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

Notícias da Igreja
• 1º domingo e 1ª quarta-feira (02/02 e 05/02) - 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!
• Sábado, 15/02, 09:00h, 2 ª manhã de jejum e consagração
• Domingo, 16/02 às 19:00h - Inauguração do batistério.
Queremos iniciar um trabalho assistencial no bairro,
inscreva-se redigindo em poucas linhas suas habilidades e a descrição do serviço que pode prestar.

Louvor do mês
CRISTO É O REI
CRISTO É O REI DE TODA A TERRA. O ADOREMOS
CRISTO É O REI DE TODA A TERRA. O LOUVAREMOS
PARA SEMPRE ADORAREMOS, ALELUIA
PARA SEMPRE EXALTAREMOS, ALELUIA

ELE VIVE, ELE REINA, ELE É PODEROSO
ALELUIA! ELE RESSUSCITOU
ELE É DIGNO, ELE É SANTO, ELE É SOBERANO
SOBRE A MORTE JESUS TRIUNFOU,
CRISTO É O REI!

NA CRUZ VITÓRIA NOS DEU,
VESTIDOS DE AUTORIDADE
A MORTE NÃO PREVALECEU,
ÉS PODEROSO E UM DEUS DE VERDADE

Artigo do mês
ADULTÉRIO - OITO PECADOS - Continuação do mês anterior
Vem a seguir o pecado número SETE: pecaste contra a sociedade.
Sabes que para se viver numa sociedade equilibrada é importante
respeitar o código moral bíblico. Isto é, fazer aos outros o que queres
que te façam a ti (Mateus 7:12). Enquanto eras fiel à tua mulher não
desejavas que ela adulterasse contra a tua pessoa. Casaste com ela
dentro do princípio moral que todos nós temos que obedecer. O
marido da mulher com quem adulteraste seguiu também o mesmo
princípio. Nenhuma destas quatro pessoas iniciou a sua vida
matrimonial com o objetivo preconcebido de um dia cometer
adultério. O fato é que ninguém casa com o desejo de praticar tal ato.
Assim, a sociedade em que vivemos é afetada pelo adultério e muito
sofrimento é causado a espectadores inocentes.
Vem depois o pecado número OITO, o último mas não o menor:
pecaste contra o próprio Deus. O matrimônio é uma união sagrada,
no sentido em que é uma instituição ordenada por Deus na Bíblia. Por
causa da dureza do coração do homem há certos casos justificáveis de
divórcio, mas não existe no código divino uma única sentença para
justificar o adultério. Está escrito: NÃO ADULTERARÁS (Êxodo
20:14). É um mandamento muito claro. Violar este mandamento é
pecar abertamente contra Deus Onipotente que ordenou o casamento
e proibiu o adultério. As conseqüências desta desobediência são
terríveis: INFERNO! A Bíblia nomeia nas suas páginas aqueles que
não entrarão no reino de Deus e o adúltero faz parte da lista (1 Cor
6:10). OITO PECADOS, com as suas desastrosas ramificações e
conseqüências. Não é porém o pecado imperdoável. O adultério pode
ser perdoado e o Senhor Jesus demonstrou-o perdoando uma mulher
apanhada no próprio ato. Quando os religiosos daquele tempo a
trouxeram aos pés de Jesus para ouvirem dos Seus lábios a
confirmação do que estava escrito na lei quanto ao adultério,
apedrejamento até à morte, o Senhor sem dizer uma palavra escreveu
na areia do chão. A tragédia do adultério é evidenciada pelo fato das
duas partes não se arrependerem juntas. Jesus perdoou a mulher
adúltera mas onde se escondeu o homem que a levou a pecar? A
agitação causada pelo adultério é como poderosa onda que avança e
destrói. No caso do rei David destruiu uma nação. No caso de um

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.

