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 (06/11 e 03/11) - Celebração da
Ceia do Senhor.
• Se você tem freqüentado a igreja e deseja fazer parte desta
família, solicite sua ficha de membro e inscreva-se para o
batismo procurando o diácono Leandro.
• Todos devem participar do recadastramento dos membros
preenchendo a nova ficha de membresia, participe!
• Dia 14/12/2002, confraternização de fim de ano no sítio
Recanto da Essência em Petrópolis com saída da igreja às
07:30h. R$ 15,00 por pessoa acima de 8 anos incluindo café
da manhã e almoço e R$ 9,00.para o ônibus. Confirme sua
participação.
• Dia 09/11 às 16:00h - Reunião dos professores da EBD
infantil
• Atenção para os ensaios do coro de natal. Fale c/ Rosária.

Louvor do mês
VERDADEIRO ADORADOR

Pai, sei que os teus olhos
Estão sobre a terra a procurar
Alguém que te adore em espírito
Alguém que te adore em verdade

Ache em mim, verdadeiro adorador
Com vestes de louvor
Quero contemplar teu rosto ó Pai

Pai, como achaste a Davi
Vem e derrama sobre mim
O óleo precioso da unção
E me faz segundo o teu coração

Vem ungir minha oferta de amor
Dou a ti meu coração,
Meu Deus, meu Pai
Ache em mim um verdadeiro adorador

É meu prazer te adorar Senhor!
É meu prazer ministrar Senhor!

Artigo especial
te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos
os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha
casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós
uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes)
ainda está na Bíblia, e ela chama o sonegador de dízimos e de ofertas
justamente pelo que ele é – um ladrão. Não resolve alguém dizer:
"Mas isto é no Velho Testamento". A divisão da Bíblia em Velho e
Novo Testamento é estritamente uma divisão feita pelo homem; elas,
as Escrituras, não sabem nada a respeito disto. Mas de qualquer
modo, 1Co 9:1-14 obriga crentes a sustentarem a igreja precisamente
do mesmo modo que o Tabernáculo foi sustentado – por dízimos e
ofertas. Veja especialmente v. 14.
(... 4 Não temos nós direito de comer e beber? 5 Não temos nós
direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais
apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? 6 Ou só eu e Barnabé não
temos direito de deixar de trabalhar? 7 Quem jamais milita à sua
própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou
quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado? 8 Digo eu
isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? 9 Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha
o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? 10 Ou não o diz
certamente por nós? Certamente que por nós está escrito; porque o
que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar
com esperança de ser participante. 11 Se nós vos semeamos as coisas
espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? 12 Se
outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito; antes suportamos
tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo.
13 Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do
que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar,
participam do altar? 14 Assim ordenou também o Senhor aos que

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.

anunciam o evangelho, que vivam do evangelho).
III. POR CONTENDA DENTRO DELA
Contenda provavelmente tem matado quase tantas igrejas quanto
quaisquer outras coisas. Quando duas pessoas estão em discórdia e
ambas são supremamente egoístas, isto causará uma contenda que
crescerá até que consuma toda a igreja, a não ser que a igreja tome
medidas até dar um fim à contenda. Contenda é uma marca característica de imaturidade espiritual e de carnalidade. "1 E eu, irmãos,
não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a
meninos em Cristo. ...3 Porque ainda sois carnais; pois, havendo
entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais,
e não andais segundo os homens" 1Co 3:1,3.
Contenda tem geralmente suas raízes no orgulho, porque aonde há
contenda, ambas as partes inchadamente assumem que estão certas e
não admitirão sequer a possibilidade de estarem erradas. Ao mesmo
tempo, nenhuma das partes tentará ver através do ponto de vista da
outra parte, nem admitirá que a outra poderia estar certa no menor
dos graus. É uma igreja muito afortunada aquela que não tem nenhuma corrente subterrânea de contenda. Contenda também é promovida
pela atitude de auto-justificação naquele que olha com desprezo para
os outros, enquanto exalta a si próprio na sua própria mente. Ele toma
a atitude do Fariseu em Lc 18:9-11 (E disse também esta parábola a
uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros: Dois homens subiram ao templo, para orar; um,
fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo
desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais
homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este
publicano). O orgulho é obstáculo ao caminho da humildade, e esta é
sempre o primeiro passo em direção ao arrependimento.
Davis W. Huckabee (Copiado do site da Tabernacle Baptist Church,
Lubbock, Texas.) Traduzido [e adaptado] por Valdenira Nunes de M.
Silva, 2002.
Continua no próximo mês ...

