
N ão canse de fazer o bem ! (2Ts 
3:13)
Estamos vivendo um momento político 
muito importante para o nosso país, 
eleições para os principais cargos 
executivos e legislativos da nação.
Temos visto uma grande polarização entre 
as correntes políticas de esquerda e de 
direita. 
A pergunta que nos fazemos é esta: Qual a 
nossa posição, como Cristãos, neste 
cenário tão conturbado? O que a bíblia nos 
recomenda em relação a estes 
posicionamentos políticos?
N ão podemos simplesmente nos ausentar e 
nos eximir de qualquer culpa pelo rumo da 
história do nosso país.
Somos sim, como diz a bíblia, cidadãos dos 
céus, mas não deixamos, por isso, de viver 
nossa cidadania terrestre. Como disse Jesus 
em sua oração pelos seus discípulos em Jo 
17:15  ?N ão peço que os tires do mundo, e 
sim que os guardes do mal.?
Assim sendo, como parte atuante na 
sociedade em que estamos inseridos, temos 
uma participação política que não pode ser 
omitida nem relegada a um segundo plano.
Sou, assim como nosso Conselho de 
Pastores, completamente contrário ao 
envolvimento de pastores nas eleições 
como candidatos, pois creio que nosso 
chamado pastoral é bem maior, mais 
importante e mais abrangente nas igrejas 
que nos foram confiadas por Deus.
O cuidado com as ovelhas não pode ser 
substituído por nenhum outro chamado ou 
tentação.
M as como pastores e mestres, temos a 
obrigação de ensinar os princípios do 
Evangelho de Cristo para formar homens e 
mulheres de bem que possam atuar 
politicamente tendo estes valores como 
direcionadores de suas condutas.

Assim posto, precisamos olhar para a 
palavra de Deus para nos posicionar 
politicamente.
Temos visto nos últimos anos no Brasil e 
também na América Latina, um 
crescimento das doutrinas esquerdistas que 
se espalham rapidamente como um 
subproduto do pensamento M arxista 
encoberto por uma capa de socialismo 
humanitário que se mostra cheio de boas 
intenções, mas que esconde suas raízes 
malignas.
É muito comum vermos a igreja cristã em 
geral, ao longo da história se deixar 
confundir por princípios socialistas na sua 
busca por justiça social, que é um objetivo 
de todos.
M ovimentos como a teologia da libertação 
na Igreja Católica se distanciaram do 
evangelho para seguir princípios socialistas 
como se os mesmos fossem um reflexo do 
que nos ensinou Jesus e do que viveu a 
Igreja primitiva.
Quando estes teólogos equivocados veem 
no livro de Atos que a igreja inicial tinha 
?tudo em comum?, imaginam eles, que 
esta igreja adotava princípios 
comunistas/socialistas. 
Já que a narrativa bíblica afirma que muitos 
dos irmãos vendiam suas propriedades e 
colocavam o valor apurado nas mãos dos 
apóstolos para que a renda obtida pudesse 
sustentar toda a comunidade de discípulos.
 N este ponto, estes teólogos simplesmente 
se esquecem ou ignoram de má intenção, 
que esta atitude de vender e trazer o 
dinheiro era algo absolutamente 
voluntário, ninguém era obrigado a vender 
seus bens e nem a trazer o apurado para 
doar. A prova disso está no ocorrido no 
livro de Atos, capítulo 5, quando Ananias e 
sua esposa decidem ?participar? de forma 
fraudulenta deste propósito.
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Igrejas de N ova Vida do Brasil

D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)  
09h30 Adultos (Templo)

                                Doutrinas Básicas (2º andar)
10h30 Culto
19h  Culto

Terças
19h30 Culto da família

Quintas
19h30 Culto

1º D om ingo 8:00h -  Consagração M inistérios
Ceia e oferta de alimentos nos 2 cultos

1ª Quinta 19:30h -  Ceia e oferta de alimentos
Todo Sábado 16:00h -  Reunião dos Jovens
D om ingo 11 17:00h -  Reunião Geração Vida
D om ingo 18 17:00h -  Reunião do Evangelismo
Sábado 24 18:00h -  Palestra para casais 
D om ingo 25 16:30h -  Reunião das mulheres e 

