PROGRAMAÇÃO SEMANAL
D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)
09h30 Adultos (Templo)
Doutrinas Básicas (2º andar)
10h30 Culto
19h
Culto
Terças
19h30 Culto da família
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 Q uint a
19:30h - Ceia e oferta de alimentos
Todo Sábado
16:00h - Reunião dos Jovens
Sábado 08
09:00h - Festa Resgatando Vidas
D om ingo 09
17:00h - Reunião Geração Vida
Sábado 15
18:00h - Cinema para casais
D om ingo 16
15:00h - reunião da liderança
17:00h - Reunião do Evangelismo
Sábado 22
14:00h - Congresso de homens
Sábado 29
18:00h - Culto jovem
D om ingo 30
16:30h - Reunião das mulheres e
Desperta Débora

Conta corrente da I grej a - Bradesco, A g. 279-8 C/ C 125.005-1
2. Encoraja a Supressão da L iberdade
R eligiosa.
De acordo com T he H ill, a Lei da Igualdade se
move para elevar a proteção das pessoas LGBT
sobre pessoas de fé. Se promulgada, a Lei da
(Publicado pela Friday Church N ews N otes, em 24 Igualdade impedirá as pessoas religiosas de negarem
de M aio de 2019, www.wayoflife.org)
serviços, emprego, moradia ou acomodações
O texto a seguir foi extraído de ?Q uatro Coisas
públicas, entre outras coisas, às pessoas LGBT ,
Q ue os Cristãos Devem Saber Sobre a Lei da
apesar do fato de que a homossexualidade contradiz
Igualdade?, ChristianH eadlines.com, 17 de maio
suas crenças religiosas. A membro da Alliance
de 2019:
Defending Freedom, Sarah Kramer, resumiu os
efeitos do ato sobre as pessoas religiosas:
?A Lei da Igualdade, ainda pouco conhecida, está
?Essencialmente, a Lei da Igualdade dá às pessoas
voltando ao Congresso Americano este ano. O ato, de fé um ultimato: M ude suas práticas baseadas na
que está sendo pintado como uma lei pró-LGBT ,
fé ou enfrente a punição do governo?.
está chegando a muitas pessoas de fé como uma lei
de liberdade anti-religiosa. Como Christian
3. Ela Vai D estr uir Por Com pleto os D ireitos
H eadlines relatou anteriormente, o ato está
das M ulheres.
tentando fazer da ?identidade de gênero? uma
... A Lei da Igualdade está tentando fazer da
categoria protegida sob o Ato dos Direitos Civis,
?identidade de gênero? uma categoria coberta sob
sobrepondo-se, assim, às proteções baseadas no
a Lei dos Direitos Civis. Ao fazer isso, a categoria
sexo biológico...
protegida de ?sexo? está sendo eliminada. Em
Aqui Estão Q uatro Coisas Q ue os Cristãos Devem entrevista à Fox N ews, Doreen Denny, diretora
Saber Sobre a Lei da Igualdade:
sênior de Relações Governamentais do grupo
conservador Concerned Women for America
1. Põe em Per igo a I greja L ocal.
[M ulheres preocupadas pela América], disse... ?N os
Se a Lei da Igualdade passar, as igrejas locais não
banheiros, nos toaletes ou nos vestiários, qualquer
poderão mais receber como membro alguém com
homem biológico [homem de fato], a qualquer
base exclusivamente em suas crenças e doutrinas
momento que queira poderá entrar nestes locais e
distintivas. O que isto significa é que uma igreja
dizer, eu sou agora uma mulher, poderia
não poderá negar a membresia de alguém porque é simplesmente ter acesso a esse lugar.?... A Lei da
ateu ou porque vive uma vida contraditória às
Igualdade vai deixar qualquer pessoa que ?se
crenças e doutrinas (estatuto e regimento interno)
sentir? como uma mulher, competir [em esportes]
da igreja local. Isso também significa que as igrejas como uma mulher real, mesmo se eles forem um
locais, como todas as outras instituições, não terão homem biológico [homem de fato].
permissão para segregar banheiros ou vestiários
com base no sexo. De acordo com Greg Baylor da 4. Ele A fet ará Seus Filhos.
Alliance Defending Freedom [Aliança Pela Defesa ... A Fundação H eritage [H erança] relata que a Lei
da Liberdade], a Lei da Igualdade também está
da Igualdade irá forçar os médicos a ignorarem os
destinada a revogar a Lei de Restauração da
desejos dos pais e dar às crianças - não importa a
Liberdade Religiosa de 1993 ... Isso significa que as idade ? que forem convencidas que são
pessoas não poderão mais usar o livre exercício
transgêneros aos bloqueios hormonais de
religioso como uma defesa para suas ações. Por
puberdade se a criança pedir por isso.?
exemplo, se uma igreja local se recusar a permitir
que um casal gay realize seu casamento em sua
igreja porque isso vai contra suas crenças religiosas,
a igreja poderia estar sujeita a ação legal.