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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COMO MATAR UMA IGREJA ?
As igrejas do Novo Testamento não morrem de morte
natural: elas são de tal forma estabelecidas que não podem
morrer de morte natural. Sim, elas podem ser mortas, mas
dificilmente o são por ataques externos (a não ser que este
aniquile toda a membresia): na grande maioria dos casos
em que igrejas foram mortas, elas o foram por ataques
internos, sendo os seus próprios membros que as mataram.
Uma igreja não é apenas uma organização, ela é também
um organismo, uma coisa viva; e, como tal, tem o
potencial de crescer e florescer, ou de definhar e morrer. O
Senhor prometeu que Sua igreja, considerada como uma
instituição, não morreria, Mat 16:18 [... Eu edificarei a
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela]; mas isto apenas significa que haverá uma
continuidade de igrejas [locais] seguindo o modelo da
igreja de Jerusalém, até Seu retorno; não garante a
continuidade de existência [e de fidelidade] de nenhuma
igreja individual. Como então pode uma igreja ser morta?
I. POR VOCÊ SE AUSENTAR DELA
As Escrituras comparam os membros da igreja com os
membros de um corpo físico, 1Cor 12:12-14 (Porque,
assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos
os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é
Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um
Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos,
quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um
Espírito. Porque também o corpo não é um só membro,
mas muitos). E, exatamente como os órgãos do corpo
humano não podem ser removidos sem que a morte venha
para todo o corpo, assim é com a igreja, o corpo de Cristo.
Quando os membros da igreja começam a se ausentar dela,
isto a leva à morte.
Geralmente isto é algo gradual, começando em primeiro
lugar com a negligência nas assembléias, porque “não
importa se eu comparecer ou não. Os outros farão com que
as decisões sejam tomadas do modo que lhes agrada”.
Os cultos dos domingos à noite são, realmente, o grande e
rigoroso teste do amor do membro da igreja ao Senhor,
porque muitas pessoas vêm para a igreja nos cultos do
domingo pela manhã simplesmente porque não há nada
mais a fazer exceto ficar em casa (naturalmente, há muitos
cristãos professos que abandonarão a Casa de Deus mesmo
no domingo pela manhã, a fim de dormir, estes constituem
o tipo mais infiel). Mas, daqueles membros da igreja que
regularmente assistem os cultos das manhãs de domingo,
muitos de modo algum poderão ser encontrados nos cultos
das noites. No entanto, as mesmas desculpas que parecem
válidas para não irem aos cultos da igreja, não são dadas
quando são convidados para uma festa, ou quando podem
ganhar uma significativa quantia de dinheiro indo a certos
locais, etc. Mas, algum dia, o Senhor ajustará as contas.
"Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos,
mas o SENHOR pesa o espírito". Pro 16:2.
Alguns
membros
de
igrejas
as
abandonam
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permanentemente, para nunca mais a ela retornarem; mas,
se considerarmos as conexões entre os dois versículos em
Heb 10:25-26 (Não deixando a nossa congregação, como é
costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros;
e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele
dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de
termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta
mais sacrifício pelos pecados), descobriremos que isto é
uma indicação de que o indivíduo era somente um falso
crente. O mesmo é verdadeiro em 1Jo 2:19, "Saíram de
nós, mas não eram de nós; porque, se fossem de nós,
ficariam conosco; mas isto é para que se manifestasse que
não são todos de nós".
II. POR MATÁ-LA DE FOME.
Uma igreja vive e cresce somente pelas conversões e pela
adição daqueles convertidos ao seu número de membros;
portanto, se não for alimentada por verdadeiras conversões
resultantes de pregação e oração, cedo morrerá por falta de
adições. Almas sendo salvas constituem uma transfusão de
sangue para qualquer igreja."Louvando a Deus, e caindo
na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o
Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar". At 2:47.
Deus é quem adiciona à igreja, mas Ele o faz através de
orações e do pregar e do testemunhar de Seu povo.
Uma igreja pode ser morta por inanição de espiritualidade;
temos que nos lembrar que a degenerada Igreja de Roma
[muito antes do início da Igreja Católica Apostólica
Romana com o imperador Constantino, em cerca do ano
325 a.C.] foi uma vez uma igreja do Novo Testamento, até
que perdeu a sua espiritualidade. Heresia em doutrinas é
primeiramente precedida por heresia em práticas; por
exemplo, heresia que se expressa por uma vida carnal.
Como isto pode ser evitado? Por seus membros viverem
uma vida santificada (dedicada) dia a dia (não semana a
semana, nem mês a mês). Mas dedicação requer negar-se a
si mesmo, e todos os muitos crentes meramente nominais
estão relutantes em fazer isto.
Portanto, é possível abandonar uma igreja para que ela
morra não a sustentando com orações e finanças. Uma
igreja é um negócio – o maior, o mais nobre e mais
precioso negócio no mundo; e, por esta razão, precisa de
dinheiro para poder funcionar. Uma vez que ela é um
negócio do céu, necessita, em adição ao dinheiro, das
orações do povo de Deus. Alguns crentes nominais são
muito mais diligentes e empenhados em sabotar a igreja, o
pastor e aqueles que estão fielmente trabalhando na igreja,
do que o são em orar pela igreja e seus líderes, e em ajudálos. Há uma verdade que se aplica tanto aos crentes quanto
às mulas: Ambos [crentes e mulas] não podem fazer seus
trabalhos e produzir enquanto estão escoiceando; e não
podem escoicear enquanto fazem seu trabalho e produzem.
Quanto à falha do povo de Deus em adequadamente
sustentar financeiramente a igreja, Ml 3:8-10 (Roubará o
homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que
Continua na última página ...

