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SÓ UM A VIDA QUE LOGO VAI  
PASSAR

Poem a por C. T. ST UDD

Um dia escutei duas linhas, nada mais,
Enquanto viajava ocupado numa vida falaz;
Aquilo, ao coração, trouxe certeza presente,

E nunca mais sairia do pensar de minha mente;
Só uma vida, que logo vai passar
Só o que for pra Cristo irá ficar

Uma vida só, isto mesmo, apenas só uma.
Cujas horas, fugazes, são como a bruma;

Então estarei com o Senhor no dia previsto,
Ali, em pé, diante do Tribunal de Cristo;

Só uma vida, que logo vai passar
Só o que for pra Cristo irá ficar.

Só uma vida, ecoa uma voz no pensamento,
Rogando: "Escolha o melhor de cada 

momento";
Insistindo que eu deixe minhas metas egoístas,
E me apegue a Deus, em meus atos e minha 

vista.
Só uma vida, que logo vai passar
Só o que for pra Cristo irá ficar.

Só uma vida de anos breves na balança,
Cada um com fardos, temores e esperanças;

Todos com vasos que preciso encher,
Do que é de Cristo, ou com o meu querer;

Só uma vida, que logo vai passar
Só o que for pra Cristo irá ficar.

Quando o mundo e miragens vierem me 
tentar,

E Satanás quiser de minha meta desviar;
Quando um ego inflado quiser tomar o meu 

ser,
Ajuda-me Senhor, a sempre alegre dizer:

Só uma vida, que logo vai passar
Só o que for pra Cristo irá ficar.

Dá-me, ó Pai, um só propósito eu ter,
N a alegria ou tristeza, a Tua Palavra viver;

Fiel e constante em qualquer tentação,
A Ti somente eu dedicar meu serão;

Só uma vida, que logo vai passar
Só o que for pra Cristo irá ficar.

Que Teu amor atice a chama de fervor,
E me leve a fugir deste mundo vil de dor;

Vivendo para Ti, e para Ti somente,
O teu prazer seja minha meta frequente;

Só uma vida, que logo vai passar
Só o que for pra Cristo irá ficar.

Só uma vida eu tenho, sim, só uma, é verdade,
Pra poder dizer, 'Seja feita a Tua vontade';
E quando ouvir Teu chamado, finalmente,

Eu possa dizer que a vivi intensamente;
Só uma vida, que logo vai passar
Só o que for pra Cristo irá ficar.

Só uma vida, que logo vai passar
Só o que for pra Cristo irá ficar.

E se eu morrer, quão grande gozo terei ali,
Se minha chama de vida foi consumida só pra 

Ti.

"Portanto, quer com ais, quer bebais ou 
façais outra coisa qualquer, fazei tudo para 
a glór ia de D eus... rem indo o tem po, 
porque os dias são m aus."

1 Co 10:31; Ef 5:16

(Charles Studd foi um milionário britânico e 
famoso jogador de críquete no século 19, que 
gastou seus bens e sua vida servindo a Cristo na 
China, Índia e outros lugares.)

