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
8:00h - Consagração M inistérios
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
Todo Sábado
16:00h - Reunião dos Jovens
Sext a 19
22:00h - Vigília de oração
D om ingo 14
17:00h - Reunião da Geração Vida
D om ingo 21
17:00h - Reunião do Evangelismo
D om ingo 28
17:00h - Reunião das mulheres e
Desperta Débora

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

D iscurso do pr im eiro m inistro de I srael
O Sr. N ethanyahu disse:
· Apenas 70 anos atrás! O s judeus foram levados ao
matadouro como ovelhas.
· 60 anos atrás! N ão tínhamos país. N enhum exército.
· Sete países árabes declararam a guerra ao nosso pequeno
estado judaico, apenas algumas horas após a sua criação!
· N ós éramos apenas 650 judeus, contra o resto do mundo
árabe! N EN H U M FID (Exército de Defesa de Israel).
N enhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas
com nenhum lugar para ir.
· Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia
Saudita, todos nos atacaram ao mesmo tempo.
· O país que as N ações U nidas nos deram foi de 65% do
deserto. O país estava no meio do nada
· 35 anos atrás! Lutamos contra os três exércitos mais
poderosos do O riente M édio, e nós os varremos ... sim ...
em seis dias.
N ós lutamos contra várias coalizões de países árabes, que
possuíam os exércitos modernos e muitas armas
soviéticas, e sempre os derrotamos!
H oje nós temos: Um país; Um exército; Um a
poderosa força aérea
· U ma economia de estado-da-arte que exporta milhões
de dólares.
· Intel - M icrosoft - A I BM desenvolve produtos em casa
· N ossos médicos recebem prêmios por pesquisa médica
N ós fizemos o deserto florescer, e vender laranjas, flores e
vegetais em todo o mundo.
Israel enviou seus próprios satélites para o espaço! Três
satélites ao mesmo tempo!
Estamos orgulhosos de estar no mesmo ranking que:
· Estados U nidos, que tem 250 milhões de habitantes,
· A R ússia, que tem 200 milhões de habitantes
· A China, que possui 1,3 bilhão de habitantes
· Europa - França, Grã-Bretanha, Alemanha - com 350
milhões de habitantes ..
· U m dos poucos países do mundo a enviar objetos para o
espaço! Israel é agora parte da família das potências
nucleares, com os Estados U nidos, R ússia, China, Índia,
França e Grã-Bretanha.
N unca admitimos oficialmente, mas todos sabem, que
apenas a 60 anos atrás, fomos levados, envergonhados e
sem esperança, para morrermos no deserto!
N ós extirpamos as ruínas fumegantes da Europa,
ganhamos nossas guerras aqui com menos do que nada.
N ós construímos nosso pequeno "Império" do nada.
Q uem é o H amas para nos assustar? Vocês me fazem rir!
A Páscoa foi celebrada; N ão esqueçamos sobre o que a
páscoa trata.
> Sobrevivemos ao Faraó.

> Sobrevivemos aos gregos.
> Sobrevivemos aos romanos.
> Sobrevivemos à inquisição na Espanha.
> Temos os pogroms na R ússia.
> Sobrevivemos a H itler.
> Sobrevivemos aos alemães.
> Sobrevivemos ao H olocausto.
> Sobrevivemos aos exércitos de sete países árabes.
> Sobrevivemos a Saddam.
> Continuaremos a sobreviver aos inimigos presentes hoje
também.
Pense em qualquer momento da história humana! Pense
nisso! Para o povo judeu, a situação nunca foi melhor!
Então vamos enfrentar o mundo.
Lembre-se: todas as nações ou culturas que uma vez
tentaram nos destruir, já não existem hoje - enquanto
nós, ainda vivemos!
· O s egípcios? O s gregos? A lexandre da M acedônia?
O s rom anos? (A lguém ainda fala latino estes dias?)
O Terceiro R eich?
E olhe para nós:
> A N ação da Bíblia. > O s escravos do Egito.
A inda est am os aqui.
E nós falamos o mesmo idioma! Antes e agora! O s árabes
ainda não sabem, mas aprenderão que há um Deus ...
enquanto conservarmos nossa identidade,
sobreviveremos.
Então, perdoe-nos:
* por não nos preocuparmos. * N ão chorarmos. * N ão
termos medo.
As coisas estão bem por aqui. Certamente poderiam
melhorar.
N o entanto: N ão acredite na mídia, eles não dizem que
nossas festas continuam a acontecer, que as pessoas
continuam a viver, que as pessoas continuam saindo, que
as pessoas continuam a ver amigos.
Sim, nossa moral é baixa. E daí? Somente porque
choramos nossas mortes, enquanto outros se regozijam
em derramar nosso sangue?. É por isso que vamos vencer,
no final.
Sl 121:1- 81Levantarei os meus olhos para os montes , de
onde vem o meu socorro. 2O meu socorro[vem]do
SEN H OR que fez o céu e a terra. 3N ão permitirá vacilar
o teu pé; Aquele que te guarda não se tornará sonolento.
4Eis que não se tornará sonolento nem dormirá o guarda
de Israel. 5O SEN H OR [é]quem te guarda; o
SEN H OR [é]a tua sombra à tua direita. 6O sol não te
molestará de dia nem a lua de noite. 7O SEN H OR te
guardará- preservará de todo o mal; preservará a tua alma.
8O SEN H OR guardará- preservará a tua saída e a tua
entrada, desde agora e para sempre. LT T-ComNotas
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previamente avisado que esses tais não herdarão o seu
Por que D eus per m itiu a existência do m al?