O QU E O S CR I ST Ã O S D EV EM
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A verdadeira filha de Deus não pode ser uma
comunista, pois só é comunista quem não acredita
Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, em Deus. Você acredita, realmente, em Deus?
por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a
Irmã... não posso ser uma verdadeira filha de Deus e
tradição dos homens, segundo os rudimentos do
crer no que este movimento que se intitula
mundo, e não segundo Cristo;". (Col2:8 ) [ACF]
"Feminismo" defende e ensina.
O tema geral do nosso X Encontro N acional Em
Como uma crente tenho a obrigação de mostrar a
Defesa da Sã Doutrina é "Incompatibilidade Entre A essas mulheres que se dizem crentes no Senhor Jesus
Fé Bíblica E O Sistema De Crenças Socialistas.
o perigo delas aderirem a esta ideologia satânica.
Dentro deste tema vamos estudar sobre "Contraste
Se estudarmos profundamente o "Feminismo" vamos
Entre A Cosmovisão Bíblica E A Cosmovisão
descobrir que a verdadeira intenção não é lutar para
M arxista"
valorizar as mulheres mas ensinar a libertinagem e, o
Podemos definir o comunismo como sendo um
que é pior, afastá-las, cada vez mais do Senhor.
câncer que começa silencioso, cresce e, se não for
Como posso ser uma verdadeira cristã que ama não
tratado a tempo, torna-se muito pior.
somente o Senhor mas também a Sua Palavra e, ao
Podemos ainda dizer que comunismo é anti-Deus,
mesmo tempo, ser uma feminista?
anti-Bíblia, anti-família, anti-mulher,
O que nos diz Gênesis 2:15 e 1:26?
anti-nacionalidades ... E socialismo é apenas a
"E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no
primeira metade do caminho (metade disfarçada
jardim do Éden para o lavrar e o guardar." (Gênesis
com palavras suaves e enganadoras) para o
2:15)
comunismo pleno.
"E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
Como nosso tempo é pouco para falar sobre tudo
conforme a nossa semelhança; e domine sobre os
isto, então, vou me concentrar apenas em
peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o
FEM IN ISM O.
gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que
Amadas irmãs, repousemos nossas vidas nos braços se move sobre a terra." (Gênesis 1:26)
do Senhor, pois somente Ele pode nos livrar de
O bservando esses dois versículos, podemos dizer,
ataques e perseguições que vamos sofrer somente
sem dúvida nenhuma, que funções o Senhor deu ao
porque vamos falar de um assunto que é muito
homem...
polêmico. Como uma filha de Deus, sei nasci para
1- Ele tinha que lavrar e guardar o jardim do Éden;
suportar tudo isso e para lutar contra o inimigo de
2- Ele tinha que dominar sobre os peixes do mar;
nossas almas... nasci para mostrar ao mundo a
3- Ele tinha que dominar sobre as aves dos céus;
verdade da Palavra de Deus... nasci para, lá na
4- Ele tinha que dominar sobre o gado;
frente, após tribulações e lutas, regozijar-me por
5- Ele tinha que dominar sobre toda a terra;
saber que sou uma filha de Deus e que terei uma
6- Ele tinha que dominar sobre todo o réptil que se
vida gloriosa no céu junto a meu Senhor e Salvador movia sobre a terra.
por toda uma eternidade.
A função da mulher era ser uma auxiliadora ou
Podemos, então, definir feminismo como um
ajudadora idônea do marido. Satanás, no entanto, foi
movimento que promove direitos iguais para
pouco a pouco procurando desviar da mente das
homens e mulheres. Aparentemente, este
mulheres aquilo que foi dito pelo Senhor e colocar
movimento é um movimento justo, mas se o
bem no fundo de seus corações o desejo de ser
olharmos mais de perto vamos descobrir que ele é
melhor do que os homens e de nunca precisar deles.
um tipo de rebelião contra Deus. Suas líderes são
É exatamente isso que o inimigo de nossas almas
ateias, não creem na Palavra de Deus.
quer fazer comigo e com você...nos desviar dos
Em M ateus 6:24, a Bíblia me alerta dizendo...
caminhos de Deus.
"N inguém pode servir a dois senhores; porque ou há Amada irmã, o M ovimento Feminista não valoriza a
de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e
mulher nem a transforma numa super-mulher. N a
desprezará o outro. N ão podeis servir a Deus e a
verdade, ela é desvalorizada, se torna libertina e
M amom."
ridícula. Saem em passeata sem roupa com cartazes
* Como posso amar a Jesus que morreu por mim e
exigindo direitos iguais e esquecem que estão
me deu salvação e vida eterna e amar também a
afrontando o Deus Todo Poderoso que criou o
M amom?
homem e também as criou.
* Como posso servir ao Feminismo e servir a Jesus? Grande tesouro é a mulher virtuosa, aquela que é
Saiba de uma coisa, irmã,... o Feminismo é um
ajudadora do marido e que não é feminista.
movimento satânico.
Q uando obedecemos ao Senhor, temos um