6. A Bíblia diz que D eus form a a cr iança no útero 
(Salm o 139:13-16).
13 Pois tens possuído os meus rins; cobriste-me no ventre 
de minha mãe.14 Eu Te louvarei, porque de um modo 
assombroso, e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são 
as Tuas obras, e a minha alma sabe disto muito bem.15 Os 
meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui 
feito,e entretecido nas profundezas da terra.16 Os Teus 
olhos viram o meu corpo ainda sem sua forma; e no Teu 
livro- rolo todos os meus membros foram escritos; os quais 
em continuação foram formados, quando nem ainda um 
deles havia.
a) Deus possuiu ou formou os rins de Davi (Sl 139:13).
(1) A palavra ?r ins? refere-se à parte imaterial do 
homem, seu coração, alma e espírito. O termo ?rins? está 
intimamente associado ao ?coração? e refere-se 
especialmente à vontade do homem, sede de seus desejos, 
afeições e paixões. Veja Salmo 16:7; 26:2; 73:21; 
Provérbios 23:16; Isaías 11:5; Jeremias 11:20;17:10;20:12; 
Apocalipse 2:23
Sl 16:7 Louvarei ao SEN HOR que me aconselhou;até os 
M eus rins me ensinam de noite. LTT-Literal-TT
Sl 26:2Examina-me, SEN HOR, e prova-me;esquadrinha 
os meus rins e o meu coração. LTT-Literal-TT
Sl 73:21Assim o meu coração se azedou, esinto picadas nos 
meus rins.LTT-Literal-TT
(2) Este é o reino de D eus. O homem não sabe o 
suficiente sobre isso para interferir. Se um óvulo é 
fertilizado para pesquisa científica e a nova vida começa a 
crescer, e depois é cortada, isso significa que uma vida feita 
à imagem de Deus foi extinta. De acordo com o Salmo 
139, parece que os rins já estão presentes naquela pessoa 
recém-concebida, embora seu corpo ainda não tenha 
tomado sua [plena] forma. Os Salmos nos ensinam que os 
rins do homem são possuídos por Deus. Eles são formados 
por Ele, e possuídos por Ele, e retornam a Ele na morte 
(Ec 12:7). Que o homem tome cuidado!
b. Deus formou o corpo de Davi (Sl 139:13-16)
Sl 139:13-16 13 Pois tens possuído os meus rins; 
cobriste-me no ventre de minha mãe. 14 Eu Te louvarei, 
porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui 
feito; maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma sabe 
disto muito bem.15 Os meus ossos não Te foram 
encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas 
profundezas da terra. 16 Os Teus olhos viram o meu corpo 
ainda sem sua forma; e no Teu livro- rolo todos os meus 
membros foram escritos; os quais em continuação foram 
formados, quando nem ainda um deles havia. 
LTT-Literal-TT
Aqui Davi pensa na incrível complexidade de seu corpo e 
afirma que Deus é o autor e deve ser louvado por Suas 
obras. "?
N enhuma outra evidência para a existência de um criador 
todo-poderoso e todo-sábio é necessária do que o fato da 

maquiagem milagrosa do homem.?
(1) Davi foi curiosamente forjado e moldado em 
continuação (??Sl 139:15-16).
Esta é uma descrição maravilhosa de como o bebê cresce 
noútero, começando com o óvulo microscópico 
fertilizado. A afirmação de que Davi foi feito "??nas 
profundezas da Terra??" não se refere a lugares sob a terra, 
mas ao próprio útero. É uma descrição poética do útero 
como um lugar escuro e inacessível onde o olho do 
homem não penetra. A palavra hebraica traduzida 
"curiosamente forjada" (??raqam??) significa "variegate 
color, ou seja, bordado; por implicação, para fabricar" 
(Strong). É traduzido, em outro lugar, por "bordadura feira 
com agulha" (??Ex. 26:36??) e por "bordador" (??Ex. 
38:23??). Barnes comenta: "Refere-se ao ato de 'tecer' 
vários fios? como agora em tecer tapetes. A referência 
aquiéaos vários e complicados tecidos da estrutura humana 
- os tendões, nervos, veias, artérias, músculos, "como se" 
tivessem sido tecidos, ou como parecem estar 
curiosamente entrelaçados. N enhum trabalho de tapeçaria 
pode ser comparado com isso; nenhuma arte do homem 
poderia 'tecer' uma variedade de fibras e tecidos mais 
ternos e delicados como aqueles que vão compor o quadro 
humano, mesmo que fossem feitos prontos para sua mão: e 
quem, mas Deus poderia 'fazê-los'? A comparação é a mais 
bonita; e será admirado quanto mais o homem entender a 
estrutura de sua própria armação" (Barnes). Alan Gillen, 
médico, diz: "O corpo é tecido como uma tapeçaria. Por 
exemplo, olhe para a complexidade entrelaçada de um 
único músculo esquelético. ... Sob o microscópio, o 
incrível design entrelaçado se manifesta" (??Body by 
Design??, 2001, p. 8).?
(2) Uma descrição do corpo de Davi foi escrita no livro de 
Deus antes de [o corpo] ser formado (??Sl 139:16??).
Este incrível livro divino de planta-projeto de cada ser 
humano aparentemente existe no céu.?
c. Àluz deste ensino bíblico, o aborto é certamente 
assassinato. Essa criança não pertence à mãe; pertence ao 
Criador. Uma mulher não é livre para fazer com seu corpo 
como quiser porque ela é um ser criado e, por isso, ela  
tem que prestar contas a Deus, e ainda, esse bebê em seu 
ventre é um corpo separado e um indivíduo separado.?
7. Os idólatras m atavam  seus fi lhos e fi lhas, e isso era 
algo que D eus odiava (Salm o 106:38).
38E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos 
e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã; e a 
terra foi poluída com sangue.

