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
Participe da campanha para aquisição do terreno da
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº
125005-1, Ag. 279-8.

Notícias da Igreja
• 1º domingo e 1ª quarta-feira (04/05 e 07/05) - Celebração da
Ceia do Senhor.
• Se deseja fazer parte desta família, solicite sua ficha de
membro marcando um gabinete com o pastor.
• Inscrições para o batismo, procure o Dc. Leandro. Batismo Todo último domingo do mês no culto noturno.
• 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 13/05.
• Sábado, 17/05, 16:00h - Chá da amizade, confraternização
com palestra. Ingressos a R$ 5,00. Renda destinada a compra
do terreno da igreja.
• Sábado, 31/05, 16:00h - Reunião das senhoras do projeto
“Desperta Débora”

Alvo: Comprar terreno até o final do contrato em Março/2005

Louvor do mês
SEJA ENGRANDECIDO
Seja engrandecido, oh Deus da minha vida
Tu és o Deus da minha salvação
Tu és a minha rocha
A minha segurança
Meus lábios sempre te exaltarão
Aleluia, te louvo
Pois sei que sobre todos és Senhor
Aleluia, aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor

Artigo do mês
COMO DISCIPLINAR FILHOS EM NOSSOS DIAS ? cedo, o disciplina. Pv 22:15 - A estultícia está ligada ao
coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará
Por estarem os pais, de modo geral, empenhados em disciplinar dela. Pv 23:13-14 - Não retires da criança a disciplina, pois,
seus filhos de maneira correta em nossos dias, sem cometer exces- se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás
sos ou qualquer tipo de violência que possa vir a traumatizá-los,
sugiro que comparem tudo o que lhes tem chegado através da com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Pv 29:15,17 - A
mídia com os textos bíblicos sobre a educação de filhos. Se assim vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a
o fizerem, perceberão quão atuais são as palavras bíblicas e que si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu
excelentes resultados poderão produzir em suas famílias, se aplica- filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma.
dos logo na primeira parte da infância de seus pequeninos.
Cientistas do primeiro mundo descobriram na última década que
os primeiros anos da criança são os mais propícios para o aprendizado de até 4 ou 5 idiomas, simultaneamente, sendo este período
de suas vidas também o mais adequado para iniciarem o aprendizado de determinadas matérias escolares, possuindo o cérebro privilegiadas condições para a absorção do ensino nesta primeira etapa
de seu desenvolvimento. De tal maneira podem as crianças ser
condicionadas ao aprendizado neste período, que certamente virão
a ter grande prazer nos estudos durante sua juventude e por toda a
sua vida.
Da mesma forma, os valores morais que irão influenciar a formação de seu caráter lhes deverão ser transmitidos logo nesta primeira fase de seu aprendizado, garantindo a manifestação de sua boa
índole no futuro, como nos afirma o milenar ensino bíblico:
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda
quando for velho não se desviará dele” – Provérbios 22: 6.
São estes os outros textos bíblicos mais conhecidos e que contém
grande sabedoria para o ensino de nossos filhos: Pv 13:24 - O

Quanto ao uso da ‘‘vara’’ pelos pais para disciplinar seus filhos –
como sugerem alguns destes textos – convém lembrar que ela é
considerada no meio policial como o instrumento de menor periculosidade, se comparada a sarrafos de madeira ou objetos de couro,
plástico, metal, ou mesmo cordas e cintos com fivelas, que são
utilizados com freqüência em casos de agressão física, produzindo,
algumas vezes, graves lesões corporais nas vítimas deste tipo de
delito, o que dificilmente ocorre com o uso de varas, pois as lesões
que produzem são, de modo geral, bem superficiais – somente na
pele – e de fácil e espontânea recuperação.
Bater na criança com as próprias mãos também não é aconselhável, por lhe trazer a sensação de agressão física produzida por raiva
e outros sentimentos negativos dos pais, inconvenientes ao ensino
e a disciplina séria que devem exercer sobre seus filhos.
Concordo com o que ouvi do Pr. Mauricio certa vez: “Eduque seu
filho hoje para não ter que visitá-lo na cadeia amanhã.”

Diácono Leandro Monteiro Barbosa

que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama,
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.

