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
Terça-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
Não deixe de participar do evangelismo quinzenal e aos
domingos. Cumpra o “ide” de Jesus e faça esta obra
crescer!

Notícias da Igreja
• 1º domingo e 1ª quarta-feira (01/09 e 04/09) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Este mês,
dias 07 e 21.
• Se você tem freqüentado a igreja e deseja fazer parte desta
família, solicite sua ficha de membro. Se ainda não é
batizado, sua carteira será emitida após o batismo.
• Queremos organizar um passeio a um sítio na serra de
Petrópolis, inscreva-se para reservar vaga.
• Não perca neste mês o nosso “JANTAR DE CASAIS” que
se realizará no último sábado do mês, dia 28/09 a partir das
18:00h. Compre seu convite por R$ 12,00 o casal. Não
chegue atrasado pois as atividades começarão
pontualmente. Maiores informações com irmãos Leonardo

Louvor do mês
CRISTO TU ÉS MEU REFÚGIO
CRISTO TU ÉS MEU REFÚGIO
EM QUEM POSSO CONFIAR
CRISTO TU ÉS MEU REFÚGIO
COLOCO A MINHA CONFIANÇA EM TI

TENHO ESPERANÇA (BIS) TENHO UM FUTURO (BIS)
DÁDIVA DO SENHOR (BIS) NISSO EU CREIO
SIM EU CREIO !
TUA PALAVRA É (BIS) VIDA E PODER (BIS)
PARA ME LIBERTAR (BIS) NISSO EU CREIO
SIM EU CREIO !

Artigo do mês
O TRABALHO HONRADO DIGNIFICA

manhã, solicitando ao motorista que a deixasse numa determinada
esquina onde, às quatro horas da tarde, ele deveria passar para
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volta.
O filho, não desejando molestá-la com indagações, procurou aos
poucos descobrir qual era o destino tomado pela mãe, ao saltar na
referida esquina. Uma tarde, finalmente, acabou chegando na casa
onde ela entrava. Chamou o jardineiro e, com toda discrição,
indagou sobre o que fazia ali aquela senhora que havia pouco,
acabara de entrar. O homem informou com precisão: aquela era a
governanta da casa que trabalhava apenas três dias por semana.
À noite, quando a mãe já estava de volta, naturalmente, o filho, sem
se mostrar magoado, pediu que ela explicasse por que estava
trabalhando, desde que ele vinha se esforçando para lhe dispensar
todo o cuidado necessário. A mãe, solícita e meiga, explicou a seu
filho que embora estivesse agradecida e reconhecida pelas muitas
atenções que dele e de sua família recebia, não se consideraria feliz
e muito menos útil, não tendo nada com que se ocupar. Por essa
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procurou um trabalho.
-- Precisamos lembrar -- disse a mãe -- que o trabalho é honroso e
abençoado e que a negligência, em suas múltiplas formas, se
constitui em um pecado.

"E procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, e
trabalhar com vossas próprias mãos" (1 Tessalonicenses 4.11).
Certa mãe, ao perder seu marido, lutou muito para criar e
educar a sua numerosa família. Executou uma grande variedade
de tarefas, a fim de conseguir o suficiente para alimentação, roupas,
medicamentos, estudos e muito mais para os filhos.
Eles cresceram, estudaram, trabalharam e um a um foram saindo da
casa materna, a fim de constituírem as suas próprias famílias.
Assim, depois de alguns anos, aquela mãe estava só. Todos os filhos
casados, vivendo suas próprias vidas. O mais velho deles,
entretanto, vendo a mãe sozinha no enorme casarão onde foram
criados, tratou de convencê-la a ir viver com ele e sua família.
Gerente de uma grande empresa, desfrutando de privilegiada
situação financeira, construiu um pequeno apartamento para a mãe,
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governanta e ainda colocou à sua disposição o carro com seu
motorista. Sentiu-se bem, ao vê-la assim confortavelmente instalada
ao seu lado.
No decorrer de alguns poucos meses, sua esposa começou a notar
que a sogra saía, a pretexto de compras, permanecendo, entretanto,
fora de casa o dia todo, praticamente. Falou com o marido.
Intrigados com essa atitude, resolveram indagar do motorista a
respeito do que estava acontecendo. Foi então que se inteiraram da Pr. Paulo Roberto Barbosa - Um cego na Internet
verdade. Três vezes por semana ela tomava o carro às oito horas da http://intervox.nce.ufrj.br/~tprobert