https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Psalm_16.7
https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Psalm_16.7
https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Psalm_26.2
https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Psalm_73.21
https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Proverbs_23.16
https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Proverbs_23.16
https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Isaiah_11.5
https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Isaiah_11.5
https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Jeremiah_11.20
https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Jeremiah_11.20
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https://av1611.com/verseclick/gobible.php?p=Psa_139.13-16
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01 Danielli De Jesus
03 Cleide Costa Silva
04 Gabriele M oura
04 M arly Rocha
04 M oacyr Santos Jr
08 Claudenice Costa
09 Rose  Faria Costa
10 Jefferson  Carvalho
10 Paulo A. Camargo
11 José Fernandes de 
Sousa
16 Vera Gomes Soares
16 Victória Costa
18 Francisca Efigênia 
M . A. da Silva
19 Deyse Figueiredo
23 Arthur  Queiroz
23 Elizandra Travezani
24 Alice  Camargo
24 N eide Costa
25 Jorge Paulo M arins
27 M aria das Graças 
de O. M oura
28 M onique Oliveira
30 Juliana M eni Lima

BODAS

03 M árcia & Henri 
05 Ana & Hélio
05 Pâmela & João
06 Isamara & M anuel
06 Priscila & Cícero
07 Priscila & Robson
08 Cristina & André
09 M árcia & Sérgio
16 Érica & M ilton
28 M onique & Wesley

AN I VERSAR IAN T ES D O M ÊS

EBD  ADULT OS

N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos 
dom ingos às 09:30h para estudar e debater os 
ensinos bíblicos. Estudo atual: Revista EBD
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 D O M ÊS

"N inguém  jam ais irá ao inferno que tenha 
confiado em  Jesus Cr isto, m as m uitos 

acabarão em  torm entos por terem  
confiado em  sua própr ia just iça e 

cor reção."

Cur t is H utson

ART IGO

Aborto
D avid Cloud

(traduzido por Valdenira N .M .Silva)
https://www.wayoflife.org/reports/abortion.html