reino, sendo Ele o Rei, por que alguns o questionam e
reclamam por não serem aceitos? Cada um escolhe com
quem bem desejará viver ou conviver. Deus não pode
fazer o mesmo? Agora, sem desculpa alguma, por já terem
pré-aviso, todos os que rejeitam a Deus, pelos seus
próprios feitos, terão que aceitar, como consequência,
condenação eterna, junto com os inimigos de Deus:
Satanás e seus anjos. O s que amam verdadeiramente a
Deus poderia viver sozinho (Pai, Filho e Espírito Santo)
Deus viverão com Ele para sempre. O s que não o amam
como desde a eternidade passada.
sofrerão a pena do castigo eterno preparado para o diabo,
Ele decidiu criar o universo e um ser que fosse à sua
precursor do mal, e todos os anjos (demônios) que o
imagem e semelhança, a fim de passear, conversar e cuidar seguem.
deste, fazendo com que nada faltasse. Chamou esse ser de N ão adianta reclamar! A escolha é pessoal. Q uem rejeita a
?homem? e concedeu-lhe todo domínio sobre a criação
Deus, não deseja fazer parte do seu reino. Repito: Q uem
terrestre.
dita as regras para convivência no reino é o Rei, ou o líder
N a verdade, Ele não queria conviver com seres
desse reino. O que desejar viver no reino de Deus,
controlados pelo seu poder, no que diz respeito a sentir e necessita atender às suas regras. O que desejar viver no
amar. Afinal, o Amor pôs amor em sua especial criatura.
reino do diabo, que durará pouco tempo, irá morar com
Deus havia criado milhares de anjos com liberdade de
ele no inferno eterno de fogo, aonde não há reis nem
escolha e poderes especiais para locomoção. A entre os
súditos, mas unicamente perdidos eternos, incluindo
anjos e homem é que nós fomos feitos como a mais
satanás e seus anjos. Satanás e seus anjos não terão poder
excelente obra da criação; sendo até servidos pelos anjos.
algum no lago de fogo e enxofre. Sofrerão tanto quanto
Deus dotou o homem de liberdade para escolher. Assim, todos os que estiverem lá e fizeram parte do seu reino
ninguém o amaria ou serviria forçosamente. O amor
temporário, aqui na terra. N ão adianta enganar-se apenas
humano era espontâneo e intenso. Então, o homem caiu, dizendo não pertencer ao reino temporário de satanás, se
desobedeceu a Deus, dando ouvidos a satanás, o líder dos atende aos seus desejos. As palavras contraditórias,
anjos já caídos.
mentirosas, não têm valor algum para nada. U ma coisa é
Deus já sabia que, com liberdade para escolher, a maioria dizer, a outra é ser. N o final, tudo será posto às claras.
N inguém consegue enganar a Deus! N inguém!
da humanidade não o amaria, antes o buscaria por
interesses mesquinhos. M as era necessário permitir que
Desde o início da criação, Deus alerta sobre seus planos
tudo fruísse espontaneamente para, no final, ter em sua
eternos de convivência com o homem. Suporta as
companhia eterna um povo que o ame tanto quanto é
maldades do homem, senão já teria destruído a todos, de
amado. Existindo o mal, com a queda de satanás e
tal forma que concede grandes e imerecidas
