Programação semanal
Domingo
09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
17:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto Evangelístico
Segunda-feira
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja
Quarta-feira
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
Sexta-feira
19:30h — Reunião de oração da Igreja

Atividades do mês
• 1º domingo e 1ª quarta-feira (06/01 e 02/01) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Se você quer ser batizado, não deixe de procurar o diácono
Leandro para se inscrever para o próximo batismo que se
realizará em breve.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Este mês,
nos dias 12 e 26 às 16:00h.
• Neste mês, 9 crianças da nossa igreja estarão participando
do Club Teen no acampamento Nova Vida entre os dias 21
e 26. Ore para que seja uma bênção na vida delas.
• Dia 17/01, quinta-feira, nossa Igreja estará ministrando o
louvor na INV Lagoa participando da programação de 40
dias de louvor em agradecimento a Deus pela cessão do
terreno da igreja pelo Governo do Estado. Compareça!

Louvor do mês

HÁ UMA UNÇÃO
Há uma unção
Já posso sentir
Verdadeiramente
Deus está aqui

Eu prefiro estar no meio da congregação
E no meio desta comunhão
Servindo ao meu Deus e aos meus irmãos

BIS

Eu prefiro estar na tua casa ó Senhor
Onde flui um rio de amor
Onde flui a bênção do Senhor

Ah, Ah, como é bom viver em união
Ah, Ah, como és precioso meu irmão

Artigo do mês

A Produção de Frutos
"Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis"
(Mateus 7:20).

várias coisas: o caráter de Cristo reproduzido em nós; o
fruto do Espírito; o fruto do ramo ligado à Cristo, a
videira; o fruto das boas obras; o fruto de uma nova vida
nos outros através do testemunho e da evangelização.
Mais cedo ou mais tarde enfrentaremos o fato de que as
pessoas estão contemplando em nós o que significa ser
cristão.
Só podemos levar as pessoas até onde já chegamos. A
decisão delas a favor ou contra Cristo será baseada na
significação que Ele tem para nós.

Esta é uma passagem impressionante. É mais que mera
admoestação acerca de profetas falsos ou lobos disfarçados
de ovelhas. Em essência, quer dizer que todos nós somos
profetas. Nossas ações, atitudes, palavras e modo de vida
devem servir de modelo para os outros. Sem o
percebermos, estamos reproduzindo o nosso Cristianismo,
ou a falta dele, nas pessoas que nos observam. Antes de nos
desesperarmos por causa dos profetas falsos da religião Que tipo de profeta serei hoje?
fácil ou das seitas pseudo-cristãs, precisamos ouvir o que
Jesus está dizendo: Acautele-se para que você não seja um Pr. Paulo Roberto Barbosa - Um cego na Internet!
profeta falso! Foi essa a mensagem que me atingiu com Http://intervox.nce.ufrj.br/~tprobert
força enorme, enquanto eu meditava nessa passagem. A
primeira leitura do texto leva-nos a uma pergunta:
"Conheço profetas falsos?" A seguir, uma pergunta mais
profunda queima a nossa consciência: "Que tipo de profeta
sou eu?"
Essa passagem leva a uma avaliação honesta dos frutos que
estamos produzindo. No Novo Testamento, fruto representa
Todos os domingos às 17:30h você pode participar
da equipe de visitação ou solicitar uma visita a
pessoas de seus relacionamentos. Informe-se com o
irmão Elias.