O que se segue é uma das lições do Curso de Discipulado de Um Ano
One-Year Discipleship Course da Way of Life Literature.
Introdução 
O aborto é legal até certo ponto em todos, exceto em 21 países. Em todo o mundo, cerca de 46 
milhões de bebês são destruídos no útero a cada ano. Cerca de uma em cada cinco gestações 
termina em aborto. A esmagadora maioria dos abortos é feita como se fosse meio de controle 
de natalidade, e como conveniência. O povo de Deus é obrigado a honrar a lei de Deus mais do 
que a do homem. Embora o aborto seja legal, isso não significa que seja correto aos olhos de 
Deus (Atos 5:29). 29 H avendo, então, respondido, Pedro e os outros apóstolos disseram: 
"Muito- mais é necessário obedecer a Deus do que aos homens.
Aos 21 dias, o coração do bebê começa a bater e o sangue flui pelo corpo. Aos 45 dias, as ondas 
cerebrais do bebê podem ser detectadas.
Por volta de 8 a 9 semanas, as pálpebras começam a se formar e o cabelo aparece.
Com 9 ou 10 semanas, ele chupa o polegar, pula, franze a testa, engole e move a língua.
Com 12 ou 13 semanas, o bebê já tem unhas e impressões digitais únicas; todas as artérias estão 
presentes, as cordas vocais estão completas; o bebê pode chorar e recua de dor.
Com 14 semanas, a mãe começa a sentir o bebê se mexer.
Com 15 semanas, o bebê tem papilas gustativas totalmente formadas.
Com 16 semanas, ele tem sobrancelhas e cílios, e pode agarrar com as mãos, chutar e até dar 
cambalhotas.
Com 20 semanas, o bebê pode ouvir e reconhecer a voz da mãe.
Os t ipos m ais com uns de abor to são os seguintes:
Aspiração Sucção. Este é o método mais comum durante o primeiro trimestre da gravidez. O 
pequeno bebê é literalmente sugado para fora do útero por uma bomba poderosa com uma 
força de sucção quase 30 vezes maior que a de um aspirador de pó doméstico. O procedimento 
rasga o corpo do bebê, parte-o em pedaços.
D ilatação e Curetagem  (D &C). Este método é usado até 18 semanas de gestação. O 
aborteiro usa uma cureta, uma faca de aço, para cortar o bebê em pedaços para que possam ser 
removidos.
N ascim ento Parcial (D &X ). Usado para ?gestações avançadas?, o bebê é parcialmente 
removido do útero, de modo que cerca de metade de seu corpinho fica exposto com as pernas 
penduradas para fora do corpo da mulher. O aborteiro então enfia uma tesoura na cabeça do 
bebê na nuca e a abre para matar a criança. Seu cérebro é então removido por sucção antes que 
o corpo sem vida seja removido completamente.
Envenenam ento por sal. Isso é usado após 16 semanas. O aborteiro injeta uma solução salina 
forte diretamente no saco amniótico (o líquido que envolve o bebê). À medida que o bebê 
respira e engole a solução, é envenenado. Leva mais de uma hora para matar o bebê, com ele 
lutando e se convulsionando todo, durante esse tempo. Os bebês abortados dessa maneira são 
chamados de ?M açã Doce Feita De Bebê?, porque o efeito corrosivo do sal expõe a camada 
subcutânea de pele crua (vermelha e de aparência vitrificada) de sua cabeça, portanto [após ser 
morto] ele parece uma maçã doce.
Aborto Quím ico de Prostaglandina. Drogas administradas [na mãe] através de injeção ou 
supositório produzem um parto violento da criança. Às vezes o bebê nasce vivo, mas, claro, é 
pequeno demais para sobreviver.
RU-486. Esta droga tomada em forma de pílula produz um aborto por não permitir que o 
recém-implantado bebê tenha acesso a um nutriente hormonal essencial. O RU-486 é usado 
depois que a mãe perde o período menstrual, quando o bebê tem pelo menos duas a três 
semanas de idade. Ele tem suficiente idade para ter um coração batendo.
A Bíblia proíbe o abor to de um  feto. Considere as seguintes verdades:
1. A Bíblia diz que o hom em  foi cr iado à im agem  de DEUS (Gn 1:26).
26 E Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança; e domine  
ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre 
todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra."
O homem não é o produto da evolução naturalista cega, e ele não é um animal que pode ser 
morto por conveniência.
A doutrina da evolução tem sido uma força motriz por trás da indústria do aborto, porque 
ensina que o homem é apenas um animal. De fato, a doutrina evolucionária da ?recapitulação? 
afirma que o embrião não é totalmente humano até o final de seu estágio de crescimento.
Esta teoria foi popularizada por Ernst H aeckel, o mais proeminente defensor de Charles 
Darwin na Alemanha. H aeckel ensinou que ?a ontogenia recapitula a filogenia?. Ontogenia é 
o crescimento no útero, e filogenia é o desenvolvimento evolutivo. O nascituro supostamente 
passa por uma série de estágios evolutivos desde célula única para peixe, anfíbio, réptil, 
mamífero, macaco e humano. Assim, o feto só se torna humano em seus estágios posteriores. 
H aeckel produziu desenhos que mostravam que o embrião humano é o mesmo de animais 
como peixe, porco e macaco, mas os desenhos eram falsos. H aeckel rotulou mal os embriões; 