Desperta Débora

Conta corrente da Igrej a - Bradesco, A g. 279-8 C/C 125.005-1
temos critérios.
Devemos tratar todos os seres humanos 
com dignidade e respeito sem distinguir 
classe nem raça, mas devemos ter critérios 
quando tratarmos de ajuda financeira.
O próprio Paulo ensinou a Timóteo os 
critérios que a igreja deve adotar para isto:
1Tm 5: 3  Honra as viúvas 
verdadeiram ente viúvas. (mostrando 
que há viúvas que não o são 
verdadeiramente, pois podem ter outro 
amparo que não a ajuda da igreja)
4 M as, se alguma viúva tem fi lhos ou 
netos, que estes aprendam primeiro a 
exercer piedade para com a própr ia casa 
e a recompensar a seus progenitores; pois 
isto é aceitável diante de Deus.
5 Aquela, porém, que é 
verdadeiram ente viúva e não tem 
amparo espera em Deus e persevera em 
súplicas e orações, noite e dia; (se for 
verdadeiramente desamparada, ainda 
assim deve obedecer a mais cr itér ios)
6 entretanto, a que se entrega aos 
prazeres, mesmo viva, está morta. 
(precisa ser santa)
7 Prescreve, pois, estas coisas, para que 
sejam i r repreensíveis. 
8 Ora, se alguém não tem cuidado dos 
seus e especialmente dos da própria casa, 
tem negado a fé e é pior do que o 
descrente.
9 N ão seja inscrita senão viúva que conte 
ao menos sessenta anos de idade, tenha 
sido esposa de um só marido, (m ais 
cr itér ios)
10 seja recomendada pelo testemunho de 
boas obras, tenha criado filhos, exercitado 
hospitalidade, lavado os pés aos santos, 

socorrido a atribulados, se viveu na 
prática zelosa de toda boa obra. (m ais 
cr itér ios)
As vezes cansamos de fazer o bem por 
causa das ingratidões e por ver que o alvo 
do nosso esforço em ajudar não se esforça 
em nada para melhorar de vida.
Vamos parar de atribuir ao estado (ou a 
igreja) a solução de todos os nossos 
problemas. Vamos parar de esperar por 
auxílios, doações, ajudas. 
É melhor buscar o trabalho, mesmo que 
seja humilde, pois a bênção de Deus 
nunca vai nos deixar.
Pois quanto mais dependermos do estado 
para viver, mais poder ele terá sobre nós 
até que ele assuma completamente nossas 
vidas e escolhas como nos regimes 
comunistas.
Lembre o que nos ensinou Jesus: Atos 
20:35  ?Tenho-vos mostrado em tudo 
que, trabalhando assim, é mister socorrer 
os necessitados e recordar as palavras do 
próprio Senhor Jesus: M ais 
bem-aventurado é dar que receber.?
Dar é a melhor posição. Socorra aos 
necessitados mas não sustente aqueles que 
não querem trabalhar!

Pr. M aur icio For tunato
Igreja de N ova Vida em São Cristóvão
www.invsc.org.br
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01 Kassia Pinto
01 M auricio 
Fortunato  
03 M arco Aurélio 
De M elo  
04 Paulo Brito  
05 Rosana Cruz  
05 Samuel Carvalho  
07 Cleonice 
Loureiro  
07 Jorgete Crispin  
07 Ligia Queiroz  
13 M aria Eduarda 
M . N ascimento  
14 Carlos Augusto 
Farias Santos  
16 Elizangela Bilac  
25 M arcelo Oliveira  
26 Sirena M oura  

27 Carmeleide  
R ibeiro  
27 Janise 
N ascimento  
27 Jorge  Júnior  
28 M arselle 
Cardozo  
29 Emilyn Sales    

BODAS

12 Cristiane & 
André 
15 Alessandra & 
André
18 Daniela  & 
Bruno 
23 Kátia & Paulo

ANIVERSARIANTES DO MÊS

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. Os 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.

EBD Jovens e Adolescentes

A Escola Bíblica Especial para Jovens 
acontece aos domingos a partir das 9:30h 
na sala da juventude no 3º andar.
Para Adolescentes, 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 sucesso está na m esm a estrada do 
fracasso; o sucesso é apenas um  
pouco m ais à frente na estrada."

