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
Queremos iniciar um trabalho assistencial no bairro,
inscreva-se redigindo em poucas linhas suas
habilidades e a descrição do serviço que pode prestar.

Notícias da Igreja
• 1ª quarta-feira e 1º domingo (02/10 e 06/10) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• 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.
• Inscreva-se para o batismo procurando o diácono Leandro.
• Queremos organizar um passeio a um sítio na serra de
Petrópolis, inscreva-se para reservar vaga.
• Não perca dia 12/10 às 17:00h a peça teatral “O filho
pródigo” apresentada por Marcelo Insuellas numa tarde de
festa para crianças e adultos. Traga seus convidados.
• Inscreva-se para o V Congresso de Mulheres com uma
Nova Vida que se realizará em 26/10 no Riocentro.

Louvor do mês
LOUVADO SEJA SENHOR TEU NOME
LOUVADO SEJA, SENHOR TEU NOME,
ENTRONIZADO ENTRE AS NAÇÕES,
EXALTAREI A TI SENHOR PELO QUE TU ÉS,
EU TE ADORAREI,
RECEBE A MINHA ADORAÇÃO,
QUE É FRUTO DA TUA GRAÇA A MIM,
E DO TEU AMOR QUE RESTAURA EM MIM
O MEU AMOR POR TI JESUS

ENGRANDECEREI, EXALTAREI TEU NOME,
DIANTE DOS REIS E DOS PODEROSOS
EU LOUVAREI A TI SENHOR

Artigo do mês
EM 31 DE OUTUBRO, A IGREJA FAZ 485 ANOS !
Em 1517, o padre alemão Martinho Lutero deu início a ‘‘Reforma
Protestante’’ que viria a se tornar o motivo do surgimento da igreja
evangélica, espalhando-se por todo o mundo nos séculos seguintes.
Por desejar compreender de forma mais profunda os propósitos de
Deus em relação ao homem, optou pela vida monástica, sendo
também ‘‘doutor em teologia’’ e vindo a possuir grande
conhecimento das Sagradas Escrituras.
Por esta razão, experimentou grande conflito interior não mais
conseguindo concordar com os ensinos da igreja católica romana,
principalmente em relação a ‘‘venda de indulgências’’ , que se
tornara na época uma prática bastante comum entre as autoridades
eclesiásticas. Concediam o perdão de pecados e a salvação eterna às
pessoas que fizessem grandes doações de dinheiro – ou bens – para
a igreja, sem que tivessem experimentado verdadeira conversão a
Cristo.
Não mais conseguindo ter paz interior em meio a toda aquela
degradação moral da igreja e opondo-se a muitos outros ensinos e
práticas igualmente profanos, escreveu 95 teses baseadas em ensinos
contidos na Bíblia – que tão bem conhecia – desejando trazer para
sua própria vida e para os demais cristãos de sua época os
verdadeiros valores que nos foram deixados por Jesus e seus
apóstolos.
Em ousada atitude, fixou os escritos que continham suas teses na
igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de

Todos os domingos às 17:30h você pode participar
do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o
culto evangelístico e distribua folhetos convidando
pessoas para o culto.

outubro daquele ano, causando grande alvoroço naquela cidade,
devido a oposição que seus textos faziam aos ensinos tradicionais da
igreja.
Era o início do movimento que viria a ser chamado de ‘‘Reforma
Luterana’’ , que deu origem à igreja do mesmo nome, na Alemanha,
e a todas as demais denominações.
Após muitos conflitos com as autoridades da igreja católica, por
causa de suas teses, Lutero foi, finalmente, banido daquela
instituição.
Suas 95 teses construíram, em síntese, os 4 pilares em que a igreja
evangélica viria a se apoiar no futuro, assim permanecendo até ao
dia de hoje. São eles:
1) Somente a fé em Cristo Jesus e no que Ele já realizou por nós,
com perfeição absoluta, nos poderá livrar da condenação por nossos
pecados.
2) Somente a graça de Deus e sua bondade para conosco nos
possibilitará viver na eternidade com Ele.
3) Somente as Escrituras Sagradas nos conduzirão ao conhecimento
de Deus e de Sua vontade para nossas vidas.
4) Somente a Deus daremos ‘‘glória’’ , para sempre.
Embora sejamos, em nosso tempo, os retentores destas verdades,
não devemos nos considerar a verdadeira igreja de Cristo somente
por isto. No tempo de Jesus, Simeão e Ana foram os únicos que o
reconheceram no templo. Devemos, igualmente, nos encher do

