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 (O último domingo é 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
• 1ª quarta-feira e 1º domingo e (02/07 e 06/07) - 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.
• Sábado, 12/07, 15:30h - Reunião do conselho de classe da
Geração Vida.
• Sábado, 26/07, 17:00h - Culto infantil para todas as crianças
até 12 anos. Traga seu filho!
• Sábado, 19/07, 18:00h - realização do III Jantar de casais.
Convites a venda por R$ 20,00 o casal, procure Carlos ou
Denise. Brincadeiras, brindes e pregação da palavra. Não
perca!

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

Louvor do mês
Eu te busco
Te procuro, oh Deus
No silêncio Tu estás
Eu Te busco
Toda hora espero em Ti
Revela - Te a mim
Conhecer - Te eu quero mais

SENHOR TE QUERO
Senhor, Te quero
Quero ouvir Tua voz
Senhor, Te quero mais
Quero tocar - Te
Tua face eu quero ver
Senhor, Te quero mais

Prosseguindo para o alvo eu vou
A coroa conquistar
Vou lutando
Nada pode me impedir
Eu vou Te seguir
Conhecer - Te eu quero mais

Artigo do mês

Para que ler a Bíblia?
Um discípulo chegou para seu mestre e perguntou:
- Mestre, por que devemos ler e decorar a Bíblia se
nós não conseguimos memorizar tudo e com o tempo acabamos esquecendo? Somos obrigados a constantemente decorar de novo o que já esquecemos.
O mestre não respondeu imediatamente ao seu discípulo. Ele ficou olhando para o horizonte por alguns minutos e depois ordenou ao discípulo:
- Pegue aquele cesto de junco, desça até o riacho,
encha o cesto de água e traga até aqui. O discípulo
olhou para o cesto sujo e achou muito estranha a
ordem do mestre, mas, mesmo assim, obedeceu.
Pegou o cesto sujo, desceu os cem degraus da escadaria do mosteiro até o riacho, Encheu o cesto de
água e começou a subir de volta. Como o cesto era
todo cheio de furos, a água foi escorrendo e quando
chegou até o mestre já não restava nada. O mestre
perguntou-lhe:
- Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse, jocosamente:
- Aprendi que cesto de junco não segura água.
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.

O mestre ordenou-lhe que repetisse o processo de
novo. Quando o discípulo voltou com o cesto vazio
novamente, o mestre perguntou-lhe:
- Então, meu filho, e agora, o que você aprendeu? O
discípulo novamente respondeu com sarcasmo:
- Que cesto furado não segura água.
O mestre, então, continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa.
Depois da décima vez, o discípulo estava desesperadamente exausto de tanto descer e subir as escadarias. Porém, quando o mestre lhe perguntou de novo:
- Então, meu filho, o que você aprendeu?
O discípulo, olhando para dentro do cesto, percebeu
admirado:
- O cesto está limpo! Apesar de não segurar a água,
a repetição constante de encher o cesto acabou por
lavá-lo e deixá-lo limpo.
O mestre, por fim, concluiu:
- Não importa que você não consiga decorar todas
as passagens da Bíblia que você lê, o que importa
na verdade, é que através deste processo a sua mente e a sua vida ficam limpas diante de Deus.
Autor desconhecido
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
Heresias, precisamos combatê-las
Jd 3-4: “Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela
fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com
dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens
ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único Soberano e
Senhor, Jesus Cristo.”
A bíblia nos exorta a batalhar pela fé, defender sua pureza. Muitas são as heresias que penetram na igreja
nestes últimos dias e é preciso ensinar para esclarecer.
Como podemos identificar falsos ensinos? Vejamos algumas características comuns das falsas doutrinas:
1– Ênfase na prática exterior: O que somos por fora deve ser o resultado do que Cristo fez dentro de nós.
Um religião apenas exterior se configura como a dos fariseus. Sepulcros caiados. Mt 23:27
2- Ênfase nas proibições ou liberdade excessiva: A graça de Deus é um chamado à liberdade em Cristo,
uma transformação que nos capacita viver plenamente a verdade de Deus. Somos verdadeiramente livres
para discernir o que nos convém ou não. 1Co 6:12 e Gl 5:13
3– Piedade agressiva - A salvação nos torna mansos, um salvo não deve ser agressivo nem para defender
suas verdades.
4– Ascetismo (separação) exagerado - Não somos deste mundo assim como Jesus não o era, mas devemos
estar com as pessoas para levar cura a elas.
5– Igreja que passa de pai para filhos - A igreja não é propriedade de nenhuma família, Deus exalta e
derruba quem ele quer!
Como agem os falsos profetas para tentar nos convencer?
1– Com sutileza - Mateus 7:15 “Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.”
2– Não dá ênfase às doutrinas fundamentais da bíblia - Não prega a verdade que liberta pautada na Bíblia.
3– Procura agradar aos homens - Suas palavras são doces mas enganosas, não desagrada pois fala sempre
o que os homens querem ouvir.
Quais as suas prioridades?
1– Ganância - Isaías 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.”
2– Ganhar prestígio - Desejam ser famosos como Simão, o mágico: Atos 8:9 - “Ora, havia certo homem,
chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande
vulto;”
3– Transmitir suas próprias idéias - Prega os seus pensamentos e não o que diz a palavra.
Muitas igrejas dão espaço para os falsos profetas e para o surgimento de falsas doutrinas pelo desejo de
experimentar um avivamento espiritual esquecendo-se que o avivamento não é produzido pelos homens e
sim pelo Espírito de Deus. Outras abrem brechas em busca de crescimento numérico fazendo com que os
fins justifiquem os meios. Outras são vitimadas pelo excesso de atividades, louvores, agitação sem o
conteúdo bíblico necessário para dar experiência profunda de conhecimento de Deus aos seus membros.
O que devemos fazer para nos defender e defender a nossa fé?
1– Não freqüente reuniões em busca de novas revelações.
2– Não faça parte da multidão perdida, prefira ser do remanescente fiel - muita gente não é sinônimo de
Bênção de Deus.
3– Não corra atrás de milagres pois Jesus disse que os sinais é que nos seguiriam.
4– Use a Bíblia como sua única regra de fé e de prática, guie-se por ela, analise e julgue tudo por ela.
Pr. Mauricio Fortunato
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"A fé que recebe a
Cristo precisa ser
acompanhada pelo
arrependimento que
rejeita o pecado."