JACK H YLES

Cont inuação da primeira página
Ao acusa-los, Pedro diz a ele que ele não era obrigado a fazer, mas 
uma vez feito não poderia fingir que participava para parecer bom aos 
olhos dos outros.
At 5:3  Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu 
coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do 
valor do campo?
4 Conservando-o, porventura, não ser ia teu? E, vendido, não 
estar ia em  teu poder? Como, pois, assentaste no coração este 
desígnio? N ão mentiste aos homens, mas a Deus.
Creio ser exatamente este tipo de pensamento que faz com que 
cristãos hoje se manifestem como socialistas, comunistas, de 
esquerda, etc.
O sentimento interior que com este pensamento estão se 
preocupando com os outros além de si mesmos, a sensação de 
autojustiça que consola a mente ao se declarar de esquerda para sentir 
que tem empatia pela causa dos mais necessitados.
Este tentador pensamento revolucionário é o que tem dominado a 
grande maioria dos nossos jovens, que por natureza gostam do 
contraditório, e quando chegam no ensino médio e superior, são 
facilmente manipulados por professores que em sua maioria são de 
esquerda e vendem a mensagem de que esta é a causa do bem e a 
ilusão de que somente adotando esta causa eu posso me sentir mais 
nobre do que os outros sem necessariamente fazer nada de prático 
em benefício real a alguém.
Acusando como fascista, opressor, explorador, qualquer pensamento 
contrário que se mostre mais conservador.
N ão ensinam eles diretamente aos seus alunos os males do 
comunismos/socialismo lastreados pelo pensamento M arxista, nem 
se quer falam sobre o caráter M arx e sua vida de desgraças.
N ão ensinam sobre os milhões de mortes promovidas pelos 
comunistas para implantar a força suas ideias ?salvadoras?.
Também nada é dito, a princípio, sobre o plano de destruição da 
família substituindo a autoridade da família pela autoridade do 
estado.
É ensinada a disputa de classes, jogando classes e etnias umas contras 
as outras para enfraquecer a população, que também deve ser 
desarmada. É a famosa ideia ?dividir para conquistar?.
Se há alguma coisa boa no socialismo, nós não precisamos aprender 
com ele, pois a bíblia nos ensina como ser seres humanos melhores, 
preocupados com o bem-estar do próximo.
A bíblia não ensina a exploração do trabalho nem a segregação de 
raças. Eu não preciso ser socialista para aprender isto.
Entretanto a bíblia me ensina a respeitar a propriedade privada, não 
cobiçando o sucesso do meu próximo. Ela me ensina a trabalhar para 
ganhar o pão de cada dia. N ão me ensina a tratar o patrão como o 
meu inimigo, mas a servi- lo como ao Senhor!
N o texto usado como título deste artigo, cito a passagem de Paulo 
em 2Ts 3:13 ? ?13  E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.?
Esta frase está inserida num contexto bem próprio para o assunto que 
estamos tratando. Paulo afirma que a igreja está seguindo fielmente a 

doutrina ensinada:
?4 N ós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só 
estais praticando as coisas que vos ordenamos, como também 
continuareis a fazê-las.
5 Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à 
constância de Cristo.
6 N ós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que 
vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não 
segundo a tradição que de nós recebestes;?
Afirma que ele mesmo deixou um exemplo a ser seguido:
?7 pois vós mesmos estais cientes do modo por que vos convém 
imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre 
vós,
8 nem jamais comemos pão à custa de outrem; pelo contrário, em 
labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos 
pesados a nenhum de vós;
9 não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista 
oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes.?
Ensinando a igreja que ninguém deve viver às custas de ninguém, de 
governos, de comunidades, etc.
Então ele lembra de algo que já havia ensinado antes e que talvez a 
igreja estivesse esquecendo de praticar:
?10 Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém 
não quer trabalhar, também não coma.?
M ostrando que o melhor programa social é a oportunidade de 
trabalho, como nos ensina o Salmos 37:25  ?Fui moço e já, agora, 
sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua 
descendência a mendigar o pão.?
N ão vivemos a mendigar, mas buscamos trabalhar para que Deus 
abençoe o trabalho de nossas mãos.
A não observância destes princípios pela igreja estava causando 
problemas de divisões o corpo de Cristo, veja o que diz Paulo:
?11 Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas 
que andam desordenadamente, não trabalhando; antes, se 
intrometem na vida alheia.
12 A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus 
Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão.?
É sempre assim que acontece quando o socialismo/comunismo é 
implantado, quando as pessoas percebem que se esforçando ou não 
terão o mesmo resultado, fazem cada vez menos, até que aquele que 
faz, deixa de fazer também e todos são nivelados por baixo.
Este é o verdadeiro resultado do socialismo/comunismo - a miséria é 
socializada e a riqueza acumulada na mão dos seus líderes 
(salvadores).
Por isso Paulo termina com esta advertência:
13 E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.
14 Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta 
epístola, notai-o; nem vos associeis com ele, para que fique 
envergonhado.
Reconhecendo ele que a prática do bem pode cansar quando não 