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
Os chamados por Deus
Uma coisa que todos nós devemos saber é que todo cristão tem um chamado de Deus! Em Rm 8:29-30,
a bíblia diz: “29 Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30 E aos
que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que
justificou, a esses também glorificou.”
Dos que foram chamados, muitos desejam também servir a Deus e serem escolhidos para isto. E em
1Tm 3:1-13, Paulo nos mostra alguns requisitos de Deus para os que querem servir bem. Ele coloca o
serviço como uma grande oportunidade e privilégio e diz que almeja servir faz bem (v. 1)
Entretanto temos que entender que Deus não está precisando desesperadamente de nós para aceitar
qualquer oferecimento de qualquer um, Deus tem suas exigências.
Em Lc 9:57-62, vemos que Jesus recusou alguns que queriam segui-lo mas não estavam plenamente
dispostos a enfrentar os desafios e a renúncia que o serviço exige. Estes homens foram dispensados por
Jesus porque tinham ainda laços e compromissos que os impediam de seguir Jesus livremente.
O texto de Paulo nos mostra ainda outras exigências de Deus quanto aos que querem servi-lo, vejamos:
1.
Vida irrepreensível. (v. 2 e 10) - Isto não significa ausência total de pecados, pois todos
pecamos, mas requer confissão diária e vida sem escândalo. (Sl 139:23-24 e Sl 32:1-6)
2.
Vida com a família. (v. 4-5) - Especialmente para os homens esta palavra se aplica, pois Deus
entregou ao homem o governo do lar. Como o temos governado? Governar é enfrentar as
dificuldades, cuidar dos problemas ao invés de fugir deles. Muitas mulheres não conseguem
entender o governo dados por Deus aos homens em primeiro lugar porque a imagem que
temos de governo é sempre ruim e em segundo lugar porque muitos homens tem se mostrado
frouxos e irresponsáveis na condução de suas famílias. Nenhuma família é prefeita, mas deve
ser prioridade do servo de Deus, conduzir sua família a Cristo. (Js 24:15)
3.
Vida com a igreja. (v. 5) - Paulo fala em cuidar da igreja. A igreja precisa ser cuidada por
todos que querem servir a Deus. E fazer isto com alegria (Sl 100:2) e não gemendo. Cuidar
dela sem negligência. (Jr 48:10 - “Maldito aquele que fizer a obra do SENHOR
relaxadamente !”) Cuidá-la com dedicação como exemplificado na vida do próprio Apóstolo
Paulo. (At 20:18-21;24-27 e 31) Guardando-se também de se envolver com qualquer coisa
que atrapalhe o serviço. (2Tm 2:4) Vida com o dinheiro. (v. 3 e v. 8) - Não avarento, não
cobiçoso e ganancioso. Devemos saber que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo
senhor. O avarento ama ao dinheiro que é a raiz de todos os males. (1Tm 6:10) O servo de
Deus não pode por no dinheiro o seu coração. (Sl 62:10) Nem cobiçar ou desejar o que é do
outro. (Pv 21:26; Pv 28:25 e Tg 4:2-3) Pois a bíblia diz que quem cobiça normalmente não
trabalha. (Ec 6:9 - “Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça; também isto é
vaidade e correr atrás do vento.” e Is 56:11 - “Tais cães são gulosos, nunca se fartam; são
pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua
ganância, todos sem exceção.”) Também não deve fazer dívidas que o comprometam, pois a
bíblia nos diz em Rm 13:8 - “A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com
que vos ameis uns aos outros”
4.
Vida no mundo. (v. 7) - Ter bom testemunho dos que são de fora da igreja é fundamental, ser
neste mundo sal e luz como nos diz Mt 5:13-14. Viver para agradar a Deus tendo cuidado com
a aparência do mal. (1Ts 5:22).
Deste modo, saiba que Deus nos incentivará a servi-lo e fazer isto até o fim! Hb 6:10-12
Pr. Mauricio Fortunato