Ajude a assistência social, traga alimentos não
perecíveis para a formação de cestas básicas. Sua
ajuda é importante. Informe-se com a irmã Deyse.
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Palavra Pastoral
A origem do mal e do sofrimento
Ao longo da sua história o homem tem sempre se deparado com dúvidas e questionamentos que para alguns são
insondáveis, ao passo que outros assumem posturas extremamente simplistas ou imediatistas. Dentre os grandes
questionamentos do homem, há alguns que fazem parte do nosso cotidiano, como: "Qual a origem dos males da vida ?"
ou "Qual a razão do sofrimento humano ?". E nós que somos cristãos poderíamos ainda perguntar: "Se Deus é amor,
como disse o apóstolo João (I Jo 4:16) e bom para todos, como disse Davi (Sl 145:9), por que permite o mal e o
sofrimento humano ?".
É antiga a crença de que todo mal que nos acontece é conseqüência direta do nosso pecado pessoal, contudo, essa crença
não tem base bíblica e os próprios discípulos de Jesus que já naquela época pensavam assim, foram por Ele corrigidos e
ensinados. Vejamos Jo 9:1-3: "Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram:
Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondendo-lhes Jesus: Nem ele pecou nem seus pais;
mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus."
Fica evidente aqui que nem todo mal que nos acontece, como aquela cegueira congênita citada, é decorrente do nosso
pecado, e ainda mais, neste texto Jesus acaba com toda especulação sobre maldição hereditária, assunto que tanta
confusão tem causado entre o povo de Deus. Também em Lc 13:1-9 a bíblia nos mostra que já naquela época, grandes
catástrofes como a queda do jato da TAM, despertavam entre o povo todo tipo de especulação a respeito da origem destes
acontecimentos e muitos, na falta de explicação melhor, atribuíam o ocorrido ao pecado ou a falta de comunhão com
Deus daqueles que pereciam. Mas Jesus, mais uma vez nos ensina que aqueles galileus que Pilatos matou violentamente
ou os 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé não eram mais pecadores ou culpados por terem sofrido estas coisas, e
Jesus afirma que o que realmente importa na nossa vida é o nosso verdadeiro arrependimento e a certeza de que tudo que
nos acontece é para que se manifestem em nós as obras de Deus. Tudo que nos acontece é para que o mundo veja a
verdadeira diferença que há entre o que serve a Deus e o que não serve e esta diferença não está nem em desastres nem
em livramentos, mas está no nosso arrependimento e na manifestação das obras de Deus em nós.
Também em Ec 9:1-6,11-12, a bíblia nos mostra que todos estamos sujeitos às mesmas adversidades, mas tudo está nas
mãos de Deus.
Quais são então as causas do sofrimento? É verdade que todo sofrimento entrou no mundo com a queda do homem na sua
desobediência e neste momento a terra foi amaldiçoada, com suor de seu rosto Adão teria que extrair da terra seu sustento,
nasceram também as pestes e os espinhos e a mulher também com sofrimento e dor passaria a dar à luz (Gn 3:16-19). Mas
muitas vezes o nosso sofrimento tem origem em escolhas erradas que fazemos, às vezes sofremos pelos erros dos outros,
às vezes são catástrofes naturais (terremotos, inundações) que atingem igualmente a todos, às vezes há o sofrimento pela
causa de Cristo e outras vezes é conseqüência da disciplina de Deus sobre nós, porque Deus corrige a quem ama (Hb
12:6).
Alguns dizem que sofrem porque estão pagando aqui pelos seus erros do passado, mas se isto fosse verdade, o bom
sempre prosperaria e o mau sempre sofreria, mas a verdade é que a bíblia nos diz que o juízo de Deus não é agora, pois
um dia todos nós estaremos diante do trono do Cordeiro e lá então
teremos retribuição pelas nossas obras.
A vitória contra o sofrimento não acontece apenas quando ele acaba, mas ela se manifesta no memento em que ele não
tem mais efeito destruidor sobre a nossa mente e o nosso espírito. Quais são então as saídas do sofrimento ?
Arrependimento verdadeiro, oração para que o contato com Deus produza em nós conforto e refrigério da alma, entrega
total das nossas vidas a Jesus para que não vivamos mais nós, mas Ele habite em nós pela fé e ter sempre a mente ocupada
com tudo que é bom e perfeito (Fp 4:8-9). Desta forma poderemos contemplar o fim de todos os sofrimentos da mesma
maneira que o apóstolo João contemplou novo céu e nova Terra, e o tabernáculo de Deus com os homens onde não haverá
lágrimas nem dor, porque a morte já não existirá. (Ap 21:1-8)
Que neste ano de 2002, você seja vitorioso em todas as suas lutas e tribulações, transformando, dia a dia, a sua vida
através da renovação da sua mente, contemplando assim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você.
É o que mais desejo para esta igreja neste ano que começamos, felicidade e paz segundo os padrões de Deus e não
segundo os olhos deste mundo. Seja feliz pelo que você é e não pelo que você tem, pois o que você tem, um dia pode
perder, mas o que você é, o será para sempre ...

