestam tanta preocupação em agradar os
não-crentes, que muitas esqueceram que seu primeiro
propósito é agradar a Deus (II Co 5:9). A igreja se
contextualizou a tal ponto, que se deixou corromper pelo
mundo.
N ós, que amamos o Senhor e à sua igreja, não devemos
ficar assentados enquanto a igreja ganha ímpeto em
direção ao declínio que leva ao mundanismo e ao
comprometimento do evangelho. H omens e mulheres
pagaram com seu próprio sangue o preço de passarem a
nós uma fé genuína. Agora é a nossa vez de preservarmos
a verdade; e esta é uma tarefa que requer coragem, sem
compromisso com o erro. Trata-se de uma
responsabilidade que exige devoção inabalável a um
propósito muito específico!
Fonte: John M cArthur, Com Vergonha do Evangelho,
(São José dos Campos, SP. Editora Fiel, 1997). Trechos
selecionados dos três primeiros capítulos.
FON T E: http://bereianos.blogspot.com.br/
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14 Falsos Ensinos - E Com o a
Bíblia os R efut a
A Evolução é verdadeira e foi
usada por D eus - Evolução
Teíst a
Criou Deus o homem à sua
imagem, à imagem de Deus o
criou; homem e mulher os criou
(Gn 1.27).Passaram-se a tarde e a
manhã; esse foi o sexto dia
(v.31).Respondeu Jesus: ...no
princípio da criação Deus os fez
homem e mulher (M c 10.5-6).
N ão existe um a verdade
absolut a - I greja Em ergente
Todos os caminhos do Senhor
são amor e fidelidade [verdade]
(Sl 25.10).A sua fidelidade
permanece por todas as gerações
(Sl 100.5).A verdade é a essência
da tua palavra (Sl 119.160).E
conhecerão a verdade, e a
verdade os libertará (Jo 8.32).A
tua palavra é a verdade (Jo 17.17).
D eus quer que você seja r ico
e feliz - Evangelho da
Prosper idade
M ostrarei a ele o quanto deve
sofrer pelo meu nome (At
9.16).Alguns foram torturados
(...) apedrejados, serrados ao
meio, postos à prova, mortos ao
fio da espada. Andaram errantes,
...necessitados, afligidos e
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maltratados (H b 11.35,37).N ão
amem o mundo nem o que nele
há (1Jo 2.15).
Todos irão para o céu Universalism o
Voltem os ímpios ao pó, todas as
nações que se esquecem de
Deus! (Sl 9.17).M as eu lhes
mostrarei a quem vocês devem
temer: temam aquele que, depois
de matar o corpo, tem poder
para lançar no inferno. Sim, eu
lhes digo, esse vocês devem
temer (Lc 12.5).Se o nome de
alguém não foi encontrado no
livro da vida, este foi lançado no
lago de fogo (Ap 20.15).
Todas as profecias foram
cum pr idas no ano 70 d.C. Preter ism o
Exemplos de profecias não
cumpridas:
N aquele dia os seus pés [de
Jesus] estarão sobre o monte das
Oliveiras (...), e o monte se
dividirá ao meio (Z c 14.4).O sol
escurecerá, e a lua não dará a sua
luz; as estrelas cairão do céu, e os
poderes celestes serão abalados
(...) e todas as nações da terra se
lamentarão e verão o Filho do
homem vindo nas nuvens (M t
24.29-30).

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01 Edson Pereira
02 José Alves Braga
04 Bruno M elo
04 M aria Paz M orais
05 Luiz X avier
05 M irian Oliveira
06 Andre T heles
08 Ingrid Rodrigues
09 Laravitória Souza
09 Regina Silva
10 Gerson Júnior
10 N aide Valle
12 Florinda Campanha
12 Juliana Anjos
13 Aryane Tomazin
14 Carlos Paschoal
14 M aria M onteiro
19 M arcia Santos
20 M arisa Fortunato
21 Steve Oliveira
22 Eliana Barbosa
25 BrianM athias
25 Lúcia Lameirinha
25 M aria Rocha
26 Emanuel Costa

27 Isabelli De Jesus
28 W ivilene Silvino
29 Jamily Franklin

BOD A S
03 Ana Paula &
Fernando
06 Patrícia & Pedro
10 Sara & Davi
12 M argareth &
N atanael
19 Eliana & Leandro
21 Alessandra & André
26 Cleonice & José
26 N aiara & Caio
26 Fabiana & Rodrigo
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:
D euteronôm io
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

"Q uando a ciência e a Bíblia
diferem , a ciência obviam ente
interpretou m al seus dados. "
H enry M . M or r is
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D eus não conhece o futuro - Teísm o A ber to
Q uem há muito predisse isto, quem o declarou desde
o passado distante? N ão fui eu, o Senhor? (Is
45.21).Eu sou Deus, e não há nenhum outro; eu sou
Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço
conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda
virá. Digo: M eu propósito ficará de pé, e farei tudo o
que me agrada (Is 46.9-10).
A pr ior idade núm ero um da igreja: A judar os
pobres - Evangelho Social
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: (...) Vão e
façam discípulos de todas as nações (...) ensinando-os
a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei (M t
28.18-20).E serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra
(At 1.8).
Som ente os gentios precisam de Jesus - A liança
D ualist a
Q uem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita
o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece
sobre ele (Jo 3.36).Respondeu Jesus: Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. N inguém vem ao Pai, a
não ser por mim (Jo 14.6).
A per feição sem pecado é possível
Todos se desviaram, igualmente se corromperam; não
há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer
(Sl 14.3).Todavia, não há um só justo na terra,
ninguém que pratique o bem e nunca peque (Ec
7.20).Se afirmarmos que estamos sem pecado,
enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em
nós (1Jo 1.8).
Jesus não nasceu de um a virgem
M aria, sua mãe, estava prometida em casamento a
José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo
Espírito Santo (M t 1.18).M as o anjo lhe disse: ?N ão
tenha medo, M aria; você foi agraciada por Deus! Você
ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome
de Jesus (Lc 1.30-31).Perguntou M aria ao anjo:
Como acontecerá isso, se sou virgem? (Lc 1.34).

D eus não se im por t a com um estilo de vida
pecam inoso
N ão ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado,
como instrumentos de injustiça... (R m 6.13).A
vontade de Deus é que vocês sejam santificados:
abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba
controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa,
não com a paixão de desejo desenfreado, como os
pagãos que desconhecem a Deus (1Ts 4.3-5).
Jesus não é D eus
Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o seu redentor, o
Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o
último; além de mim não há Deus (Is 44.6).Eu sou o
primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive
morto, mas agora estou vivo para todo o sempre! E
tenho as chaves da morte e do H ades (Ap 1.17-18).
A Bíblia é a Palavra de D eus som ente quando ela
fala a você
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o
ensino, para a repreensão, para a correção e para a
instrução na justiça (2T m 3.16).Antes de mais nada,
saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de
interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve
origem na vontade humana, mas homens falaram da
parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo (2Pe
1.20-21).
A salvação pode ser obtida por m eio das obras
Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como
justiça (Gn 15.6).Pois vocês são125
salvos pela graça, por
meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus;
não por obras, para que ninguém se glorie (Ef
2.8-9).N ão por causa de atos de justiça por nós
praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos
salvou (T t 3.5).
T homas C. Symcox (Israel M y Glory
? Chamada.com.br)