Escola Bíblica para crianças

Domingos

Estrela da manhã - 4 a 6 anos

Quartas-feiras

Domingos

M - Marisa / Daniela
06

Turma de maiores de 6 anos

Quartas-feiras

M - Diva
02

Rosana

06

M - Alberto
02

Dulce

N - Luciene

N - José Alves

M - Hozana / Mauro

M - Denise

M - Therezinha

13

09
N - Rosemarie / Daniela

13

Diva

20

09

Rosana

Sextas

02

Carlos

04

Leandro

09

Leandro

11

Carlos

16

Alberto

18

Alberto

23

Leandro

25

Alberto

30

Leandro

Carlos
Leandro
13

Carlos

13

N - Dulce

Quartas

Alberto
06

06

N - Rosana
Elsa /
Aparecida

Domingos

Domingos

N - Carlos

Carlos
M - Luciene / Annelize
20

M - Neuza
16

Vera

M - Hozana / Elsa
23
N - Rosemarie / Mauro
30

Marisa /
Mauro

Rosana

M - Carlos
23

Dulce

02/10
20/10
20/10
22/10
27/10

27

N - Denise

N - Therezinha
30

Alex

Aniversariantes

José Alves Braga
Divonete Ribeiro Sales
Marisa Lopes Fortunato
Eliana Sparapani Barbosa
Matheus A. de Deus Ferreira

Ebd—adultos

Carlos
27

Leandro

"O casamento é a última
oportunidade da vida para
que os adultos cresçam".
Do livro “Meditações diárias
para casais” de Dennis e
Barbara Rainey

Exercícios bíblicos
1– Onde foi sepultado Arão ?
2– Quem matou mil soldados com uma ossada ?
3– Quem primeiro disse que os inimigos do homem são os da sua própria casa ?

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
. Fábrica de Santos - O
Vaticano reconheceu como
autêntico, um “milagre”
atribuído à Madre Teresa de
Calcutá. Com essa decisão a
freira, que era conhecida como a
"santa da sarjeta" por dar assistência à
população pobre da cidade indiana de
Calcutá, será provavelmente beatificada ou
declarada uma abençoada pela Igreja
Católica no próximo ano. Se o papa João
Paulo II assinar o decreto aprovando o
milagre, o que pode acontecer em dezembro,
uma cerimônia de beatificação seria
realizada no próximo ano, informaram fontes
do Vaticano. Para que Madre Teresa seja
declarada santa após a beatificação seria
necessária a confirmação de um segundo
milagre.
. Surfistas de Cristo - A história bíblica que
eles mais apreciam está nos evangelhos:
Jesus caminha sobre as águas. "Ele foi um
surfista e nós somos os seus seguidores",
explicou o bispo Rubens Pereira, 41 anos,
pastor da Igreja Renascer em Florianópolis.
O pastor percorre praias da capital
catarinense em busca de boas ondas e
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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

Frase do
mês

desportistas para evangelizar. Ex-campeão
catarinense de surfe, o bispo Pereira, mais
conhecido por Bita, reivindica o título de
primeiro surfista de Cristo no Brasil. No
Brasil existem pelo menos quatro igrejas e
ministérios que congregam surfistas em
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco. A
mais original é, talvez, a Igreja Bola de
Neve, de São Paulo, aberta em 1993 por
iniciativa do pastor e surfista Rinaldo Pereira
e sua mulher Denise, desportista de
bodyboarding. Na capital, a Bola de Neve
realiza cultos num galpão. O púlpito é uma
prancha de longboard. De São Paulo, a igreja
espalhou-se e hoje está presente em Itacaré,
na Bahia; Niterói, no Rio; Itanhaém, Peruíbe
e Boiçucanga, em São Paulo. Ela tem 500
membros cadastrados.
. Caso de polícia divina - Governadora
Benedita da Silva afirma que recebeu
mensagem divina, durante culto numa igreja
evangélica do Rio, "sobre o homem que
estava lhe tirando o sono". Nos dias que
antecederam a prisão do traficante Elias
Maluco, a governadora Benedita da Silva
acabou por influenciar, com sua fé, o próprio