Pr. Mauricio Fortunato

Escala de serviço da liderança

Escola Bíblica para crianças
Berçário até 6 anos

Turma de maiores de 6 anos
Quartas-feiras

Atenção!

Domingos

M – Rosana/Hozana/Aparecida
6

Cláudia/Alex

N – Luciene/Cláudia
M - Rosemaire/Daniela/Alex
13

9

Maria/Mauro

N - Diva/Mauro
M - Diva/Daniela/Mauro
20

16

Denise/alex

N - Rosana/Denise
M - Rosemaire/Hozana
27

23
N - Denise/Diva
30

Rosana/
Aparecida

6

Excepcionalmente no
mês de Janeiro as
duas turmas de
menores de 6 anos
serão unidas em uma
única turma devido a
ausência de alguns
professores
no
período de férias.

Sextas

2

Leandro e Eliana

4

Alberto e Rosana

9

Alberto e Rosana

11

Deyse

16

Gilmar e Deyse

18

Elias e Cláudia

23

Elias e Cláudia

25

Leandro e Eliana

30

Leandro e Eliana

Gilmar e Deyse

José Alves

N – Leonardo

Carlos e Diva
13

M - Elias
13

9

Elias e Cláudia

Luciene

N - Carlos

Carlos e Diva
20

M - José Alves
20

16

Leonardo

23

Alberto

30

Luciene

Elias e Cláudia

N - Alberto

Leandro e Eliana
27

M - Leonardo
27

Carlos e Diva

N - Therezinha

Vera/Maria/
Diva

Aniversariantes
Nome

2

Quartas

Carlos e Diva
6

M – Therezinha
2

Domingos

Quartas-feiras

Ebd—adultos

Porque Deus não é injusto
para ficar esquecido do vosso
trabalho e do amor que
evidenciastes para com o seu
nome, pois servistes e ainda
servis aos santos.
Desejamos, porém, continue
cada um de vós mostrando,
até ao fim, a mesma
diligência para a plena certeza
da esperança;
para que não vos torneis
indolentes, mas imitadores
daqueles que, pela fé e pela
longanimidade, herdam as
promessas. Hb 6:10-12

Exercícios bíblicos

Data do aniversário

Carlos Antonio Sales

16/01

Maria Lúcia Marques

22/01

José Luiz A. F. Braga

23/01

Danúsia Andrade Albrecht

25/01

Kátia Pinto de Santana

26/01

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne
a cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Neste mês, prosseguimos com o estudo
dos fundamentos da fé cristã ministrado
pelo Pr. Pedro Sampaio. É importante a
participação dos irmãos que querem se
batizar.

De olho na mídia

Jorge Antônio Barros

. Aproveitando o período "Jornal do Brasil" de 10 de dezembro Precisamos de uma religião do dia-anatalino,"Veja" - a revista
semanal de
maior
circulação no país - publicou
no dia 19 de dezembro
reportagem de capa intitulada "A Fé
que move o Brasil". A matéria foi
resultado de pesquisa do instituto Vox
Populi, encomendada pela revista, na
qual se chegou às s egui ntes
conclusões: ao contrário do que
imaginam intelectuais e cientistas,
cresce a fé em vida após a morte nas
camadas da população com maior
poder aquisitivo e de escolaridade mais
alta; quase 5% da população se diz sem
religião; e nada menos que 99%
afirmaram acreditar em Deus - o que
também não significa muito, já que o
inimigo também crê. E treme.
. Às vésperas do ano eleitoral, começa
a movimentação de líderes evangélicos
em direção ao apoio de candidatos. O

publicou reportagem intitulada
"Evangélicos trocam farpas eleitorais",
mostrando que já teve início intensa
disputa política entre a Convenção das
Assembléias de Deus de Madureira e a
Igreja Universal do Reino de Deus. As
Assembléias de Madureira negociam
apoio à candidatura do governador
Garotinho a Presidência da República.
O líder de Madureira, o pastor Manoel
Ferreira, que virou bispo, quer se
candidatar ao Senado pelo PPB do Rio.
. Bola fora do cineasta e formador de
opinião Arnaldo Jabor. Em sua coluna
publicada no Globo, no dia 18 de
dezembro, Jabor - que tem cadeira fixa
no consagrado programa Manhattan
Connection (exibido pelo GNT) esteve a um passo de blasfemar:
"Precisamos de um novo filho de Deus,
precisamos de um Cristo sem cruz, sem
dor, indomado pelo mercado. (...)

