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 (03/12 e 07/12) - Celebração da
Ceia do Senhor.
• Se deseja fazer parte desta família, solicite sua ficha de
membro marcando um gabinete com o pastor.
• Batismo - Todo último domingo do mês no culto noturno.
• Sábado, 06/12, 16:00h - Reunião do “Desperta Débora”
• Sábado, 06/12, 19:00h - 1º Culto Jovem - Traga um amigo!
• Sábado, 13/11, 16:00h - Festa do Bolo - Uma tarde de confraternização e agradecimento a Deus.
• Sábado, 20/12, 16:00h - Culto infantil - Festa de Natal da
Geração vida e apresentação das crianças.
• Domingo, 07/12, 09:30h - Início da turma da EBD de novos
convertidos. Se deseja ser batizado ou foi batizado recentemente, participe destas aulas.
• Domingo, 21/12 - Comemoração dos aniversariantes do
trimestre da Geração Vida.

Louvor do mês
LOUVOR E HONRA
LOUVOR E HONRA, PODER E GLÓRIA
SEJAM AO CORDEIRO DE DEUS
TODOS OS POVOS, TUDO QUE EXISTE
DOBRAM-SE DIANTE DE TI
TODA LÍNGUA CONFESSARÁ TUA GRANDE GLÓRIA
TODO JOELHO SE DOBRARÁ EM LOUVOR
TU ÉS EXALTADO,OH DEUS

E O TEU REINO JAMAIS PASSARÁ
CORDEIRO DE DEUS
TEU REINO SERÁ PARA SEMPRE
GLÓRIAS AO CORDEIRO DE DEUS
POIS TUA PALAVRA É ETERNA
GLÓRIAS AO CORDEIRO DE DEUS

Artigo do mês

É ou não é de Deus ?
As novidades que estão acontecendo em muitas igrejas
evangélicas, tem deixado muitos pastores preocupados e
colocado dúvidas nos corações de muitos crentes sinceros,
ao lerem artigos que descrevem diversos tipos de manifestações, supostamente espirituais, que tem ocorrido por
todo o mundo em nossos dias.
A melhor maneira, contudo, do crente discernir se tais
acontecimentos são, de fato, manifestações do Espírito
Santo é examinando as escrituras, nossa única fonte de
conhecimento, como faziam os crentes de Beréia (At
17:11).
A declaração de Jesus em Mateus 16, sobre o que o
Espírito Santo iria fazer em nossos dias, é bastante esclarecedora:
– “Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo
(vs. 8), vos guiará a toda a verdade, porque não falará por
si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir (vs. 13), me glorificará, porque há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar (vs.
14)”.
Todas as ações aqui citadas estão envoltas em “palavras
de instrução, arrependimento de pecados, conhecimentos
transmitidos e, como resultado final, a glória de Deus”.
Em nossa carência diária do amor de Deus, somos magniTodos 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.