Fem inism o E a I greja

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01 Patrícia M edina
02 M yllena M endes
04 M ichel Lima
05 Rosimeire Lopes
06 Gerson Teixeira
06 Sônia M uniz
10 Davi Luiz Santos
11 R afael Rodrigues
12 Joyce Oliveira
13 Pedro Rodrigues
14 Fabio Fortunato
14 Guilherme Oliveira
14 Ilda Vilela
15 Alex M oura
15 Jéssica Rocha
15 M arcia S.dos Santos
15 N euza R ibeiro
16 João Paulo Silva
16 Valmir Da Silva
18 Annelize Rodrigues
18 R afael Oliveira
19 Dulcinéa
Anunciapção
20 Bruno Correia
22 Elsa E Sousa

23 M aria Do Carmo
Soares
27 M arcelo Pinto
29 Pedro Paulo De
M esquita

BOD A S
02 Sarah & M arvel
06 Valdelice & André
12 Ana Paula & Carlos
21 Albeliane &
Reinaldo
24 Danielle & R afael

EBD ADULTOS
N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne
aos dom ingos às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual:
Josué
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.

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
"Prefiro navegar e bater em um a
rocha do que sent ar e apodrecer na
doca seca."
L ester Roloff

Cont inuação da primeira página
casamento feliz, um marido feliz, filhos felizes e um lar segundo o coração de Deus. Veja, irmã, que Paulo nos diz "e não tivesse amor". N o comunismo você doa não por
E, sabe de uma coisa irmã? U m marido feliz é aquele que ama a sua esposa e lhe diz amor, mas porque é obrigada. "Sob o comunismo, tanto o doador alegre e generoso
palavras amorosas como...
quanto o homem mesquinho são ambos obrigados a dar exatamente a mesma
Cant 4:7 Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha.
quantidade - ou seja, tudo o que ganham."
Cant 4:8 Vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano; olha
2Co 9:7 nos mostra mais uma vez que a Palavra de Deus não apoia o comunismo...
desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de H ermom, desde os covis dos
"Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por
leões, desde os montes dos leopardos.
necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria."
Cant 4:9 Enlevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa; enlevaste-me o
M as... vamos ver, agora, partes de um manifesto do partido...
coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço..
1- Está no plano deles a extinção das igrejas e, principalmente da família que são
Cant 4:10 Q ue belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha! Q uanto melhor instituições com vistas à manutenção do domínio burguês.
é o teu amor do que o vinho! E o aroma dos teus unguentos do que o de todas as
2- Eles querem fazer a substituição da educação familiar pela educação social, ou
especiarias!
seja, educação marxista.
Certa noite, lendo um devocional, vi o testemunho de uma mulher de Deus que
3- Eles querem impostos acentuadamente progressivos. Com isso, o sistema vai
dizia... "Ao contrário do que pregam os inimigos da família, o matrimônio é sim um quebrar, o povo e os empresários vão empobrecer e, eles então, vão conseguir chegar
lugar de liberdade. Pois quem me dá a liberdade de ser esposa, senão o meu esposo? ao sistema comunista.