homem anônimo causa injúria a muitas pessoas anônimas, esposa,
filhos, parentes, amigos e até àqueles que ainda não nasceram. É um
pecado perdoável mas deve ser confessado pelas duas partes cedo
antes de se tornar a causa de conseqüências graves, a curto e longo
prazo. Deus diz NÃO ADULTERARÁS, porém a ordem é ignorada.
O princípio universal de conduta moral, isto é, que somos livres para
escolher, mas depois somos responsáveis pelos resultados das nossas
escolhas, é também aplicado ao adultério. O adúltero diz que o
homem é dirigido por fortes emoções físicas impossíveis de
controlar. Deus ordena que não cometas adultério. É uma poderosa
ordenança. A tua escolha é obedecer a ordem divina ou obedecer as
tuas emoções físicas. O resultado não pode ser escolhido. Governar a
tua vida pelas tuas paixões internas é muito arriscado porque o
pecado jaz à porta do teu coração (Gênesis 4:7).
O homem foi criado por Deus para apreciar e obedecer a Sua lei
moral, mesmo em condições as mais primitivas. Escolhe o adultério
mas não poderás alterar as suas desastrosas conseqüências. Se todos
nós vivêssemos numa sociedade onde todos adulteravam uns contra
os outros, a vida familiar não existiria porque todos praticavam a
mentira, a desonestidade e a ofensa e a vida seria insuportável.
Ninguém acreditaria no seu próximo e os filhos pagariam um preço
terrível pelos nossos pecados. Deus puni-los-ia por causa do nosso
pecado (Êxodo 20:5b). O adultério é terrível porque cria
circunstâncias e conseqüências que não podem ser alteradas e magoa
muitas vítimas inocentes. Qual é então a razão porque um homem
comete adultério? Um homem está inclinado e disposto a infligir
angústia e sofrimento à sua esposa, aos seus filhos e outros, e a violar
importante princípio moral contra ele próprio simplesmente porque
inclina o seu ouvido e obedece à sugestão do diabo (Provérbios 7:1-5;
23:27-28). NÃO ADULTERARÁS. "Assim, o que adultera com uma
mulher é falto de entendimento; aquele que faz isso destrói a sua
alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará.
Porque os ciúmes enfurecerão o marido; de maneira nenhuma
perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se
conformará por mais que aumentes os presentes." Provérbios 6:32-35
(Almeida Corrigida Fiel) Júlio Carrancho Janeiro/1998

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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A missão dos Chamados
Todos os cristãos foram chamados por Deus. Jesus disse aos seus discípulos em Jo 15:16: “Não fostes
vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele volo conceda.”
O privilégio de termos sido chamados por Deus não nos permite que fiquemos acomodados, pelo
contrário, ele diz que espera de nós frutos. Ele tem uma missão para nós.
Na Bíblia podemos ver o exemplo de muitos que foram chamados por Deus, e a todos estes, Deus deu
uma missão. Ministério não é profissão, mas vocação que exige entrega total e irrestrita. A missão não é
fácil e no seu cumprimento certamente enfrentaremos crises e dificuldades e devemos estar preparados
para isto se queremos realizar a obra.
A vida do profeta Jeremias e o seu chamado podem nos ajudar a compreender melhor este assunto.
Jeremias foi chamado por Deus, enfrentou tremendas lutas para cumprir seu ministério mas
experimentou a presença de Deus nas horas mais difíceis da sua vida. Precisamos entender que para que
cumpramos o chamado, Deus trabalha a nosso favor!
Assim como Jeremias, nós estamos no plano de salvação de Deus, ele nos salvou para que possamos
salvar outros! Deus sempre que nos abençoa, o faz para que possamos abençoar outros. A melhor
maneira de abençoar as pessoas à nossa volta é compartilhar o que Deus fez por nós e pregar o
evangelho.
Pregar o evangelho é muito mais do que apenas dizer que Jesus é bom e dá bênçãos, pregar o evangelho
é pregar o arrependimento. Esta foi a mensagem que Deus mandou Jeremias pregar (Jr 1:4-10) Era um
duro recado a Judá. Aquele povo precisava se arrepender e voltar-se para Deus. É esta a mensagem que
devemos pregar hoje. É um duro discurso que precisa ser anunciado ao mundo.
Deus disse a Jeremias que ele havia sido escolhido, conhecido e consagrado mesmo antes de nascer (v. 5
“Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te consagrei, e
te constituí profeta às nações.”) e isto se aplica a nós também, não somos nós que o escolhemos, mas ele
que nos escolhe e conhece.
Para que foi levantado Jeremias? E nós, para que fomos escolhidos? Para dar frutos através da palavra!
Pregar a mensagem que muitos não querem ouvir. Veja o que Deus disse a Jeremias: “9 Depois,
estendeu o SENHOR a mão, tocou-me na boca e o SENHOR me disse: Eis que ponho na tua boca as
minhas palavras. 10 Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e
derribares, para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares.”
Sua missão era arrancar e destruir para depois edificar! É impossível plantar sem antes preparar o
terreno, o problema é que ninguém gosta de ser arrancado e limpo e quando nós os profetas tentamos
mexer na vida de alguém acabamos sofrendo as conseqüências. As pessoas querem continuar
confortavelmente em seus pecados. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 4:12 “Porque a palavra de
Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de
dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do
coração.”
Se pregarmos a palavra verdadeira, vamos mexer com as pessoas, mas é isso mesmo que devemos fazer,
foi isso que fez Jesus. Sua mensagem era a de mudança de vida e muitos se revoltaram contra ele e por
isso ele foi pendurado na cruz!
Este é o nosso chamado, esta é a nossa missão! Mesmo que venhamos a sofrer por causa disso, saiba que
Deus não abandonou Jeremias nem Jesus e também não te abandonará. Se você é um chamado de Deus,
vá em frente, você nunca estará sozinho! Não deixe de proclamar esta mensagem e nem tenha medo de
ameaças! Que Deus te abençoe!
Pr. Mauricio Fortunato
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Aniversariantes
Gilmar Augusto Ribeiro
06/02
Joseph Costa Ribeiro
10/02
Marieta Ferreira Bandarra
11/02
Davi Huguenin de Barros
17/02
Ana Elza Silva Fernandes
19/02
Luciene Aguilar Fortunato
23/02
Vera Lúcia Cardoso Rodrigues 26/02