J. R. W. Stott

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Que livro da bíblia faz menção a Espanha ?
2– Qual o nome da mãe dos Apóstolos Tiago e João ?
3– Qual profeta condenou comer carne de rato ?

23/07
25/07

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 movimento do discipulado.

De olho na mídia
. Abandono - A Secretaria
Estadual de Saúde do Rio de
Janeiro interditou o Recolhimento Evangélico Lar de Sarepta, localizado no bairro do Catumbi, região central da capital.
De acordo com os agentes, os 20 internos
que lá viviam estavam recebendo tratamento
precário. A última visita médica aconteceu
em abril de 2002, e os idosos eram atendidos
por auxiliares de enfermagem que chegavam
a lhes prescrever alguns medicamentos.
Só em caso de emergência eles eram levados
para um posto de saúde.
. Bispo?? - A Igreja Anglicana do Quênia
informou, através do bispo Benjamin Nzimbi, que não reconhecerá Jeffrey John como
bispo. Embora assumisse ser um homossexual, ele foi indicado para a diocese de Reading, no sul da Inglaterra, no início do mês
de junho. A decisão partiu do arcebispo
Rowan Willians, chefe da Igreja Anglicana
do país. Nizimbi disse que a Igreja do Quênia manterá sua posição, ainda que isso
represente a perda de apoio financeiro por
parte da Igreja Anglicana, na Inglaterra. "Na
hora de tomar decisões, nós nos baseamos na
Bíblia, e agimos de acordo com o que a
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Frase do mês

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

Palavra de Deus diz, com dinheiro ou sem
dinheiro", afirmou o bispo.
O arcebispo disse ainda que a homossexualidade é "contra os ensinamentos de Deus".
Segundo ele, a consagração do bispo gay
Jeffrey John ameaça a unidade da Comunhão
Internacional Anglicana. Já o arcebispo da
Igreja Anglicana na Nigéria, Peter Akinola,
chegou a ameaçar a romper com a Diocese
de Oxford, caso a indicação do bispo não
seja cancelada.
. Harry Potter de novo - Diferentemente do
que aconteceu no penúltimo livro de Harry
Potter, O cálice de fogo, a última produção
de J. K. Rowling, Harry Potter e a ordem de
fênix, não está sendo tão atacada pelos
cristãos evangélicos dos EUA. O grupo
acredita que o que devia ser criticado e
mostrado sobre o livro já foi e, portanto, o
público é quem deve julgar a série.
"Até um certo ponto, a situação de Harry
Potter morreu", disse Matthew Staver, um
advogado cristão de Orlando, que tentou
processar uma biblioteca pública que incentivava a leitura do livro. Ele argumentava que
as lições de bruxaria e ocultismo infringem a
Constituição americana, que proíbe o uso do
Estado para a propagação de alguma religi-