Q uem me dá a liberdade de ser mãe, senão os meus filhos? Q uando amo, os outros
4- A centralização de todos os transportes nas mãos do Estado. Q uase todo mundo
não são um obstáculo à minha liberdade e nem à minha felicidade. Pelo contrário:
já empobrecido vai ter que usar este serviço que sempre é de uma empresa privada.
são eles que me fazem verdadeiramente livre e feliz".
M uitas vezes, o serviço é ruim, mas, como não há concorrência, todos têm que usar.
N o ano de 1952, o livro de K atherine Bliss "T he Service and Status of Women in
5- O brigatoriedade de trabalho para todos. Isto soa como algo muito bom, mas, na
the Church" (O Trabalho e o Status da M ulher na Igreja) foi o marco inicial do
verdade, não é nada bom, pois o homem não tem liberdade de escolha. Tudo é
M ovimento Feminista dentro da igreja. As mulheres estavam se sentindo inferiores
dominado pelo governo. Se você quer ser um músico ou escritor... o governo pode
aos homens por causa do trabalho que elas faziam na igreja. Só podiam ser
achar que isto não é útil. Você tem que trabalhar na agricultura, como pintor, numa
professoras de crianças, limpar o templo, preparar a ceia e outros poucos serviços
fábrica... o governo é quem decide.
permitidos à mulher. Apesar de terem o mesmo nível intelectual e conhecimento da 6- Supressão do direito à herança. Se você, por exemplo, juntar algum dinheiro
Palavra de Deus, elas jamais poderiam ser pastoras.
pensando no futuro da sua família... o governo pode tomar tudo porque "só ele sabe
Estas feministas cristãs estavam querendo algo que o próprio Deus condena. Vamos usar melhor do que você"!
ver o que nos diz a Bíblia...
7- Confisco da propriedade de todos os imigrantes rebeldes. Imigrante é todo aquele
Ap 2:20 M as algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que
que discorda do governo. N ão existe propriedade privada. Esse direito você não
se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos tem.
sacrifícios da idolatria.. ACF2007
Irmã, o comunismo é uma religião. U ma religião material mas é uma religião.
Se eu sou uma verdadeira filha de Deus, tenho que conhecer a Sua Palavra e sempre Vamos fazer um paralelo entre o Comunismo X Cristianismo para entendermos
obedecê-la, pois Ele sempre tem o plano perfeito não só para a minha vida mas para melhor a posição deles e a nossa posição.
a vida de toda mulher que o ama e quer agradá-Lo.
1)O M AR X ISM O é Ateísta Eles não creem na existência de Deus
O que eu e você temos aprendido até agora?
O CR IST IAN ISM O é Teísta. Creem em um Deus Criador dos céus e da terra...
1- A mulher foi criada para ser ajudadora do marido (Gên 2:18). A feminista cristã
em um Deus de amor que enviou Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no
jamais aceita isto, pois, para elas, os direitos são iguais e este versículo era aplicado às nosso lugar e nos dar vida eterna
mulheres de antigamente. H oje elas são mais cultas e não podem se rebaixar;
2)O M AR X ISM O crê que o homem surgiu através de um processo evolutivo. Para
