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

Notícias da Igreja
• 1ª quarta-feira e 1º domingo (03/09 e 07/09) - 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, 13/09, 09:00h - Pic-nic de comunhão na Quinta da
Boa Vista. Ponto de encontro atrás do restaurante. Homens
levam refrigerante e mulheres prato de doce ou salgado.
• Domingo, 14/09, 17:00h - Reunião com todos os professores
da Geração Vida. (Todas as classes)
• Sábado, 20/09, 15:00h - Treinamento para os professores da
Geração Vida (Classes de 3 a 9 anos)
• Sábado, 27/09, 16:00h - Culto infantil para todas as crianças
até 12 anos. Traga seu filho!

Louvor do mês
MEU LOUVOR
MINHA VIDA SEMPRE TERÁ
UM LOUVOR COM FORÇA PRA IR
A LUGARES ONDE NÃO VOU
À PESSOAS QUE NUNCA VI
DESPERTANDO COM SEU PODER
TUDO AQUILO QUE DEUS FALOU
MEU LOUVOR PROFETIZARÁ
E A PALAVRA VAI SE CUMPRIR

MEU LOUVOR QUEBRARÁ
O SILÊNCIO AFINAL
QUE O IMPOSSÍVEL ALIMENTOU
ENCHERÁ DE RENOVO
ALEGRIA E FÉ
A QUEM DEUS JÁ LIBERTOU

MEU LOUVOR SUBIRÁ,
E O SENHOR VAI AGIR
MEU LOUVOR SUBIRÁ,
NADA VAI ME CALAR
NINGUÉM VAI ME IMPEDIR

Artigo do mês
9) Ora, se Deus permite o acesso através de uma sonda, permitiria
também a entrada de uma filmadora. Com isso, muitos conheceriam, com bastante antecedência, sua eterna morada. O ibope televisivo explodiria e todos teriam em casa, ao vivo e em cores, imagens do abismo eterno. Com o avanço vertiginoso da ciência, não
estaríamos muito distante de serem feitas perfurações gigantescas,
6) Excluída a hipótese de a sonda do cientista haver perfurado a de até 2.000km de profundidade, para visita, via férrea, ao Lago de
litosfera até chegar a um bolsão , dadas as dificuldades insuperá- Fogo e Enxofre. São hipóteses viáveis, se procedentes as suspeitas
veis, nossa atenção estaria voltada, então, para a tese da região levantadas pelo Dr. Azzacove.
vulcânica. Ora, existem uns 600 vulcões ativos, ou seja, com
história de erupção conhecida. Perguntamos: em qual deles estaria 10) O assunto precisa ser analisado com cautela, antes de darmos
o inferno? O inferno estaria estratificado, dividido por seções, e ampla divulgação nas igrejas. Não me parece fácil aceitarmos a
assim espalhado por muitas regiões? Cada país teria seu inferno idéia de que o inferno, possa, doravante, ser acessado por qualquer
pessoa, bastando que possua o equipamento necessário. Se admiparticular? Onde estaria o inferno do Brasil?
tirmos a literalidade na interpretação de alguns textos bíblicos
7) Por outro lado, só com muito esforço poderíamos admitir a (Efésios 4.9: regiões mais baixas da terra ; Jó 38.16: Profundo
hipótese vulcânica, pelo simples fato de que o inferno seria uma abismo ; Apocalipse 19.20; 20.15; 21.8: Lago de fogo e enxofre ;
prisão vulnerável. A não ser que circundado com portas invisíveis Marcos 9.43; Isaías 66.24: Fogo que não se apaga ) e formos
pelo Deus do impossível, o inferno nessas condições teria uma levados ao entendimento de que o inferno é um lugar físico, devemos entender que esse lugar é no profundo abismo, onde o fogo
porta de escape a cratera por onde os mais rebeldes escapariam.
nunca se apaga. Ainda que válida a interpretaçào literal, esse lugar
8) Por essas e outras o Dr. Azzacove, o cientista ateu, bem que de suplício eterno não se encontraria tão próximo da superfície
poderia ter descido a detalhe técnico na explicação do fenômeno. terrestre, e vulnerável, que uma sonda de um cientista ateu pudesse
O inferno é sem dúvida um lugar de castigo eterno, haja vista descobri-lo.
Números 16.31-33, Isaías 14.15, Provérbios 15.24, Mateus
25.41,46, Apocalipse 14.10, 20.15. O que se deve indagar, quanto
ao episódio, é se esse lugar preparado por Deus para o diabo, os Airton Evangelista da Costa, Pastor da Assembléia de Deus Palademônios, e os ímpios, de cujas portas Jesus possui as chaves (Ap vra da Verdade, em Aquiraz (CE)
E-Mail: aecosta@secrel.com.br
1.18) pode ser facilmente penetrado por mecanismos humanos.
Vozes do Inferno (continuação)
5) Admitida a hipótese da perfuração por materiais altamente
resistentes, a exemplo das perfurações petrolíferas, seria o caso de
se usar, também, uma câmera de vídeo para que imagem e som do
inferno chegassem à superfície.

