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 (06/04 e 02/04) - Celebração da
Ceia do Senhor.
• Se você tem freqüentado a igreja e deseja fazer parte desta
família, solicite sua ficha de membro, caso não seja batizado
ainda, inscreva-se para o batismo procurando o diácono
Leandro.
• Inscreva-se para o 1° Congresso de homens com uma Nova
Vida a ser realizado no Riocentro em 05/07/03. As fichas de
inscrição estarão disponíveis a partir de 15/04.
• Domingo, 20/04 - Venha celebrar a páscoa conosco! Culto
de celebração com a apresentação do grupo de coreografia.
• Sábado, 26/04 - Manhã de jejum e consagração a partir das
09:00h.

Louvor do mês
ÁGUAS PURIFICADORAS
Existe um rio, Senhor
Que flui do teu grande amor
Águas que correm do trono
Águas que curam, que limpam
Por onde o rio passar
Tudo vai transformar
Pois leva a vida do próprio Deus
E este rio está neste lugar

Quero beber do teu rio, Senhor
Sacia a minha sede
Lava o meu interior
Eu quero fluir em tuas águas
Eu quero beber da tua fonte
Fonte de águas vivas
Tu és a fonte, Senhor

Tu és o rio, Senhor
Tu és a fonte, Senhor

Artigo do mês
Auto-comiseração, um espírito maligno!
Sempre num lugar por onde passavam muitas pessoas, um
mendigo sentava-se na calçada e ao lado colocava uma
placa com os dizeres:
"Vejam como sou feliz! Sou um homem próspero, sei que
sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e
bem humorado" Alguns passantes o olhavam intrigados,
outros o achavam doido e outros até davam-lhe dinheiro.
Todos os dias, antes de dormir, ele contava o dinheiro e
notava que a cada dia a quantia era maior. Numa bela
manhã, um importante e arrojado executivo, que já o observava há algum tempo, aproximou-se e lhe disse: "Você
é muito criativo! Não gostaria de colaborar numa campanha da empresa?" "Vamos lá. Só tenho a ganhar! ", respondeu o mendigo. Após um caprichado banho e com roupas
novas, foi levado para a empresa. Daí para frente sua vida
foi uma seqüência de sucessos e a certo tempo ele tornouse um dos sócios majoritários. Numa entrevista coletiva à
imprensa, ele esclareceu como conseguira sair da mendicância para tão alta posição. Contou ele : - Bem, houve
época em que eu costumava me sentar nas calçadas com
uma placa ao lado, que dizia: "Sou um nada neste mundo!
Ninguém me ajuda! Não tenho onde morar! Sou um homem fracassado e maltratado pela vida! Não consigo um
mísero emprego que me renda alguns trocados ! Mal
consigo sobreviver! "As coisas iam de mal a pior quando,
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.

certa noite, achei um livro e nele atentei para um trecho
que dizia: "Tudo que você fala a seu respeito vai se reforçando. Por pior que esteja a sua vida, diga que tudo vai
bem. Por mais que você não goste de sua aparência, afirme-se bonito. Por mais pobre que seja você , diga a si
mesmo e aos outros que você é próspero." Aquilo me
tocou profundamente e, como nada tinha a perder, decidi
trocar os dizeres da placa para: "Vejam como sou feliz! Sou
um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente,
sou um sucesso, sou saudável e bem humorado." E a partir
desse dia tudo começou a mudar, a vida me trouxe a pessoa certa para tudo que eu precisava, até que cheguei onde
estou hoje. Tive apenas que entender o Poder das Palavras.
O Universo sempre apoiará tudo o que dissermos, escrevermos ou pensarmos a nosso respeito e isso acabará se
manifestando em nossa vida como realidade. Enquanto
afirmarmos que tudo vai mal, que nossa aparência é horrível, que nossos bens materiais são ínfimos, a tendência é
que as coisas fiquem piores ainda, pois o Universo as
reforçará. Ele materializa em nossa vida todas as nossas
crenças. Uma repórter, ironicamente, questionou: - O
senhor está querendo dizer que algumas palavras escritas
numa simples placa modificaram a sua vida? Respondeu o
homem, cheio de bom humor: "Claro que não, minha
ingênua amiga! Primeiro eu tive que acreditar nelas!"