dia, de rituais que restituam uma magia
ao nosso viver, que nos restaure o
mistério, o tempo, o inútil, o ritmo dos
dias e das noites, o sim e o não, que
traga de volta uma mínima ingenuidade
que nos restitua o presente e nos livre
deste horrendo futuro que nos obriga a
não viver hoje". Aquieta-te, Jabor.
Cristo crucificado e ressurreto é a
chave de todo o mistério. Basta abrir a
Bíblia.
. Motivos de oração, com base nos
jornais: que a Argentina supere a crise
econômica e que o Brasil não seja
atingido; que o publicitário
Washington Olivetto, seqüestrado em
12 de dezembro, seja libertado são e
salvo; e que o Espírito Santo console
os órfãos e viúvas do
temporal do Natal. Que
2002 seja cheio da graça e
da misericórdia de Deus.

1– Qual a maior evidência de que alguém pertence a Cristo ?
2– Qual a importância de Joana e Suzana na vida de Jesus ?
3– Moisés escreveu algum salmo ? Qual ?

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
Cristologia - Doutrina de Cristo - Parte I
Quem é Jesus? Apenas o curador? Apenas o Salvador? Um espírito de Luz? Alguém sofredor,
digno de pena? Um amuleto? Um nome mágico?
Jesus está acima de todas estas coisas, ele não é apenas um espírito de Luz, é o "Pai das Luzes".
(Tg 1:17) Conhecer Jesus é saber quem ele é !
Sua preexistência:
Is 9:6 - Pai da eternidade. Compare Jo 1:1 com Jo 8:58 e veja Cl 1:16.
Sua natureza humana:
Nascido de mulher - Gl 4:4; Possuía alma e espírito humanos - Mt 26:38 / Lc 23:46; Tinha limitações humanas Fome - Mt 4:2; Sede - Jo 19:28 Cansaço - Jo 4:6; Chorou - Jo 11:35; Foi tentado - Hb 4:15; Era homem - 1Tm 2:5
Sua natureza divina:
Provada por seus nomes - Deus - Hb 1:18; Filho de Deus - Mt 16:16 / Mt 26:61-64; Senhor - Mt 22:43-45 / Ap
19:16; Provada por suas características - Onipotência - Mt 28:18; Onisciência - Jo 1:48; Onipresença - Mt
18:20;Imutabilidade - Hb 13:8; Provada por sua igualdade na trindade - Com o Pai - Jo 14:23 / Jo 10:30; Com o
Pai e o Espírito Santo - Mt 28:19 / 2Co 13:13

Livros recomendados do mês
ICABODE - da Mente de Cristo à Consciência Moderna - Rubem Amorese - Editora Ultimato - Este livro nos
alerta para as forças da modernidade que tem agido devastadoramente sobre a igreja. Se Eli tivesse ouvido os
avisos de Deus a respeito de seus filhos, Icabode não teria sido seu neto órfão.
Esse Cristão Incrível - A.W. Tozer - Editora Mundo Cristão - O cristão verdadeiro é mais forte quando está
mais fraco, e mais fraco quando está mais forte; desce para subir. Se recusar-se a descer já está embaixo, mas
quando começa a descer, já está subindo. Estes paradoxos, e muitos outros, caracterizam este livro de valor
incalculável para todo cristão que deseja alcançar a vitória.
Respostas

1– Ter o Espírito de Cristo - Rm 8:9.
2– Ajudaram a sustentar seu ministério. Lc 8:1-3
3– Sim, salmo 90.

Domingos