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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Palavra Pastoral
Meu papel na igreja
Em Romanos capítulo 12, verso 11 Paulo nos diz: “No zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de
espírito, servindo ao Senhor;” Isto é uma exortação para servirmos ao Senhor! Para Paulo, servir ao
Senhor é entendido como zelo, nada podemos fazer para Deus sem que este serviço seja acompanhado
pelo zelo. E neste zelo não podemos ser remissos nem vagarosos, ao contrário, devemos servir com fervor
no espírito!
Esta idéia é apresentada em diversos textos bíblicos. Podemos concluir que Deus não nos chamou apenas
para estar na igreja, mas para sermos Igreja e especialmente para servir.
Diante do que foi exposto acima, cabe uma reflexão: Qual tem sido meu papel dentro da igreja? Como
tenho servido dentro dela?
1– Tenho sido assíduo e pontual? Hb 10:25 - “Não deixemos de congregar-nos, como é costume de
alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima.”
2– Tenho ajudado a edificar ou tenho sido pedra de tropeço? 1Pe 2:8 - “Pedra de tropeço e rocha de
ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos.”
3– Tenho me purificado para ser útil na obra do Senhor? 2Tm 2:21 - “Assim, pois, se alguém a si mesmo
se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado
para toda boa obra.”
4– Tenho sido um pacificador como um verdadeiro filho de Deus? Mt 5:9 - “Bem-aventurados os
pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.” Ou tenho andado em contendas e ciúmes? 1Co 3:3
- “Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o
homem?”
5– Tenho sido alguém que anda em mansidão e se esforça para preservar a paz? Ef 4:1-3 - “ Rogo-vos,
pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda
a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz;” Ou tenho feito tropeçar os
pequeninos? Mc 9:42 - “E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe
pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse lançado no mar.”
6– Sou um membro que obedece e ajuda ao Pastor da igreja? Hb 13:17 - “Obedecei aos vossos guias e
sede submissos para com eles; pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que
façam isto com alegria e não gemendo; porque isto não aproveita a vós outros.” Ou sou aquele que se
opõe, resiste e conspira? 2Tm 4:14-15 - “Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males; o Senhor lhe
dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas
palavras.”
7– Sou alguém grato por todas as coisas? 1Ts 5:18 - “Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de
Deus em Cristo Jesus para convosco.” Ou sou daqueles que vivem reclamando e procurando defeito em
tudo?
Creio que estas reflexões podem nos ajudar a desempenhar bem nossas funções no serviço da obra de
Deus. Atentar para a palavra do Senhor é essencial para cumprirmos o nosso papel na igreja.
Mas se quisermos ser perfeitos mesmo, há ainda uma coisa que precisamos aprender: Perdoar e amar
acima de tudo! Cl 3:13-14 - “Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha
motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós; acima
de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.”