Escola Bíblica para crianças
Ovelhinhas de Jesus - Berçário até 3 anos
Domingos
M - Luciene / Hozana
03

Estrela da manhã - 4 a 6 anos

Quartas-feiras
06

N - Diva / Annelize

Marisa /
Daniela

Domingos

M - Rosemaire / Sirena
10
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Luciene

M - Carlos
13

M - Denise
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N - Rosemarie / Daniela
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Rosana

M - Therezinha

Dulce

08

Carlos

13

Carlos

15

Leandro

20

Alberto

22

Carlos

27

Leandro

29

Alberto

Carlos
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Carlos
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N - Vera

M - Diva / Elsa
24
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Leandro
03

N - Therezinha
20

Sextas

03
N - Alberto

N - Dulce

N - Hozana / Mauro

Dulce

M - Alex

M - Rosana / Rita

Quartas

M - José Alves
06

10

Domingos

Domingos

N - Rosana

N - Diva / Mauro
17

Geração de adoradores - acima de 6

Quartas-feiras

M - Vera
03

Escala de serviço da liderança

N - Alberto

Alberto
24

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

“A gratidão olha para trás, e o
amor para o presente; a avareza, a lascívia e a ambição,
para a frente.”
C.S. Lexis

Leandro

Mauricio Fortunato 01/11
Leonardo de Deus Ferreira 02/11
Eliane da Silva Meireles 09/11
Aurora Monteiro Penha 10/11
Maria Penha da Silva Tomazin 15/11
Danilo Huguenin de Barros 22/11
Sirena de Oliveira Moura 26/11

Ebd—adultos

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Estamos estudando nestes próximos meses
seitas e heresias. Utilizamos uma apostila
onde são expostas 11 seitas e heresias do
nosso tempo. Participe e aprenda com os
erros destes grupos.

De olho na mídia
. Oração - A Junta de Ministérios Globais da Igreja Metodista
Unida dos Estados Unidos
redigiu na semana passada
declaração em que conclama
evangélicos do mundo inteiro a
orar pelos iraquianos e se pronunciar a seus
governos, reivindicando uma posição contrária aos ataques pretendidos pelos Estados
Unidos.
O texto também pede oração pelos cristãos
que, em caso de conflito bélico, serão obrigados a lutar, ficando “expostos, de modo
desnecessário, ao perigo e prestes a cometer
atos que violem os evangelhos, sua consciência e a lei internacional”. Além desta preocupação, os metodistas se mostraram incomodados com a questão dos refugiados.
De acordo com o documento, a política de
segurança adotada depois do 11 de setembro
impediu a vinda de 42 mil refugiados cujos
vistos já estavam aprovados. As lideranças
metodistas, então, pedem ao governo de
George Bush que o país aceite 70 mil refugiados de guerra.
. Subindo até Deus - Um jovem americano
de 22 anos foi resgatado pela Polícia dos
Estados Unidos da chaminé da Igreja Lutera-

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Quem amou o prêmio da Injustiça ?
2– Quem foi morto por ter tocado na Arca da Aliança ?
3– Qual livro do Novo testamento fala que Raquel chorou ?