2- Ela ganha o marido para Cristo sem palavras, apenas pelo seu porte (1Pe 3:1). A
eles, o homem veio do macaco.
feminista cristã quer ganhar seu marido para Cristo, sendo pastora ou pregando
O CR IST IAN ISM O crê que o homem foi criado pelo Senhor que é um Deus
mesmo em casa, porque, afinal de contas, ela sabe mais ou igual ao pastor da sua
onipotente, onisciente e onipresente.
igreja e muito mais do que o marido;
3)O M AR X ISM O crê que o problema é a propriedade privada.
3- A mulher não deve usar de autoridade sobre o marido (1Ti 2:11-12). A feminista O CR IST IAN ISM O crê que o problema é o pecado.
cristã jamais aceita a Palavra de Deus que diz que a mulher não pode ensinar nem
4)O M AR X ISM O crê que a redenção vem por meio do Estado. Ele (o estado) é
usar de autoridade sobre o marido.
importante para o marxismo como um todo.
O que finalmente o Senhor quer que nós, suas filhas, façamos?
O CR IST IAN ISM O crê que a redenção vem somente por meio de Jesus Cristo. Só
Ele quer apenas que obedeçamos à Sua Palavra. Cuidado, no entanto, para não
Ele pode remir o homem.
cairmos assim como caiu a nossa irmã Eva. O inimigo de nossas almas distorceu a
5)O M AR X ISM O crê que a igualdade e a felicidade só existem aqui na terra.
Palavra de Deus e ela caiu nesta armadilha.
O CR IST IAN ISM O crê que somente no céu, junto ao nosso Senhor e Salvador
H á uma passagem em Atos 2 que os comunistas, mesmo as feministas cristãs, dizem Jesus Cristo, é que teremos uma felicidade plena. Amém!
que mostram muito claramente que a Bíblia apoia o comunismo. Vejam...
Q ue o Senhor, nosso Deus e Pai, nos livre das artimanhas do diabo que é inimigo de
"E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas
nossas almas e inimigo de Deus. Q ue Ele nos livre deste movimento satânico que
propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister." (At
quer tomar conta do nosso país e das nossas vidas e das vidas de nossos filhos!
2:44-45)
Repousemos nossas vidas nos braços amorosos do nosso Deus confiando que
O bservando os versículos, vemos que a passagem parece apoiar a doutrina comunista somente Ele poderá livrar nossas vidas desta doutrina que somente destrói homens e
mas existe uma grande diferença entre a igreja desta época e o que o comunismo
nações. Amém!
exige do povo. Enquanto os crentes de Atos 2 estavam dividindo suas propriedades e
os seus bens com os irmãos mais pobres de acordo com a necessidade de cada um, e (Estudo parcialmente baseado em alguns versículos e alguns títulos de seções de
isto faziam por amor, os comunistas dividem os seus bens porque são obrigados pelo "Feminism and the Church", Walter L. Porter; na palestra de Isla Andrade sobre
governo. Vejam a diferença... enquanto uns dão por amor os outros dão tudo porque "Cristianismo e M arxismo")
são forçados. O apóstolo Paulo em 1Co 13:3 nos diz...
"E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que
Valdenir a Nunes de Menezes Silva
entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me
aproveitaria."
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