Pr. Mauricio Fortunato

Geração
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Elsa / Aline
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Sábados

03
Carlos
10

Dulce
21

Diva/Mauro
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03

Ivanice
14
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Alberto

Fernanda
Rosemaire/Aline

Domingos

24

Rosana

24
Marcela

Denise

28
José Alves
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Alex
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Alex /
Deyse
Carlos /
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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

"O verdadeiro arrependimento é parar
de pecar."
Ambrósio

José Alves
28
Alex

Therezinha Reiter
Leandro Ferreira
Gabriel Malte
Eduardo Ferreira
Deyse Figueiredo
João Reiter
Neuza Ferreira

Aniversários de casamento
05/09
12/09

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 Congregação Cristã do Brasil..

De olho na mídia
. Estado sem lei - O monumento
aos Dez Mandamentos instalado
em 2001, pelo presidente do Tribunal da Suprema
Corte, do estado de Alabama
(EUA), Roy Moore, foi considerado como ilegal, por violar a lei que proíbe a
propagação de religião por parte do governo.E por isso, deveria ser retirado.
Assim que a ordem foi dada, Moore declarou
que lutaria pelo direito do Estado de reconhecer Deus como fundação moral das leis
locais. Cerca de vinte manifestantes cristãos
foram presos, e liberados logo depois por
protestar em frente à sede da Justiça estadual, na capital Montgomery.
Moore impediu o administrador do edifício,
Graham George, de prosseguir com a determinação. O juiz foi suspenso de suas atividades e terá 30 dias para responder à decisão.
Ele também pagará uma multa de 5.000
dólares por cada dia de permanência no
edifício.
. Blasfêmia? - Dois cristãos foram condenados à prisão perpétua por queimarem o
Corão, livro sagrado do Islã. Segundo a
polícia do Paquistão, o fato ocorreu quando
os religiosos estavam detidos, em Jhang.

Respostas
no rodapé
da página

1– Como se chamava a mulher de Isaque ?
2– Quantos anos viveu José, o filho de Jacó ?
3– Quem construiu o altar chamado “O Senhor é minha bandeira” ?

02/09
13/09
14/09
16/09
19/09
22/09
25/09

Sirena e Sebastião
Deyse e Ângelo

Exercícios bíblicos

Ebd—adultos

Asif Masih, de 45 anos, foi preso por porte
de drogas e Amjad Masih, de 40, por assédio sexual. Ambos já foram sentenciados por
blasfêmia em outubro de 2002.
De acordo com o presidente da Aliança de
Todas as Minorias do Paquistão, Shahbaz
Bhatt, os policiais forjaram as provas, pois
os réus se recusaram a pagar suborno. Os
cristãos condenados pretendem apelar contra
a decisão da Suprema Corte do Paquistão,
último recurso disponível no sistema judiciário paquistanês.
Pela lei paquistanesa de blasfêmia, aquele
que vandaliza o Corão, ofende o Islã ou
insulta o profeta Maomé pode ser punido
com a morte.
. Discriminação - A ONU pede para que
Israel desista de uma lei que proíbe israelenses e palestinos casados de viverem juntos.
Através da Comissão para a Eliminação da
Discriminação Racial, foi aprovada por
unanimidade uma resolução que condena esta medida por violar tratados internacionais de direitos humanos.
No entanto, o embaixador de Israel na ONU,
Yaakov Levy, acusou o órgão de ser parcial
e politizado. A lei em questão, aprovada
no dia 31 de julho, retira o direito de palesti-

nos casados com israelenses de obter cidadania ou residência israelense.
Mesmo antes da proibição, já era difícil um
palestino obter este visto. Os pedidos eram
analisados pelo Ministério do Interior que
realizava uma série de checagens de segurança.
. Abuso - A arquidiocese católica de Boston
(EUA) ofereceu US$ 55 milhões para tentar
resolver mais de 500 ações judiciais de
pedofilia. O advogado de um dos acusados
revelou que um acordo extrajudicial já está
sendo estudado.
No entanto, a transação não quer dizer que se
haja chegado ao desfecho do caso. ¨Vamos
analisá-la, mas ainda não estamos próximos
de nenhuma solução¨, disse o advogado.
A proposta, segundo o documento, terá que
ser respondida num prazo de 30 dias. A
proposta só será validada se 95% das vítimas
aceitarem o acordo. Segundo uma investigação judicial recente, mais de mil menores
foram vítimas de abuso sexual por cerca de
235 padres e funcionários da
arquidiocese de Boston, entre
1940 e 2000.