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
Enchei-vos do Espírito
Em Ef 5:18, o apóstolo Paulo nos dá esta ordem, enchei-vos do Espírito. É imperativo e não opcional
para o cristão, encher-se do Espírito Santo de Deus. Quem não conhece o Espírito Santo, Deus em nós,
não pode conhecer a Deus e a sua salvação. É isto que a bíblia nos diz em 1Co 2:12: “Ora, nós não
temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que
por Deus nos foi dado gratuitamente.”
Sem a plenitude do Espírito Santo, a igreja é impotente para realizar a obra de Deus.
Há algumas coisas que precisamos saber a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar
precisamos saber que é Deus quem enche! Aonde Deus está, tudo fica cheio da sua glória. Deus encheu
o tabernáculo no deserto (Êx 40:34-35), encheu o templo edificado por Salomão (2Cr 7:1-3) e enche a
terra e o céu com sua majestade (Is 6:1-4). A bíblia também diz que ele enche a nossa boca se a
abrirmos bem e nos dispusermos a obedecer a sua palavra. Sl 81:10-11: “Eu sou o SENHOR, teu Deus,
que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e ta encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a
voz, e Israel não me atendeu.”
Em segundo lugar precisamos saber que pessoas também podem ser cheias do Espírito. Quando nos
enchermos do Espírito seremos usados como muitos personagens bíblicos. João Batista foi cheio do
Espírito e converteu a muitos para o caminho do Senhor. (Lc 1:13-17) Maria foi cheia do Espírito
Santo para gerar Jesus. (Lc 1:35) Isabel e Zacarias cheios do Espírito Santo puderam profetizar. (Lc
1:41 e 1:67) Os apóstolos cheios do Espírito iniciaram a Igreja. (At 2:4) A Igreja orando tremeu com a
presença do Espírito Santo e anunciou a palavra de Deus. Estevão foi cheio do Espírito até para
enfrentar a morte. (At 7:55-56) Barnabé foi cheio do Espírito para ser um grande evangelista (At
11:24) e Paulo estava cheio do Espírito para repreender o mal que um falso profeta causava. (At 13:911) Jesus estava cheio do Espírito para resistir a tentação no deserto. (Lc 4:1)
Por todas estas razões precisamos ser cheios do Espírito, é uma ordem de Deus! (Ef 5:18) Porque a
obra de Deus só pode ser feita neste poder. Zc 4:6: “Não por força nem por poder, mas pelo meu
Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos.” Só neste poder podemos realizar a vontade de Deus. At 1:8:
“mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.”
Apesar desta realidade temos que saber que ser cheios do Espírito não é emocionalismo, pois como diz
o ditado, tambor vazio só faz barulho. Também não é religiosidade nem regras e costumes. Não é
movimento de homens e nem se restringe a milagres, curas e revelações.
Para sermos cheios do Espírito precisamos obedecer a Deus em primeiro lugar e seguir os passos de Ef
5:19-21: “falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e
cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus
Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.” Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe
obedecem. At 5:32: “Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus
outorgou aos que lhe obedecem.” E dá também àqueles que lhe pedem. Lc 11:13: “Ora, se vós, que
sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo
àqueles que lho pedirem?”
Portanto, meu amado irmão, comece hoje mesmo a louvar a Deus, lhe obedecer e pedir o seu Espírito.
Não aceite acusação maligna sobre a sua vida e prepare-se para ser cheio do Espírito pela fé!
Abra bem a tua boca que Deus te encherá, se disponha a receber a plenitude do Espírito Santo
consagrando mais a sua vida para fazer a obra de Deus!
Pr. Mauricio Fortunato
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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

"Os homens sem esperança,
quanto menos atentam para
os próprios pecados, com
tanta maior curiosidade
espr ei ta m os alh ei os.
Procuram não o que corrigir,
mas o que morder. Não
podendo escusar-se, estão
prontos a acusar".
Agostinho de Hipona
séc. IV

Exercícios bíblicos
1– Quem foi Tabita ?
2– Qual a profissão do sogro de Moisés ?
3– Que tribo de Israel foi destruída por causa de uma mulher ?

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Iniciamos o estudo de seitas e heresias,
abordando os diversos ensinos doutrinários
contrários à palavra de Deus e as falsas
doutrinas dos nossos tempos. É importante
conhecer o erro para valorizar ainda mais a
verdade e zelar por ela.

De olho na mídia
. Eleições - O candidato do PSB
à P r es i d ên ci a , Anth on y
Garotinho, disse que é
"preferível pedir oração do que
propina, dinheiro a banqueiro e
se comprometer". A afirmação foi
feita em resposta ao ex-governador Leonel
Brizola, que vem afirmando que Garotinho
está usando o fato de ser evangélico para se
promover. "Interessante Brizola só
questionar isso agora. Em 98 ele já sabia
disso e me apoiou", disse Garotinho em
entrevista à rádio Jovem Pan. "Quando me
converti já era político e vitorioso. Fui o
deputado estadual mais votado. Me converti
a uma religião minoritária, não majoritária",
disse ele, que é presbiteriano. Garotinho
afirmou que não vai se afastar da igreja e
deixar de falar em Deus só porque está em
época de eleições.
. TV pode viciar e prejudicar a memória O controle remoto à mão, os olhos fixos na
tela da TV e a cabeça parece que nem é mais
sua. A explicação é neurológica: "A curto
prazo, quando alguém é exposto à TV, é
detectado um aumento de atividade cerebral.
Mas isso é transitório. Com o tempo, o
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estímulo repetitivo da TV diminui o
interesse. O telespectador deixa de prestar
atenção.", afirma Paulo Henrique Bertolucci,
neurologista da Unifesp. Os malefícios
físicos do hábito de assistir a alguns pares de
horas de TV por dia não param por aí. Entre
as funções cognitivas, a atenção é prérequisito para a memória. Com a linguagem
rápida e cheia de cortes adotada pelas
emissoras, a TV deixa seu espectador
superestimulado. "A quantidade de estímulos
prejudica a concentração e, quando não há
atenção, não há aprendizado", alerta a
psicanalista Ana Cristiana Olmos. Resultado:
o telespectador é tão estimulado que não
consegue se concentrar em mais nada, o que
acaba interferindo no aprendizado e na
memória. Segundo ela, isso afeta o
desempenho escolar, já que a TV acostuma o
jovem a funcionar na base do hiperestímulo.
. Afogados em batismo - Uma criança e um
homem morreram afogados em 18/08
durante uma cerimônia de batismo coletivo
em uma represa de Suzano (cidade a 38 km
da capital paulista). Pelo menos 45 pessoas
participavam da cerimônia da igreja
evangélica Refugiar em Cristo, dentro da