Silvia Schmidt
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

Não canse de fazer o bem
Em 2Ts 3:1-13 Paulo dá algumas orientações à igreja a respeito da vida cristã. Neste texto ele fala da
importância da oração, da prática da palavra, da perseverança e do trabalho.
No versículo 13 ele resume a vida cristã à pratica do bem e diz que não devemos nos cansar de fazer
o bem. Tudo que fazemos na obra de Deus, todo trabalho religioso consiste de fazer o bem. Pregar,
ensinar, escrever cartas, reunião de oração, evangelismo, etc, abençoam e fazem o bem. A caridade
cristã ao pobre, à viúva, ao órfão, ao ignorante, ao enfermo, ao desanimado também fazem bem.
Todas estas coisas centradas em Cristo, no seu amor, em boa vontade com outros obreiros e em
oração, fazem o bem e as ações mais comuns se tornam santas e os trabalhos mais chatos se tornam
divinos.
Apesar disso Paulo adverte a igreja que podemos cansar de fazer o bem e isto normalmente acontece
quando não obedecemos a critérios bíblicos para a prática do bem. Muitas vezes ajudamos pessoas e
elas não correspondem ao que fazemos e isto nos cansa, abençoamos vidas e elas se aproveitam da
nossa boa fé. Para que isso não ocorra, devemos atentar para os critérios de Deus em relação a ajuda
a outros.
Na fé cristã a caridade é uma conseqüência da nossa fé em Cristo e não um meio para ganharmos o
favor de Deus ou acharmos méritos diante de seus olhos. Abençoamos porque Deus tem nos
abençoado com toda sua misericórdia e graça.
Muitos se cansam de fazer o bem porque tiveram experiências desagraveis e por isso partem para o
outro extremo se fechando para abençoar pessoas. Tudo isto seria resolvido se usássemos os critérios
bíblicos para fazer o bem.
Paulo recomenda a Timóteo em 1Tm 5:3-10 critérios para a inscrição de viúvas na assistência social
da igreja. Além de serem viúvas sem nenhum parente próximo, elas deveriam ter mais de 60 anos,
terem tido apenas um marido, terem testemunho dos outros a respeito de suas boas obras, terem
criados bons filhos, vivido em piedade acolhendo outros. Reparemos que estes são critérios bem
rigorosos para se abençoar alguém.
Quando alguém nos procura em desespero, não devemos olhar para critérios e sim ajudar
imediatamente, a fome não pode esperar. Ao passo que a continuidade da nossa ajuda requer que
observemos estes critérios para não nos decepcionarmos.
Paulo nos recomenda em 2Ts 3:6-9 que não devemos andar desordenadamente nem comer pão as
custas dos outros, antes devemos trabalhar e ganhar o nosso próprio pão. Quando ajudamos pessoas
de modo indiscriminado corremos o risco de levá-las à ociosidade e neste texto Paulo também é bem
claro: (v. 10) “Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar,
também não coma.”
Exemplos ociosos acabam tentando os diligentes à ociosidade também, acabam nos fazendo cansar
de praticar o bem. Perturbadores e desordenados desanimam os que querem trabalhar, por isso para
não me cansar de fazer o bem, temos que nos afastar de pessoas desordenadas. (v. 6-7) “Nós vos
ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande
desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes; pois vós mesmos estais cientes do
modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós.”
Trabalhe sempre e ajude a quem trabalha para que nunca venhamos a nos cansar de fazer o bem!

Pr. Mauricio Fortunato

Escola Bíblica para crianças

Domingos
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“Só aqueles que tem
a paciência de fazer
as coisas simples
com perfeição é que
adquirem a
capacidade de fazer
as coisas difíceis
com facilidade.”

Friedrich Schiller

Léo
30

Carlos

N - Therezinha

27
Alberto

Exercícios bíblicos

Ebd—adultos

Respostas
no rodapé
da página

1– Quem foi chamado na bíblia de poderoso caçador ?
2– Quem pediu a Moisés que proibisse o povo de profetizar ?
3– Quem, na bíblia, era filho de mão judia e pai grego ?