Dicionário bíblico
DÃ
DACIO
DAFNE
DAGMAR
DAGOBERTO
DALILA
DALTON
DAMIAO
DANIEL(A)
DANILO
DANTE
DANTON
DAPHNE
DARCI
DARIO
DARLENE
DAVID
DAYSE
DÉBORA
DECIO
DEISE
DELFIM
DEMÉTRIO
DEMETRIUS
DENISE
DEODATO
DEODORO
DIANA
DIANE
DIEGO
DILERMANDO

fazer justiça
Referente a uma antiga região ao norte do Rio Danúbio
Loureiro
Dia de glória
Brilhante como o dia
mulher dócil
Aldeia do vale
Domador
Deus é meu juiz
Meu juiz é Deus
Perene, duradouro, permanente
Aquele que está na vanguarda
Loureiro
Nobre de Arcy
Poderoso salvador
Aquela que é muito querida
Amado, respeitado
Olho do dia
abelha
O décimo filho
Olho do dia
Golfinho
consagrado a Deméter ( a deusa terra-mãe)
Pertencente a Deméter (deusa grega da agricultura)
Uma homenagem ao deus grego do vinho, Dioniso
Dado por Deus
Presente de Zeus (deus grego)
Uma homenagem à Deusa Romana da caça (Diana)
Uma homenagem à Deusa Romana da caça (Diana)
Instruído
Aquele que tem boa pontaria

DIMAS
DINA
DINA OU DINÁ
DINAH
DINORA
DINORAH
DIOGENES
DIOGO
DIONE
DIONÍSIO
DIÓTREFES
DIRCE
DIRCEU
DIVA
DJALMA
DOMICIO
DOMINGOS
DONALDO
DONATO
DORA
DORCAS
DORIS
DORIVAL
DOUGLAS
DUILIO
DULCE
DULCIDIO
DURVAL
DURVALINO
DÄMARIS

Aquele que se arrependeu de seus pecados
Julgada (isto é: absolvida, vindicada)
a julgada
Julgada (isto é: absolvida, vindicada)
Luz
Luz
Gerado pelo deus grego Zeus
Instruído
Uma homenagem ao Deus grego do vinho, Dionísio
filho de zeus ( o deus do vinho)
alimentado por Zeus
Fonte
Referente a Dirce, fonte
Deusa
Célebre pelo elmo, capacete
Doméstico, caseiro
Aquele que pertence a Deus
Aquele que governa o mundo
Dado
Presente, dádiva de Deus
O mesmo que Tabita, gazela
Filha do oceano
Aquele que veio de Orval
Rio negro de águas escuras
Inimigo rebelde
Meiga, doce, terna
Doce, meigo, terno
Aquele que veio de Orval
Aquele que veio de Orval
implorada pelo povo

Livros recomendados do mês
Treinando a emoção para ser feliz - Augusto Cury - Editora Academia de Inteligência - Um livro que trata das
doenças mais comuns da emoção humana. Treinando a emoção para reagir diante das dificuldades e conflitos da vida.
Imperdível!
Livro dos mártires - John Foxe - Editora Mundo Cristão - Um livro publicado em 1559 que reconta as vidas, os
sofrimentos e as mortes triunfantes dos mártires cristãos da história. Iniciando-se com a história do primeiro mártir –
o próprio Jesus Cristo
Respostas

1– Rebeca - Gn 24:62-67
2– 110 anos - Gn 50:22,26
3– Moisés - Ex 17:15

Aniversariantes