represa. Débora, de 11 anos, foi arrastada
pela correnteza e acabou morrendo afogada.
Segundo a Globonews, um homem,
identificado como João Rodrigues, tentou
salvar a menina, mas também foi arrastado.
. Nudismo Gospel - A “evangélica” Ivana
Sheila, dirigente da Sonata, uma sociedade
de naturistas na Paraíba, afirmou que ficar nu
não é pecado. Segundo o marido de Ivana,
também adepto do “naturismo gospel”, só
quem tem olhos maliciosos consegue ver
maldade na nudez.
“O naturismo é totalmente incompatível com
a ideologia cristã. Não se pode mais voltar
ao Éden porque o coração do homem não é
mais o mesmo e nunca, até a volta de Jesus,
será", afirmou o pastor Ebenézer Ferreira
Silva, da Igreja Batista Novo Horizonte, no
Espírito Santo.
O pastor Kenji Kikuchi, líder da
Comunidade Cristã da Barra da Tijuca, no
Rio de Janeiro, também
condena a prática."Nos dias
atuais, muitas pessoas têm
trazido idéias que não vêm de
Deus, inclusive para dentro das
igrejas. São tentativas de

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
Símbolos no Apocalipse - Continuação

(Números 28:28). Estava entre os bens que a Babilônia

perdeu no juízo (Apocalipse 18:13).
Dilúvio - Associado com o julgamento de Deus
Ferro - Representa força e poder irresistível (Salmo 2:9;
nos dias de Noé (Gênesis 6:17). Símbolo do ódio
Daniel 236 Apocalipse 7:7). Símbolo da consciência
de Satanás a Israel (12:15, 16).
endurecida e poder de quebrar (2:27; 9:9; 12:5).
Dragão - Poder cruel egípcio (Ezequiel 29:3). Típico do
Figueira - Símbolo da vida nacional e política de Israel
poder satânico e cruel (12:7; 13:2-4; 20:2).
(Mateus 21:19-21; 24:32, 33). Símbolo de segurança,
Erva - Do hebraico "feno verde". Fragilidade da carne
prosperidade e paz (Zacarias 3:10; Apocalipse 6:13).
(Salmo 90:5; Isaias 40:6-8). Símbolo do juízo como
Filho varão - Frase que indica o sexo da criança (Levítico
necessidade de vida (8:7; 9:4).
12:2; Jó 3:3; Isaias 66:7). Representa a Cristo como filho
Espada - Representa a autoridade e poder magisterial
nascido de Maria (12:5,13).
(Romanos 13:4). Símbolo de Cristo, da Palavra, da
Frutos - Coisas materiais que a alma cobiça (18:14).
guerra, do juízo (1:16; 2:12, 16; 6:8; 19:15, 21).
Símbolo de riqueza, prosperidade, bênçãos celestes
Estrelas - Luminares menores sugerem governantes
(Salmo 21:10).
subordinados (Daniel 8:10-12). Típico de seres celestes e
Gafanhotos - Típico de inimigos destruidores permitidos
humanos, bons ou maus (1:16-20; 3:1; 22:16).
por Deus (Isaias 33:4). Agentes do tormento dos ímpios
Farinha - Do hebraico "moer". A farinha era moída
(9:3, 7).
Continua no próximo mês ...
(Números28:20) e tipificava o sofrimento de Cristo

Livros recomendados do mês
O pão de Deus - Jorge Linhares - Editora Betânia - Comer o pão de Deus é um direito de todos os que reconheceram
Jesus como Senhor, mas servir o pão no altar é privilégio dos que estão dispostos a satisfazer as exigências de Deus e
representá-lo dignamente.
Queremos acertar - Neco e Priscila Simões - Editora Candeia - Ajuda prática a todos os casais que estão dispostos a
pagar o preço para serem felizes. O livro mostra que os descuidos nas pequenas coisas podem se transformar em
grandes áreas de conflitos.
Respostas

1– A mulher que Pedro ressuscitou. At 9:36
2– Sacerdote - Êx. 3:1
3– Benjamim. - Jz 19 a 21

Domingos

Escala de serviço da liderança