Mário
25/04
Maria Nicolau 26/04
Renilda
28/04

07/04
20/04
24/04

D. Leandro

Leandro

N - Léo
30

Aniversários de casamento
Maria Luíza e Lourival
Eliane e Rogério
Rosemaire e José Alves

16

20

N - Rosania

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 continuamos o
estudo da Teologia da prosperidade.

De olho na mídia
. Padre inventor - Um padre
católico alemão inventou um
jeito original para produzir
cerveja: utilizando uma de
máquina de lavar roupas.
Michael Fey, que vive na cidade
Duisburgo, região oeste da Alemanha, desenvolveu a idéia de transformar sua lavadora de 35 anos em uma máquina para fermentar cerveja com o objetivo de oferecer a
bebida mais barata para os jovens que participam dos encontros que organiza. "Tudo o
que precisava era de algum lugar no qual
pudesse misturar e aquecer os ingredientes",
disse Fey, de 45 anos. "Então, por que não a
máquina de lavar?" De acordo com Fey, que
disse produzir 20 litros de cerveja em 10
horas, "seu método nada ortodoxo de fabricar cerveja o leva a pensar em experimentar
novos sabores".
. Rabinas - A Conferência Central de Rabinos dos Estados Unidos elegeu a primeira
mulher que irá presidir a entidade. Janet
Ross Marder, de 48 anos, já era rabina da
congregação Beth Chaim Chadashim, na
Califórnia. De caráter reformista, a CDR
iniciou a ordenação de mulheres em 1972.
De lá pra cá, a participação delas na lideran-
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Geração de adoradores - acima de 6

Quartas-feiras

Frase do mês

Porque Deus não é injusto
Sábados
para ficar esquecido do
vosso trabalho e do amor
Gilmar /
que evidenciastes para com o
05
Léo
seu nome, pois servistes e
ainda servis aos santos.
D.Valmir Desejamos, porém, continue
12
F / Deyse cada um de vós mostrando,
até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da
D.Valmir
esperança;
19
L / Alberto
para que não vos torneis
indolentes, mas imitadores
daqueles que, pela fé e pela
Carlos /
26
Léo
longanimidade, herdam as
promessas. Hb 6:10-12

ça de sinagogas só vem crescendo. Atualmente, metade dos alunos das escolas de
rabinos é composta por mulheres.
Os judeus conservadores dos EUA começaram a ordenar mulheres em 1985, e hoje elas
representam 11% do total de líderes de
congregação. Já os ortodoxos não aceitam
que mulheres exerçam o rabinato, e nem
mesmo que elas leiam a Torá nas sinagogas.
. Bruxo - O colombiano Carlos Alberto
Sanchéz ateou fogo em uma casa que abrigava quatro pessoas, matando duas e ferindo o
restante. É que as vítimas haviam dito que,
se ele não parasse de praticar bruxaria, o
dono da padaria onde trabalhava o mandaria
embora. Segundo testemunhas, Carlos ficava
transtornado com a advertência dos colegas e
ameaçava-os dizendo que iria queimar todos
vivos, caso não o deixassem em paz. Nesta
quarta-feira, as autoridades comunicaram
que ele cumpriu a promessa.
Um adulto e uma menor não resistiram às
queimaduras e faleceram assim que chegaram a um hospital de Cali. Os outros dois
continuam em estado muito grave. Sanchéz,
que dizia se chamar “o Cristo”, está preso e
aparenta ter problemas mentais.
. Clones - A empresa Clonaid, ligada a seita