milhares de outros anjos (demônios), não seria difícil, sem oportunidades de arrependimento e conversão. N ão ouve
sua própria intervenção, Deus ter para si anjos e homens
quem não quer!
capazes de amá-lo tanto quanto serem amados por Ele.
N inguém é obrigado a amar a Deus, mas todos, de
N o final de tudo restará, para todos os que foram
antemão avisados, terão que assumir as consequências
alcançados pelo amor, e amam verdadeiramente, uma
eternas pela sua livre escolha. Afinal, não foram os anjos
eternidade futura, em terra além do universo, aonde só
nem os homens que criaram a Deus. N ão serão as
existe amor recíproco.
criaturas que ditarão normas ao que os criou!
Para que tudo ocorresse de forma espontânea, seria
Tudo é feito por Deus de forma justa e imparcial, o
necessário deixar que o mal entrasse na terra. Assim
contrário do diabo. Deus é a própria Verdade! Satanás é
haveria a possibilidade do livre arbítrio. N inguém
mentiroso e pai da mentira. N ão aceite nem um elogio do
reclamaria que só serviria a Deus por não haver outra
diabo, pois tudo o que faz tem objetivo malicioso. Este
opção.
nunca se firmará na verdade, pois ama o mal.
Como Criador, é claro, Deus dita as normas e regras para A extensão da salvação é TODO S. Infelizmente, a
ter em sua companhia pessoas da forma que Ele deseja.
maioria rejeita por ser ludibriado por demônios. Aceitam
N ão é muito diferente com os homens. Escolhemos nossa suas ?ofertas? por livre e espontânea vontade. Estes não
amizade, esposa, marido, aonde comprar, o que comprar, conhecem o verdadeiro amor, antes exercitam o que
o que fazer, etc. Ficamos muitas vezes irados com quem
vivem: O ódio e toda sorte de malignidades. Tudo é feito
ousa discordar da nossa forma de gostar de viver. Por que de forma espontânea e livre, até a escolha do mal.
então questionam a Deus por Ele desejar morar com
Por que o castigo eterno? Deus, o Criador, decidiu dar a
quem o agrada?
criação terrena ao homem... O homem caiu. Para
Deus criou o homem para viver com Ele para sempre.
resgatá-lo Deus estendeu a todos seu plano salvívico. Ele
Infelizmente, a maioria escolhe caminhos que os
poderia ter destruído a todos e recriar o homem, mas a
distanciam de Deus. Por exemplo: Q uem gosta de viver,
sua misericórdia é inexplicável. Ele não exigiu nada difícil
na mesma casa, com assassinos, pedófilos (impuros),
e, ainda, pagou o preço pelos pecados do homem com o
mentirosos, etc.? M uitos gostam... N ão apenas gostam,
sangue do Seu Filho, Jesus Cristo. Q uer mais que isto? É
mas são esse tipo de pessoas. N ão é mesmo? Tendo Deus lógico que quem rejeita tamanha benevolência merece,
?E disse Deus: Façamoso homem à nossa imagem, conforme a
nossa semelhança; e domine sobre ospeixesdo mar, e sobre asaves
doscéus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil
que se move sobre a terra. E criou Deusohomem à sua imagem;
à imagem de Deusocriou; homem e mulher oscriou.?
Gênesis 1:26- 27