Ebd—adultos
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“Aqueles que não voltaram aos deveres que
negligenciaram não
podem esperar voltar
ao conforto que perderam”

G. S. Bowes

Alberto /
D.Valmir L

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Em que cidade da Macedônia Paulo iniciou seu trabalho evangelístico ?
2– Quem disse que o medo produz tormento ?
3– Que igreja foi apontada por Paulo como modelo para os cristãos da Macedônia ?
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. Este mês estudaremos a
Teologia da prosperidade.

De olho na mídia
. Êxodo - O pastor e empresário
português, João Baptista de
Azevedo, da agência de viagens
"Oh Jerusalém!" prepara nova
excursão a Israel e pretende
levar, em sua maioria, brasileiros.
Segundo o pastor, sua intenção é proporcionar aos turistas uma visita diferenciada,
percorrendo um outro trajeto, que leva aos
locais citados no Antigo e Novo Testamentos, incluindo o deserto de Neguev por onde
Moisés andou. "Desafio a todos os irmãos a
fazermos um "Êxodo" novamente", incentiva
Azevedo. Na rota traçada pela Oh Jerusalém!
está Jericó, o norte de Israel e o sul de Elat
onde fica o Mar Vermelho. "Vamos passar
por toda a parte onde, em geral, são preteridas pelas peregrinações ou as excursões à
Terra Santa ", diz pastor João que afirma já
ter levado, mesmo durante o período turbulento em que Israel vive, cerca de 120 pessoas. Destas, 80 em 2001 e 40 em 2002.
. Escola de vida - Para definir do que se
trata o Ministério Escola de Vida, pode se
dizer que é uma oportunidade oferecida às
crianças africanas de conhecerem cidadania,
pelo casal de missionários batistas Dimas e
Lílian Filho. A instituição, estabelecida em

Frase do mês

Porque Deus não é injusto
Sábados
para ficar esquecido do
vosso trabalho e do amor
Gilmar /
que evidenciastes para com o
01
Léo
seu nome, pois servistes e
ainda servis aos santos.
D.Valmir Desejamos, porém, continue
08
F / Deyse cada um de vós mostrando,
até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da
D.Valmir
esperança;
15
L / Alberto
para que não vos torneis
indolentes, mas imitadores
daqueles que, pela fé e pela
Carlos /
22
Léo
longanimidade, herdam as
promessas. Hb 6:10-12

região carente de Cabo Verde, oferece trabalhos manuais, ensina cuidados básicos com a
higiene, saúde, música e, sobretudo, ministra
aulas sobre Jesus Cristo. "Trabalhamos com
crianças que passam a maior parte do tempo
nas ruas e, em todo período da manhã ou da
tarde, passamos a elas a noção de como ser
alguém", explica Lílian. A idéia de construir
uma "Escola de Vida" foi concebida quando
a missionária ainda estudava no seminário e
desenvolvia um trabalho com crianças carentes no Morro do Palácio, em Niterói (RJ).
"Fiz o projeto e quando foi possível o adaptei em meu ministério de acordo com a
necessidade de cada país. Através dele
muitas pessoas têm aceitado o Evangelho",
diz a missionária.
. Solidariedade - Para prestar auxilio às
vítimas das chuvas na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, a organização cristã
Visão Mundial iniciou uma campanha de
alimentos não-perecíveis, roupas e dinheiro.
Até agora, já foram contabilizadas 39 mortes
decorrentes dos deslizamentos de terras que
já duram há dias por causa das chuvas que
assolam o sudeste desde o final de dezembro.
Centenas de casas, localizadas em áreas de
alto risco desmoronaram e outras ainda