secretário de Segurança Pública, Roberto
Aguiar. Por conta disso, o secretário chegou
a afirmar categoricamente à imprensa que
dentro de poucos dias o traficante estaria
preso. Dito e feito: não somente prendeu
Elias como desbaratou toda a quadrilha
envolvida no assassinato do jornalista Tim
Lopes.
. Adolescentes evangélicos - Pesquisa
realizada pelo Ministério Lar Cristão,
ouvindo mais de cinco mil adolescentes, de
22 denominações, mostra que 52% dos
jovens evangélicos criados na Igreja
praticam o sexo pré-nupcial. Desses, a
metade mantém vida sexual ativa com um ou
mais parceiros; 17% das adolescentes
entrevistadas engravidaram pelo menos uma
vez, e quatro em cada 100 optaram pelo
aborto. A pesquisa, divulgada foi realizada
entre 1994 e 2000, sob a coordenação do
escritor e pastor batista Jaime Kemp.
Segundo os dados levantados,
garotos evangélicos iniciam-se
sexualmente com a idade de 14
anos, em média, e as meninas
aos 16 anos. Para Kemp, os
dados da pesquisa que
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da página

Dicionário bíblico
Símbolos no Apocalipse - Continuação

13:2; 1 Pedro 5:8). Grandeza imperial da Babilônia

(Daniel '7:4).
Incenso - Fragrância do culto oferecido a Deus
Leopardo - Símbolo de ferocidade, rapidez, tenacidade e
(Levítico 26:31; Filipenses 4:18). Símbolo do
vingança (Jeremias 5:6; Daniel 7:6). Representa o último
perfume das orações que sobem a Deus (5:8;
tirano cruel da terra (13:2).
18:13).
Linho - Do hebraico "cardado, alvejado,
Juiz - Administrador da justiça e veredictos (1 Reis 3:9).
torcido" (Gênesis 41:42). Símbolo da justiça de Cristo e
Representa o justo juízo para os santos e pecadores (6:10;
de nossa pureza.
18:8; 19:2, 11; 20:13).
Livros - Representam uma narrativa escrita ou impressa
Lago - A frase "lago de fogo" ocorre cinco vezes no
ou um registro. Usado 28 vezes no Apocalipse. Abrange
Apocalipse. Veja também Números 16:32-34; Isaias 5:14.
registros de Apocalipse 241 feitos, visões, recompensas
Símbolo da imersão na agonia que não tem fim (19:20;
(1:11; 10:2; 17:8; 20:12; 22:18).
20:10, 15).
Lua - Reflete a luz recebida do sol. Lua nova no Salmo
Latão (Cobre) - Suporta testes de fogo, assim
81:3 e Ezequiel 46:1. Símbolo do testemunho do povo de
simbolizando a perseverança (Deuteronômio 33:25) e
Deus (Cantares de Salomão 6:10; Apocalipse 6:12; 8:12;
força. Representa o juízo sobre o pecado (Números 21:412:1; 21:23).
9; Apocalipse 1:15).
Continua no próximo mês ...
Leão - Simbólico de governantes justos ou ímpios (5:5;

Livros recomendados do mês
Meditações diárias para casais - Dennis e Barbara Rainey - Editora United Press - Os autores revelam seus próprios
altos e baixos no casamento de forma a inspirar e desafiar outros casais a alcançarem novos patamares em seus
relacionamentos conjugais e em seus relacionamentos com Deus.
A cura do ressentimento - Roberto Leal - Editora D’Sena - Este livro analisa o processo do ressentimento e o
caminho de libertação da prisão da amargura.

Respostas

1– No monte Hor - Nm 20:22-29
2– Sansão - Jz 15:15
3– Miquéias - Mq 7:6

Ovelhinhas de Jesus - Berçário até 3 anos

Escala de serviço da liderança