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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Verdades sobre a nossa fé
A Bíblia foi escrita por cerca de 36 autores, num período de 16 séculos, todos os autores inspirados por Deus. As
passagens Bíblicas, até hoje, não foram refutadas pela ciência e cada vez mais tem sido comprovadas por estudos
arqueológicos e históricos, mas independente de tudo que se possa comprovar cientificamente, os fatos bíblicos são
aceitos pela fé no único e supremo Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus e ela tem resposta para todas as perguntas e
anseios humanos. A leitura da Bíblia é de grande valia mesmo para os céticos, pois muitos começaram a lê-la por
descrença e terminaram por concluir que ela é verdadeiramente a Palavra de Deus. Não existe hoje em dia nenhum texto
original da Bíblia, ou seja nenhum texto "autógrafo". Também em relação ao Novo Testamento, não possuímos em caso
algum o manuscrito original do autor. Isso corresponde aos costumes da antiguidade que desconhecia a preocupação com
o antiquariato e a paixão por colecionar. Quando um manuscrito original se deteriorava pela ação do tempo, ele era
cuidadosamente copiado e depois queimado e enterrado. Também os Cristão adotaram estes costumes e na época das
perseguições houve, além disto, diversos editos que mandavam entregar os escritos Cristãos para serem queimados.
Estas lacunas, todavia, não são nenhum argumento quanto a fidelidade do texto transmitido, pois para grandes poetas e
filósofos do passado como : Ésquilo, Eurípides, Sófocles, Platão, Aristóteles e etc, o tempo que medeia a composição da
obra e o primeiro manuscrito que nos resta é não menos de 1200 anos. Permita-me informar que a Bíblia Católica e
Protestante são exatamente iguais no Novo Testamento, mas diferem no Antigo testamento, já que a Protestante adotou o
Cânon Hebreu na íntegra, ou seja, os mesmos livros dos Judeus, enquanto na Bíblia Católica foram incluídos os livros
apócrifos (i.e. não inspirados) a partir do Concílio de Trento (1543-1545 a.D.). Os livros apócrifos são considerados pelo
Concílio de Trento como livros deutero-canônicos, isto é, de inspiração duvidosa. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria de
Salomão, Eclesiásticos, Baruck I e II, Macabeus e certos acréscimos aos livros de Daniel e Ester. Estas são portanto as
únicas diferenças entre as Bíblias Protestantes e Católicas. A linguagem Bíblica é humana, mas seus ensinamentos são
divinos. É portanto um livro divino-humano, assim como a pessoa de Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus e
verdadeiramente homem, isto é um mistério que não explicamos pela razão, mas aceitamos pela fé. A Bíblia foi escrita
em estilo popular. Apresenta vários gêneros literários e preserva as características de cada escritor. Os escritores da
Bíblia foram servos de Deus, por Ele chamados especialmente para esta tarefa de registrar a Sua revelação. Homens
inspirados pelo Espírito Santo. O Antigo Testamento é a cópia exata da Lei Judaica, o Torá e seus últimos livros foram
escritos 600 anos antes de Cristo. O Novo testamento foi escrito pelos homens que viveram com Jesus e o
acompanharam em todo o seu ministério e por Paulo que perseguia Cristãos e foi diretamente chamado por Jesus para a
pregação do Evangelho. Para se entender a Bíblia é preciso estar disposto a entendê-la. Deve-se começar a lê-la com o
coração desprovido de qualquer "pré-conceito" sobre ela. Conhecer a origem do povo de Israel, seus costumes e o que
era preciso ser lapidado por Deus diariamente. Devido a dureza dos seus corações, eles ficaram 40 anos andando em
círculos pelo deserto, e hoje, também por sua dureza, muitos andam em círculo. Desde de o início dos tempos que
homem quer ser igual e as vezes superior a Deus. Adão e Eva foram atraídos com essa possibilidade. O contato íntimo
que Adão e Eva tinham com Deus foi perdido com o pecado da desobediência que entrou nos seus corações. Desde este
momento o homem está "brigado" com Deus, mas Deus pela sua misericórdia, buscou reconciliação com o homem
através de alianças: O Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento quer dizer pacto ou aliança, a antiga aliança
foi feita com Abraão e a nova aliança é dada por Deus através do sacrifício de Jesus. Jesus disse em João 10:9-11: "Eu
sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a
roubar, a matar, e a destruir: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o Bom Pastor: o bom
Pastor dá a sua vida pelas ovelhas." A Bíblia diz que a salvação vem pela graça de Deus, que é um favor imerecido,
ninguém merece a graça, pois se merecesse, não seria graça. Veja Efésios 2:8-9: "Porque pela graça sois salvos, por meio
da fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie." A salvação vem pela fé
em Jesus, e não pelo que fazemos, pois não somos dignos da nossa salvação, é dom de Deus, pois ele conhece os nossos
corações e as nossas intenções. Em João 8:32, Jesus diz: "e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", quando
você estiver diante da verdade, imediatamente a reconhecerá. Eu creio num Deus que é Amor e justiça, um Deus que nos
criou e nos ama. Desde o início dos tempos Deus fala com os homens. Deus fala com homens pessoalmente e através de
homens. Tudo que Deus nos fala tem por objetivo o nosso crescimento e aperfeiçoamento, como um Pai que educa seus
filhos. Mas preciso te dizer que as coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo, Deus fez as coisas loucas para
confundir as sábias. Veja Lucas 10:21 "Graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos
sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado." No mundo você tem que
ver para crer, mas com Deus é diferente, você tem que crer para ver. Veja o que Jesus disse a Tomé (João 20:29) "Porque
me viste Tomé, creste; bem-aventurados os que não viram e creram." A grande e fundamental diferença entre Jesus e os
outros "exemplos de vida" é que Ele é o verbo encarnado, o filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós e
principalmente, enquanto Buda, LéonHippolyte Dénizart Rivail (Allan Kardec), Charles Russell, Maomé,Baha'u'llah, etc
morreram, Jesus Cristo foi o único que ressuscitou e venceu a morte!
Pr. Mauricio Fortunato