ameaçam desabar.
As doações podem ser feitas diretamente aos
postos de coleta ou por depósito em conta
bancária (Bradesco Ag. 465 / CC 344.3922). Para saber quais são os postos, ligue para
o telefone 0800 312 320. Elas serão encaminhadas para as cidade de Belo Horizonte,
Contagem e Ribeirão das Neves.
. Atletas de Cristo - O jogador Silvio, exBragantino e Fluminense, está atuando no
Olimpic Beirut, onde alcançou o título de
artilheiro do Campeonato Libanês com oito
gols em nove jogos. Segundo Sílvio, embora
a equipe seja recém-formada, o clube oferece
uma boa estrutura para os jogadores.
O Atleta de Cristo, que se converteu em
1994, crê na propagação do Cristianismo
naquele país: “Apesar da resistência ao
Evangelho, creio que no tempo certo, Deus
fará aquilo que for da vontade dele, e muitas
pessoas serão alcançadas. Tenho certeza de
que não estou aqui à toa”, diz o jogador.

Dicionário bíblico
Símbolos no Apocalipse - Continuação
Terremoto - Do hebraico "vibrações". Representa calamidade e tragédia súbitas (1 Reis
19:11). Profético da convulsão da ordem da terra

rio persa (Daniel 7:5).
Uvas - Sangue, ou fruto da vinha (Gênesis 49:11); Israel
(Jeremias 2:21). Símbolo do juízo dos apóstatas (14:18).
Vento - Usado com referência ao grande poder invisível
de Deus (Isaias 11:15; João 3:8; Atos 2:2). Símbolo das

(6:12; 11:13; 16:18).
Trigo - Figura usada de Cristo, da Palavra, da con- operações divinas invisíveis (6:13; 7:1).
fissão dos santos (Jeremias 23:28; Mateus 13:24-30). Esta Vermelho - Cor do sangue; também a cor do comunismo
necessidade da vida era associada com o juízo (6:6; e de Satanás (17:4; 12:3).
18:13).
Vinho - Do hebraico "espremido". Getsémani significa
Trombeta - Usada em reuniões e ajuntamentos públicos "lagar de olivas esmagadas". No Apocalipse, símbolo do
(Isaias 27:13; Zacarias 9:14). Símbolo do arrebatamento e juízo divino (14:8, 10; 16:19; 19:15).
do juízo (1 Tessalonicenses 4:16; Apocalipse 1:10; 8:2; Voz - Encontrado 46 vezes no Apocalipse. Grande mara9:14).
vilha do corpo. Representa, principalmente, os anseios
Trovão - Do hebraico "estrondar". Evidência do poder divinos pelo homem (4:5; 8:13; etc.).
divino (1 Samuel 2:10). Símbolo da voz de Deus no juízo. FIM
Ocorre 10 vezes no Apocalipse (4:5; 6:1; 14:2; etc.).
Urso - Uma criatura peluda e desgrenhada (13:2). (Veja
Provér-bios 17:12.) Inimigo poderoso e destruidor; impé-

Livros recomendados do mês
Estudo Panorâmico da Bíblia - Henrietta Mears - Editora Vida - Por meio de um estudo didático e claro, a autora
revela que a Bíblia é um livro, uma história, um relato. Esta obra o ajudará a estudar as Escrituras e conhecer melhor a
revelação escrita da vontade de Deus para os homens.
52 esboços de mensagens de encorajamento - Bp Tito Oscar - Editora Vida - Este livro foi preparado para auxiliar
pastores e líderes na fascinante tarefa de encorajar o rebanho do Senhor a usufruir de uma vida pautada pela fé.
Respostas

1– Filipos - At 16:11-15
2– João - 1Jo 4:18
3– Tessalônica - 1Ts 1:7

Ovelhinhas de Jesus - Berçário até 3 anos

Escala de serviço da liderança