ão. O livro do escritor evangélico Richard
Abanes Harry Potter and the Bible (Harry
Potter e a Bíblia) vendeu mais de 100 mil
cópias e estabeleceu sua reputação como um
dos maiores críticos do personagem.
. Matrix - O departamento de censura do
governo egípcio proibiu a exibição do filme
¨Matrix reloaded¨ no país. O órgão publicou
nota oficial onde condena a violência e o teor
crítico presentes na obra, principalmente em
relação a temas religiosos como a origem e
destino da raça humana. Num trecho do
documento, o comitê de censura alega que
“apesar da alta tecnologia e dos efeitos
fabulosos, o filme aborda claramente questões da criação e da existência, questões que
estão relacionadas com divindades religiosas
que acreditamos e respeitamos¨.
O filme ¨Matrix reloaded¨ mostra a raça
humana sendo controlada por máquinas com
inteligência artificial, que ¨cultivam¨ os
homens em hortas e usam sua energia psíquica para alimentar um grande programa de
computador, a ¨Matrix¨. Em
1999, o primeiro episódio da
série ¨Matrix¨ também foi
censurado.

Dicionário bíblico
BAAL
Dono, senhor
BABEL
Confusão
BABILôNIA
Confusão
BALDUINO
Amigo audacioso
BALTASAR
proteja o rei ou proteja sua vida
BALTAZAR
Que o deus Baal proteja o rei
BANAÍAS
Deus construiu
BARAQUE
raio
BARBARA(O)
Estrangeira (nome dado a todos cuja origem não era greco-romana)
BARJÉSUS
filho de Jesus
BARJONA
filho de Jona
BARNABÉ
filho da consolação
BARRABÁS
filho do mestre
BARSABÁS
nascido em sábado
BARTHOLOMEU Filho de Tolmai (aquele que suspende as
águas)
BARTIMEU
filho de Timeu
BARTOLOMEU
filho de Tolmai ou Talmai
BARUQUE
Deus seja bendito
BASILIO
Magnificante, rei
BATISTA
Aquele que batiza
BATUEL
homem de Deus
BEATRICE
Aquela que traz felicidade
BEATRIZ
Aquela que traz felicidade
BELSAZAR
Que o deus Bel proteja o rei

BENEDICTA(O) Aquela que é bendita, abençoada
BENICIO
O que vai bem
BENITO
Aquele que é abençoado, bendito
BENJAMIM
Filho da mão direita
BERENICE
que leva à vitória
BERNADETE Aquela que tem a força de um urso
BERNARDO
Aquele que é forte como um urso
BERTA
Brilhante, gloriosa
BERZELAI
homem de ferro
BESELEEL
na sombra de Deus
BETANIA
Simplicidade, humildade
BETEL
Casa de Deus
BETSABÉ
a viçosa
BIANCA
Branca, luminosa, brilhante
BOANERGES filhos da tempestade
BOLIVAR
Moinho à beira do riacho
BONIFACIO
Aquele que é destinado à felicidade
BOOS
nele há força
BORIS
Guerreiro, combatente
BRANDAO
Aquele que luta com a espada
BRAS
Gago
BRENO
Chefe, dirigente, aquele que comanda
BRIGIDA
Grande, elevada
BRIGITE
Aquela que guia
BRUCE
Aquele que pertence ao matagal
BRUNA(O)
Escura, parda

Livros recomendados do mês
A Oração e o Preparo de Líderes Cristãos - Russell Shedd - Edições Vida Nova - De forma bem simples, objetiva e
bíblica, o Dr. Shedd demonstra a importância fundamental da oração como parte integrante do processo de preparo da
liderança da igreja.
Paulo, o Apóstolo da graça - F. F. Bruce - Edições Vida Nova - Você não irá achar nada melhor, em português,
sobre a vida e as cartas do grande apóstolo. Muito abundante em informações, uma verdadeira mina de ouro de dados
sobre Paulo, o Novo Testamento e a igreja primitiva.
Respostas

1– Romanos - Rm 15:24 e 28
2– Maria - Mt 27:56 e Mc 15:40 e 16:1
3– Isaías - Is 66:17

Geração