Escola Bíblica para crianças
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Geração de adoradores - acima de 6
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Porque Deus não é injusto
Sábados
para ficar esquecido do
vosso trabalho e do amor
Alberto /
que evidenciastes para com o
03
Deyse
seu nome, pois servistes e
ainda servis aos santos.
Desejamos, porém, continue
Gilmar /
10
Carlos
cada um de vós mostrando,
até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da
D.Valmir /
esperança;
17
Alberto
para que não vos torneis
indolentes, mas imitadores
daqueles que, pela fé e pela
Carlos /
24
Gilmar longanimidade, herdam as
promessas. Hb 6:10-12

Carlos
25
Alberto

Aniversariantes
Suely Ramos Barbosa
Lúcia de Fátima T. Bezerra
César Augusto F. Morais
Mauro César Braga
Brian Ribeiro Sales
Therezinha Lemos Miranda

01/05
01/05
09/05
13/05
19/05
22/05

Aniversários de casamento
Maria Penha e Paulo
Cláudia Xavier e Anderson
Rosária Ribeiro e Gilmar

09/05
11/05
29/05

Ebd—adultos

“Sabedoria é saber
qual a próxima coisa
a fazer,
Capacidade é saber
como fazê-la, e
Virtude é fazê-la.”
David Starr
Jordan

D.Valmir /
Deyse

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Qual a heresia ensinada por Himeneu e Fileto ?
2– Quem escreveu sobre multidões no vale da decisão ?
3– O que Oséias fala sobre os príncipes de Israel ?
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 do Espiritismo.

De olho na mídia
. Mãe de “santo” - Depois de
três anos de árduo trabalho,
buscando formas de otimizar a
combatida evangelização da
cidade de Brejo Santo, no Ceará,
as missionárias Anália de Lourdes
e Marinélia Lopes só têm motivo para comemorar. É que a mãe de santo da cidade
converteu-se. Resistentes à pregação, os
moradores tinham o compromisso de marcar
presença nas reuniões do terreiro de dona
Expedita, mãe de santo da cidade. Por causa
desses encontros, as missionárias foram
obrigadas a mudar o horário de culto a fim
de que mais pessoas participassem. Passado
grande período de empenho, dona Expedita
aceitou Jesus. A conversão foi justamente no
dia da renovação, um ritual que o terreiro
também chamava de troca de santo.
“Louvado seja Deus por todas as vitórias”,
disseram as missionárias da Junta de Missões
Nacionais da Convenção Batista Brasileira.
. Doação de bíblias - Para aumentar a distribuição de Bíblias àqueles que não dispõem
de recursos financeiros para obtê-las, a
Sociedade Bíblica do Brasil está lançando o
Clube Uma Bíblia por Mês. O projeto consiste na reunião de sócios que contribuam
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Frase do mês

com a quantia mensal de R$ 14. Com esse
valor, a SBB vai dar continuidade a projetos
de distribuição de literatura em lugares como
presídios, hospitais, regiões ribeirinhas da
Amazônia e escolas, entre outros. A iniciativa é semelhante ao Programa Sócio Evangelizador, responsável pela distribuição de
196.472.387 bíblias. “Nosso objetivo é
sensibilizar os cristãos a ajudarem a SBB a
transformar vidas”, revela Erní Seibert,
secretário de Comunicação Social da entidade e coordenador do projeto. “Com este
projeto, esperamos alcançar o mesmo sucesso do Sócio Evangelizador”, concluiu.
. Ensino - O Colégio Batista do Rio de
Janeiro estará sediando o I Congresso Nacional de Ensino Religioso nas Escolas, entre os
dias 30 de abril e 3 de maio. Sob a direção
do professor José Luciano Lopes, o evento
terá convidados como a governadora do
Estado do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus.
O tema proposto para o encontro é Novos
Caminhos para a Educação Religiosa no
Brasil. As inscrições estão abertas, e podem
ser feitas pelo telefone (21) 2572-5793.
. Sem religião - O número de religiosos
alemães está diminuindo. Segundo uma
pesquisa recente, a população da Alemanha