ANIVERSARIANTES DO MÊS
02 Ana Célia Ferreira
02 Elizabeth Pereira
03 M arigenia Ferreira
04 Aílton da Silva
06 Liliane X avier
07 Aleksandra Oliveira
07 Ariadne M arinho
07 Davi Dantas
07 Luana Souza
08 Izalene Carneiro
10 Carlos Costa
11 Wellington M edina
12 N atanaeli X avier
13 Alessandra Alberto
16 M aria Cristina
Silva
16 M ilton Oliveira
Filho
18 Flávio De M elo
19 Cleudilene Silva
21 Jordan Franklin
21U birajara Da Silva
23 João Victor Do
N ascimento
23 Rosania Galdeano

Pereira Da Silva
26 Elessandra Souza
26 Lucimar Da Silva
BOD A S
07 Silvana & Carlos
08 Rosania & Walmir
13 M árcia & Paulo
20 Cláudia & Davi
20 M aria & Antonio
31 Iolanda e Júlio

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 9:30h
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

"As pessoas erram em suas
amizades antes de errarem em sua
doutrina."
John R ice

Cont inuação da primeira página
mesmo, passar a eternidade sofrendo com o opositor de Deus, satanás.
É justo! Ele não está oferecendo ao homem sofrimento eterno, nem decidindo que,
aleatoriamente, a uns dará a perdição e a outros a salvação, mas VIDA ET ER N A a todos os que
o amarem verdadeiramente, arrependendo-se dos pecados e convertendo-se a Ele. Para tanto,
sacrificou seu próprio Filho, sabendo que o homem é incapaz de alcançar a salvação da alma
pelos próprios méritos. Até isto Ele fez: Pagou o preço no lugar do homem. Então, o homem
não necessita fazer nada mais que AM Á-LO. Q uem o ama verdadeiramente, atende à sua regra
para ser salvo: Arrepender-se, verdadeiramente, e converter-se ao Seu Filho, Jesus Cristo. Isto é
difícil? Se alguém deseja ter a vida transformada e salva para sempre deve atender ao chamado
de Deus.
O homem ama o pecado porque ama o mal. M esmo assim Deus estende a sua graça e a
possibilidade do perdão. Q uem o rejeita faz pouco caso. O que alguém que rejeita essa graça e
amor inexplicáveis merece?
Por que o homem e a mulher exigem que o seu cônjuge o(a) ame verdadeiramente, e não aceita
que Deus queira ser amado da mesma forma? Lembremos que o homem foi criado por Deus à
imagem e semelhança.
O próprio homem julga outros por coisas que praticam contrárias às suas crenças,
entendimentos e práticas; tem essas atitudes como corretas e decisivas. Por que não aceitar que
Deus faça o mesmo?
Q uem perde com a rejeição? Deus ou o homem? Q uem é suficientemente ?corajoso? para
medir forças com o Altíssimo?
N a eternidade não há retorno! O que o homem escolheu nesta terra terá que assumir na
eternidade. As consequências pela crença de cada um é eterna. Como teremos, quer queiramos
ou não, que passar para a eternidade, enquanto há vida, há oportunidade. A qualquer momento
você poderá já estar na eternidade. Estás preparado? Se a resposta é não, prepare-se agora, antes
que seja tarde demais.
N o final, o mal sofrerá a pena do FO GO ET ER N O. Duvidas? N ão deixe para crê quando
estiveres na perdição. Será tarde demais! Agora, tens oportunidade. Daqui a pouco pode ser
que não a tenhas mais. Assim acontece com milhares que rejeitam o amor de Deus. Pode
acontecer com você também. Estás enganado por religiões que te conduzem à perdição.
Examine a Palavra de Deus (a Bíblia). N ão terás desculpas em afirmares que não sabias. N ão
examinas a Palavra de Deus por livre escolha.
Eu escolhi am ar verdadeiram ente ao Único D eus verdadeiro porque Ele m e am ou
pr im eiro! E você?
Salm os 145:
20 O SEN H OR guarda a todos os que o amam; mas todos os ímpios serão destruídos.
I Cor íntios 2:
9 M as, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, E não subiram
ao coração do homem, São as que Deus preparou para os que o amam.
T iago 1:
12 Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for provado, receberá a
coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
T iago 2:
5 O uvi, meus amados irmãos: Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para
serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?
I João 4:
19 N ós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro.
I João 1:
7 mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado.
Só o sangue do Senhor Jesus Cristo pode purificar o pecador, VER DADEI R AM EN T E
arrependido, de todo o pecado (I João 1:7). O mesmo Jesus ressuscitou, EM CAR N E E
O SSO S (Lucas 24:39), ao terceiro dia da sua morte, e voltará para arrebatar todo aquele que o
recebeu como Ú N ICO CAM IN H O , Ú N ICA VER DADE, Ú N ICA VIDA ET ER N A (João
14:6).
Sou SALVO PAR A SEM PR E unicamente PELO SAN GU E DO COR DEI RO DE DEU S
(JESU S CR ISTO ). Tenho a certeza ABSOLU TA que sou SALVO APEN AS PELA GR AÇA
DE DEU S e VOU (COM CERT EZ A) M OR AR N O CÉU !