na de Saint. Peter.
O rapaz, cujo nome não foi revelado pelas
autoridades, estava com o tronco preso na
parte inferior da chaminé.
Quando questionado sobre a razão de estar
ali, a vítima disse que estava tentando se
aproximar de Deus. Ele será submetido a um
teste de sanidade mental.
. Igreja ilegal - Ahmet Guvener, pastor de
uma igreja evangélica na cidade Diyarbakir,
na Turquia, foi a julgamento, acusado de
modificar ilegalmente o projeto de arquitetura da construção de sua igreja.
A construção foi interrompida um mês antes
de sua conclusão, há seis meses, e agora os
40 membros não têm local para realizar os
cultos. A obra foi embargada pelo Conselho
de Produção das Riquezas Naturais.
A justificativa é que a planta da construção
viola os requisitos do zoneamento para locais
históricos, pois impede grande parte da vista
de uma antiga igreja síria-ortodoxa. A imprensa afirmou que o objetivo é impedir que
os cristãos turcos freqüentem a igreja.
. O sinal - A FDA (órgão governamental
responsável por administrar alimentos e
remédios nos EUA) autorizou o uso de chips
de identificação em humanos. O VeriChip

vem sendo divulgado pela empresa como
uma ferramenta capaz de salvar vidas, alegando que pacientes inconscientes trazidos a
salas de emergência podem ser "escaneados"
a fim de dar aos médicos todo o seu histórico
de tratamentos de saúde. Desde o início de
seu desenvolvimento, o chip visava questões
ligadas à saúde. A ADS ganhou manchetes
internacionais ao implantar o chip --pouco
maior do que um grão de arroz-- em três
membros de uma família na Flórida. O
VeriChip emite sinais de freqüência de rádio
de 125 KHz que podem ser captadas por um
scanner a 1,5 metro de distância. Aqui na
América do Sul, o VeriChip vem com uma
unidade GPS para localização à distância.
Ele custa cerca de US$ 200 e possui uma
taxa de manutenção anual de US$ 40. Embora esse tipo de chip de identificação venha
sendo utilizado há anos em animais, ele pode
representar riscos quando usado em humanos, disse um investigados da FDA, além de
ir de encontro com questões de privacidade.
subcutâneos.

Dicionário bíblico
Símbolos no Apocalipse - Continuação
Madeira - Abundante provisão da natureza.
Veja ao seu redor os usos da madeira. Símbolo
de idolatria e juízo (9:20; 18:12).
Mão - Destra implica posição e prestígio. As
mãos representam trabalho. Símbolo de posse, força,
ação, serviço (1:16; 9:20; 10:5; 14:9, 14).
Mar - 25 vezes referido no Apocalipse. Usado literal e

Nuvens - Por causa de sua natureza transitória, as nuvens
representam os movimentos divinos (Salmo 18:11;
104:3). Símbolo da presença, majestade e glória veladas
de Deus (1:7; 10:1; 11:12; 14:14-16).
Olhos - Janelas da alma. Representam conhecimento e
visão (Números 10:31; Salmo 123:2). Símbolo da orienta-

ção, percepção e inteligência divina (1:14; 4:6, 8; 21:4).
Oliveiras - Tipo de Israel (Salmo 52:8; Romanos 11).
simbolicamente. Símbolo da transparência celestial e Veja Juizes 9:8, 9; Jeremias 11:16. Descreve a fertilidade
também de pessoas em estado de confusão (4:6; 5:13; 8:8; e o testemunho das testemunhas (11:4).
21:1).
Ouro - O mais precioso dos metais. Especialmente relaMente - A parte perceptiva e pensante da consciência cionado com a divindade. Símbolo de riqueza e realeza
(Ezequiel 11:5). Símbolo da unidade da decisão (17:13) e (4:4; 9:7; 18:9-12).
da sabedoria celeste (17:9).
Ovelhas - Tipo do povo de Deus. Usado com referência
Monte - Representa a estabilidade e grandeza política e a Cristo no Salmo 79:13 e Isaias 53:6, 7. Um dos bens
moral (Daniel 2:35; Salmo 125:1, 2). Símbolo da derroca- cobiçados mas destruídos da Babilônia (18:13).
da da proeminência nacional (6:14,16; 8:8; 14:1; 17:9;
Continua no próximo mês ...
21:10).

Livros recomendados do mês
Ester - Uma mulher de sensibilidade e coragem - Charles R. Swindoll - Editora Mundo Cristão - Uma biografia
em forma de romance contando a vida de Ester que deixou a condição de pobre exilada para se tornar rainha e salvadora de um povo.
O caos das seitas - Van Baalen - Imprensa Batista Regular - Um dos melhores livros sobre seitas e heresias que
aborda de maneira clara e histórica o desenvolvimento de grupos religiosos do nosso tempo.

Respostas

1– Balaão - 2Pe 2:15
2– Uzá - 2Sm 6:6-7
3– Mateus - Mt 2:18

Aniversariantes