está perdendo a crença não só na religião,
mas também na política e em outros campos.
Para Richard von Weizsäcker, organizador
da pesquisa, os números são em parte alarmantes e assustadores. O levantamento
mostrou ainda que a falta de confiança nas
instituições alemãs aumenta com o passar
dos anos. Na pesquisa, somente 39% dos
entrevistados afirmaram serem religiosos.
Destes, 17% declaram acreditar na Igreja
Luterana, enquanto 11% disseram preferir a
Igreja Católica. ¨Dói perder a importância¨,
declarou o presidente da Confederação dos
Bispos Alemães, cardeal Karl Lehmann.
. Conflitos - Os constantes conflitos religiosos na África desta vez atingiram a educação. Extremistas mulçumanos atacaram
escolas missionárias cristãs na cidade de
Ibadan, o ataque resultou em centenas de
feridos entre alunos e professores. A polícia
interferiu e restaurou a ordem. De acordo
com fontes, o objetivo do ataque era fazer os
administradores obrigarem os estudantes a
usarem o Hijap, uma cobertura
muçulmana para a cabeça.

Dicionário bíblico
O Tabernáculo no deserto Continuação ...
O CANDELABRO DE OURO - (Êx. 25:30-40 e 27:20-21,
Mt 5:14-16)
1. A única luz do santuário - Cristo (Jo 8:12, Ap 1:12-13)
2. O único meio de alumiar - Azeite, o Espírito Santo (Zc
4:6)
3. O seu feitio de ouro batido - (Is 53-5)
4. O Cristão, a luz do mundo - (Mt 5:14)
5. O feitio dele - (I Pe 5:10)
6. A sua responsabilidade - (Mt 5:15-16, Fp 2:15)
7. A disciplina, espevitadeiras (tesouras) - (Hb 12:5-7, Êx
25:38)
8. A Igreja é seu testemunho (Ap 2:5)
O ALTAR DE INCENSO E O VÉU - (Êx. 30:1-10 e 34:38,
Êx. 26:31-33)
1. O Altar de ouro representa Cristo intercedendo por nós (Hb 7:25, Jo 17)
2. Cristo, o único mediador entre nós e Deus - (I Tm 2:5)
3. Cristo se compadece de nós - (Hb 4:14-16, I Jo 2:1, Lc
22:32)
4. O véu para o lugar Santíssimo foi rasgado - (Lc 23:45)
5. Os crentes tem que orar - (Lc 18:1, Ap 5:8)

A ARCA DA ALIANÇA- (Êx. 25:10-22, Hb 9:11-14)
1. O que era a Arca da Aliança para os Israelitas ?
2. O Propiciatório - A placa de ouro com o sangue apaziguava a ira de Deus (Rm 3:25, I Jo 2:2)
3. Lugar de encontro - (Hb 19:22)
4. Lugar de adoração - (Ap 5:6-14)
5. O conteúdo da Arca:
a)
As Tábuas da Lei (I Co 1:30)
b)
O vaso com o maná (I Tm 2:13)
c)
A vara de Arão (Num 17:1-13, Jo 15:16)
O SUMO SACERDOTE - (Êx. 28 e 29, Hb 4:14-5:10)
O ministério sacerdotal de Cristo e o nosso testemunho.
1. A sua perfeição - a túnica branca (Hb 4:14 e 7:26-28)
2. A sua divindade - a túnica azul (Heb 4:14)
3. Um sacerdote conforme os 4 Evangelhos
4. Ele nos leva nos seus ombros - as duas pedras de ônix (I
Pe 5:7)
5. Os nomes gravados no seu coração (I Jo 2:1)
6. O nosso testemunho - as companhias (Rm 10:9)
7. O nosso fruto - a romã (Gl 5:22)
8. Santificação - a lâmina de ouro (I Pe 2:5)
Bibliografia
APEC - Aliança pró Evangelização de Crianças

Livros recomendados do mês
O mestre da sensibilidade - Augusto Cury - Academia de Inteligência - Livro da série Análise da Inteligência de
Cristo. Jesus viveu num ambiente agressivo e estressante, mas foi livre, alegre e seguro na área emocional. Veja neste
livro como isso foi possível.
Vida de líder - Josué Campanha - Editora Sepal - um curso avançado, para capacitação de pessoas que já atuam
como líderes na igreja. Produzido na forma de fichário, é interativo e fornece subsídios para uma liderança mais produtiva.
Respostas

1– Ensinavam que a ressurreição já havia ocorrido - 2Tm 2:17-18
2– Joel - Jl 3:14
3– Que eles amam a desonra. - Os 4:18

Ovelhinhas de Jesus - Berçário até 3 anos

Escala de serviço da liderança