T ito 3:
5não em vir tude de obras de justiça que nós houvéssem os feito, mas segundo asua
m iser icórdia, nos salvoumediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo,
Efésios 2:
8 Porquepela graça sois salvos,por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus;
9não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Se alguém quiser acreditar ou não, não mudará o fato da EX IST ÊN CIA DO IN FER N O
ET ER N O DE FO GO. A Bíblia está cheia de textos que falam sobre o inferno eterno de fogo.
M uitos que não criam, estão crendo tarde demais. N ão seja um dos tais que apostaram nos
?eus achos? e em doutrinas diabólicas e se arrependeram tarde demais.
Deus não leva em conta os "conhecimentos" e "habilidades" terrenas, nem trata o homem de
acordo com os bens que possui, mas EX IGE que TODO S, EM TODO LU GAR , SE
AR R EPEN DAM (Atos 17:30).
L ucas 12:15
E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza; porque a vida de qualquer não consiste na
abundância do que possui.
Cada um deve reconhecer que é um pecador perdido (Romanos 3:23) e, por isto,
arrepender-se dos seus pecados; crê que o Senhor Jesus Cristo pagou todos os pecados de cada
um de nós com o sangue dEle (I João 1:7) porque não podemos, de forma alguma, pagar um só
pecado; crê que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, em carne e ossos (Lucas 24:39), ao terceiro
dia da sua morte e converter-se a Ele; não a uma religião, mas ao Senhor Jesus Cristo,
recebendo-o como Ú nico e Todo-Suficiente Salvador (João 14:6).
Fique, agora, a sós com Deus... N ão exija nada dEle; pois, quem somos para exigirmos algo de
Deus? Com toda humildade no seu coração ESVAZ I E-SE DE T U DO O QU E
APR EN DEU ... Sinta que você é (o que todo homem é): PÓ ! Diga a Deus que você não
merece nem falar com Ele, quanto mais OU VI R A SUA VOZ . Agora, arrependido por ser
mais um PECADOR (como todos o são), peça M ISER ICÓR DIA A DEU S e CR EIA QU E
o SAN GU E DO SEN H OR JESU S CR ISTO É o Ú N ICO PAGAM EN T O POR TODO S
O S T EU S PECADO S (I JO ÃO 1:7). N ão precisas ouvir som algum, mas necessitas sentir, em
teu coração, que Deus está pronto a te ouvir! Creia, sem dúvida alguma, que o Senhor Jesus
Cristo R ESSU SCITOU EM CAR N E E O SSO S (Lucas 24:39)... Romanos 10:9 e 10.
Esvazie-se deste mundo e de tudo o que te prende (amarra) a ele e sinta a sua inutilidade para
salvar a sua alma... Creia, no seu coração, que JESU S CR ISTO é o Ú N ICO (João 14:6) que
PODE, PELA SUA IN FIN ITA GR AÇA, AM OR e M ISER ICÓR DIAS, SALVAR A T UA
POBR E E PER DIDA ALM A, AGOR A!
O re assim, não como uma reza, com coração sincero e arrependido, a Deus: Senhor Deus, eu
sou um pecador perdido e por isso não posso fazer nada para pagar os meus pecados. Foi por
isto que o teu Filho, Jesus Cristo, morreu na cruz: Para pagar todos os meus pecados com o
sangue que derramou. M esmo sem ter visto, pela fé, creio que o Senhor Jesus Cristo
ressuscitou, ao terceiro dia da sua morte, em carne e ossos; está vivo no céu. Agora, eu abro o
meu coração e te peço: Entre, agora, Senhor Jesus, no meu coração, perdoa todos os meus
pecados, como perdoaste o ladrão que morreu na cruz ao teu lado; purifica-me com o teu
sangue; livre-me da condenação eterna do fogo do inferno e dê-me, agora mesmo, o teu
Espírito Santo para morar no meu coração para eu ter a certeza, agora, de morar no teu céu. Eu
te recebo, agora, Senhor Jesus Cristo, como meu Ú nico e TODO -SU FICI EN T E Salvador e
Senhor. Ó Deus! Eu te imploro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém!
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