ele mudou o tamanho dos embriões; ele apagou partes; ele acrescentou partes; ele trocou de 
peças. Por exemplo, ele tirou um desenho de um embrião de macaco e removeu seus braços, 
pernas, umbigo, coração e saco vitelino para fazê-lo parecer um embrião de peixe. Ele então o 
rotulou de ?Embrião de um Gibão no estágio de peixe?. A teoria de H aeckel foi totalmente 
refutada [mesmo por todos os cientistas ateus], mas seus desenhos ainda são usados em livros 
didáticos hoje.O mito de H aeckel encorajou a moderna indústria do aborto. Em 1957, o 
psicólogo infantil Benjamin Spock escreveu: ?Cada criança, à medida que se desenvolve, está 
refazendo toda a história da humanidade, física e espiritualmente, passo a passo. Um bebê 
começa no útero como uma única célula minúscula, exatamente como a primeira coisa viva 
apareceu no oceano. Semanas depois, deitado no líquido amniótico do útero, ele tem guelras 
como um peixe...? ( ?Cada criança, à medida que se desenvolve, está refazendo toda a história 
da humanidade, física e espiritualmente, passo a passo. (Cuidados com o Bebé e a Criança, p. 
223). Em 1990, Carl Sagan e sua esposa argumentaram que o aborto é ético com base no fato 
de que o feto não é totalmente humano até o sexto mês. Tomando a teoria da recapitulação de 
H aeckel como se fosse fato, eles afirmaram que o embrião começa como ?uma espécie de 
parasita? e se transforma em algo como um peixe com ?arcos branquiais? e depois se torna 
?réptil? e finalmente ?mamífero?. N o final do segundo mês, o feto ?ainda não é totalmente 
humano? (?A Questão do Aborto: Uma Busca pelas Respostas?,Parade, 22 de abril de 1990).
2. D eus proíbe o hom em  de derram ar sangue inocente. 
Vinte vezes a Bíblia proíbe o derramamento de ?sangue inocente? (por exemplo, Deut. 
19:10-13; 2 Reis 21:16). Isso se refere a matar uma pessoa sem justa causa (1 Sam. 19:5). [A 
justiça] Executar um assassino [depois de justo julgamento], por exemplo, é uma causa justa, 
mas matar um inocente é injusto. Deus odeia aqueles que derramam sangue inocente (Pv 
6:16-17). Que pessoa é mais inocente do que um nasciturno?
Dt 19:10-1310 Para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o 
SEN HOR teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. 11 M as, havendo algum homem 
que odeia a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere mortalmente, de 
modo que morra, e foge para alguma destas cidades, 12 Então os anciãos da sua cidade enviarão 
para buscá-lo; e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que seja 
morto .13 O teu olho não o poupará; antes tirarás de Israel a culpa do sangue inocente, para 
que bem te suceda. LTT-Literal-TT
1Sm 19:5 Porque pôs a sua vida em sua mão, e feriu aos filisteus, e fez o SEN HOR uma grande 
salvação a todo o Israel; tu mesmo o viste, e te alegraste;porque, pois, pecarias contra o sangue 
inocente, matando a Davi, sem causa? LTT-Literal-TT
Pv 6:16-1716 Estas  seis coisas o SEN HOR odeia, e a sétima a sua alma abomina: 17 Olhos 
altivos, língua mentirosa,mãos que derramam sangue inocente, LTT-Literal-TT
3. A ciência m oderna cham a o nasciturno de ?feto?, m as ele é cham ado de ?cr iança? 
na Bíblia). 
Portanto, matar um ?feto? é matar uma criança. A Bíblia diz que as crianças são indivíduos 
distintos, mesmo quando estão no útero. Isto foi verdade para Esaú e Jacó (Gn 25:23). Jeremias 
foi chamado para ser profeta enquanto ainda estava no útero da mãe (Jr 1:5), e João Batista foi 
cheio do Espírito e respondeu a Cristo enquanto estava no ventre da mãe (Lc 1:15,41-44)
Gn 25:23 E o SEN HOR lhe disse: "Duas nações há no teu ventre, e dois povos serão divididos 
desde as tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, o mais velho servirá ao 
mais jovem." LTT-Literal-TT
Jr 1:5 "Antes que Eu te formasse no ventre Eu te conheci, e antes que saísses do útero, Eu te 
santifiquei; às nações te dei por profeta." LTT-Literal-TT
Lc 1:15 Porque ele será grande aos olhos de o Senhor; e que vinho  nem bebida forte de modo 
nenhum ele beba; e, de o Espírito Santo, será enchido já proveniente- de- dentro- do útero de 
sua mãe LTT-Literal-TT
4. A Lei dada através de M oisés exigia punição se a cr iança ainda não nascida fosse 
fer ida ou se sofresse dano
(Ex 21:22-23). Causar dano ou morte a uma criança ainda não nascida era tratado como 
gravíssimo crime.
22 Se alguns homens pelejarem, e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que o seu 
filhinho saia dela, porém não havendo outro dano, certamente será condenado conforme o que 
lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo determinarem os juízes. 23 M as se houver 
morte, então tu darás vida por vida,
5. A Bíblia diz que D eus está no controle da concepção
(Gênesis 20:18;29:31;30:22).
Gn 20:18 Porque o SEN HOR havia fechado totalmente todos os úteros da casa de 
Abimeleque, por causa de Sara, esposa de Abraão. LTT-Literal-TT
Gn 29:31 Vendo, pois, o SEN HOR que Lia era desprezada, abriu o seu útero; porém Raquel 
erae stéril. LTT-Literal-TT
Gn 30:22 E lembrou-se Deus de Raquel; e Deus a atendeu, e abriu o seu útero 
LTT-Literal-TT
A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor (Salmo 127:3)
3 Eis que os filhos são herança do SEN HOR,e o fruto do ventre é o galardão proveniente dEle.
A criança dentro do útero não pertence à mãe; pertence a Deus.
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