do Movimento Raeliano, pretende abrir uma
filial no Brasil para dar continuidade a suas
experiências cientificas de clonagens. Nosso
objetivo é ter uma clínica de clonagem em
cada continente e desejamos que o Brasil
seja a sede na América", expressou Brigitte
Boisselier, presidente da empresa.
Boisselier, que veio visitar o País acompanhada do fundador do Movimento Raeliano
Internacional, o francês Claude Vorilhon ou
"Rael", disse que teria recebido inúmeros
convites para construir a clínica nos Estados
Unidos, Canadá e México, porém teria
optado pelo Brasil graças ao apoio que teria
recebido do país. No Brasil, Rael e Boisselier divulgaram livros sobre a clonagem e em
momento algum apresentaram provas concretas de que a experiência que eles afirmam
ter realizado de fato ocorreu. Ao ser perguntada sobre os riscos da clonagem, como
ocorreu com a ovelha "Dolly", que foi sacrificada aos seis anos de idade porque apresentava diversas anomalias, ela alegou que
"Dolly" era um animal normal
e que simplesmente "a mataram para fazer crer que a
experiência da clonagem não
tinha sido bem-sucedida".

Dicionário bíblico
2. Por onde passaram - Despojamento ... limpeza - (Cl 2:11 e 3:89)
3. Com que foram cobertas - Ouro ... beleza de Cristo - (II Co
A BACIA DE BRONZE - (Êx. 30:17-21 e 38:8, Tg 1:19-26)
3:18)
1. Um sacrifício para todos - (I Pe 1:9)
4. Onde foram colocadas - Bases de prata ... comprados - (I Pe
2. Impossível entrar sem passar pela Bacia - (Jo 13:1-10)
1:18-19)
3. A Bacia refletia o rosto natural - (Tg 1:22-24)
5. De que tamanho eram - Iguais ... não há acepção de pessoas 4. A Bacia fala da regeneração - (Tito 3:5)
5. A Bacia fala da purificação - (Jo 13:8) - Uma vez regenerado, (Cl 3:11, Rm 2:11)
6. As travessas - figura de união - (as exteriores: Igrejas locais,
muitas vezes purificado.
organizações; a invisível: o Espírito Santo)
6. A Bacia refletia a glória do Céu (II Co 3:18)
7. Unidade somente com aqueles que estão nas bases de prata
AS QUATRO COBERTAS - (Êx. 26:1-14, Fp 2:7, II Co 8:9, Is
A PORTA DO SANTUÁRIO E A MESA DOS PÃES - (Êx.
53:2, Cl 2:9)
1. Peles de texugos (Animal marinho, golfinhos) - simplicidade e 25:23-29, Jo 6:35)
A porta da tenda, como no caso da entrada para o Átrio,
pobreza - sua encarnação e nascimento.
2. Peles de carneiro tingidas de vermelho - (Hb 9:14) - Expiação, assim como a entrada para o Santuário, em ambos os
casos era reposteiro das mesmas cores. A porta para a
crucificação.
3. Peles de cabra (os dois bodes, dois pecados) - (Is 43:25, Rm salvação é Cristo. Ele nos convida a entrar. Cristo é
também porta para serviço no seu reino. Ele nos desig4:25) - Sepultura e ressurreição.
4. Tecido de 4 cores em 2 peças, bordado em ouro com querubins na para trabalhar na sua obra. A porta do Santuário é o
convite de Cristo para serví-lo.
- (Cl 2:9) - Ascensão e Glória de Cristo
1. Cristo - O Pão da vida (Ef 5:2)
2. Cristo - O Pão do seu povo (Jo 6:35)
AS TÁBUAS - (Êx. 26:15-30, Ef 2:1-10 e 19:22)
3. Cristo - Provisão para os seus servos (I Co 10:3-5)
As tábuas são uma imagem dos pecadores salvos e representam o
crente e a Igreja de Cristo.
Continua no próximo mês
1. De onde vieram - Da floresta ... do pecado - (Ef 2:1-3)

O Tabernáculo no deserto

Livros recomendados do mês
Pregação expositiva sem anotações - Charles W. Koller - Editora Mundo Cristão - Como pregar sermões dinâmicos
sem anotações exercitando a memória.
Evangélicos em crise - Paulo Romeiro - Editora Mundo Cristão - Um livro que expõe de maneira clara e objetiva a
decadência doutrinária da igreja brasileira e a sua fragilidade diante de modismos e ventos de doutrina.

Respostas

1– Ninrode - Gn 10:9
2– Josué - Nm 11:28
3– Timóteo - At 16:1

Ovelhinhas de Jesus - Berçário até 3 anos

Escala de serviço da liderança