ficamente supridos pela presença do Espírito Santo em
nossos momentos de maior aflição, pois “nos assiste em
nossas fraquezas...” , como vemos em Romanos 8:26, e
nos dá “poder para falar de Jesus a outras pessoas”, como
foi afirmado em Atos 1:8 .
Por outro lado, a declaração encontrada em Joel 2:28, de
que Deus “derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne”,
não deve nos levar a pensar que isto poderia se tornar algo
“vulgar”, carente de significado para nós, nestes dias.
Toda manifestação do Espírito Santo na vida do crente
terá sempre grande valor e fará penetrar em seu íntimo a
espada do Espírito, lhe trazendo arrependimento e santificação, crescimento espiritual e adoração a Deus, além de
conforto e edificação para sua fé, como diz o texto:
–“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” (Hebreus 4:12).
Da mesma forma, foi o profeta Isaías despertado em seu
encontro com Deus (Is 6:5), chegando a dizer: – “Ai de
mim ! Estou perdido ! Porque sou homem de lábios impuros”. E um serafim lhe respondeu: – “A tua iniquidade
foi tirada, e perdoado o teu pecado”. Depois, então, foi
enviado pelo Senhor a pregar Sua Palavra. Este é Seu alvo
também para todos nós.
Diácono Leandro Barbosa
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
Sempre é Natal para nós!
Is 9:6-7 - “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o
seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz; para que se
aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer
e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do SENHOR dos Exércitos fará
isto.”
Para nós o Natal não é apenas um dia, mas um acontecimento que marcou a história humana para sempre.
Sem levarmos em consideração o fato de que Jesus certamente não nasceu no dia 25 de dezembro,
podemos refletir sobre o que significou o seu nascimento. O cumprimento de uma promessa de Deus para
o estabelecimento definitivo do seu Reino sobre a terra, reino não natural, mas espiritual. Deus estava
iniciando o seu plano de salvação para toda a humanidade que estava preparado desde a queda do homem
no Éden. Por isso os anjos disseram: Lc 2:10-11 - “Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande
alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo,
o Senhor.”
Esta é a melhor notícia que Deus tem para a humanidade. Nós que já o conhecemos e o temos recebido
como Senhor e Salvador, podemos aproveitar este momento, em que o mundo ocidental se volta para uma
festa em que poucos se lembram do seu real significado, para anunciar as boas-novas de grande alegria e
verdadeiramente proclamar que Jesus é o cumprimento de todas as profecias bíblicas e que “não há
salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens,
pelo qual importa que sejamos salvos.” At 4:12
Devemos anunciar ao mundo que este Jesus que muitos não conhecem mesmo comemorando o seu
nascimento, veio, para tomar as nossas cargas e nos aliviar do peso do pecado: “Vinde a mim, todos os
que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é
suave, e o meu fardo é leve.” Mt 11:28-30
E para isso foi para a cruz tomar sobre si toda a culpa: “Certamente, ele tomou sobre si as nossas
enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos
traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados
como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade de nós
todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; como cordeiro foi levado ao matadouro; e,
como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca.”
Nós não podemos nos calar diante de tão grande amor por nós, precisamos compartilhar este amor com
todas as pessoas por quem Jesus morreu! Feliz Natal com Jesus!
Pr. Mauricio Fortunato

Atenção para as mudanças em nosso calendário de Dezembro
Quarta-feira, dia 24 de dezembro - Não haverá culto
Quinta-feira, dia 25 de dezembro - Culto de Natal às 19:00h
Sexta-feira, dia 26 de Dezembro - Não haverá reunião de oração
Quarta-feira, 31 de Dezembro - Culto especial para a passagem do ano
Iniciando às 22:00h e encerrando à meia-noite com a celebração da Ceia do Senhor!
As mulheres tragam doces ou salgados e os homens refrigerantes
para confraternização após a meia-noite.
Sexta-feira, 02 de Janeiro - Não haverá reunião de oração

Geração
Berçário até 3 anos
Domingos

4 a 5 anos

Quartas
03

Domingos

Rosemaire

Rosana

Renilda

Acima de 9 anos

Quartas
03

Domingos

Alberto

07

10

Rosania

07

10

Dulce

07

Denise

Léo

Lúcia / Denise S

Rosana

Alex

Therezinha

17

Rosemaire /
Bruna

Hozana

14

17

Cida /
Mauro

14

17

21
Renilda / Daniela

25
Q

21
Fernanda

25
Q

25
Q

Dulce

31

Sirena

28

31

Rosana

05

José Alves

06

D.
Valmir /
Deyse

10

D. Valmir

12

Carlos

13

José
Alves /
Carlos

17

D. Leandro

19

25
Q

Alex

26

Não há
culto

31

Carlos

02

Não há
culto

Alex

Alberto

D. Valmir

20

Alex /
Deyse

Alex

21
Carlos

25
Q

Léo

31
Alex

Denise

28

21
José Alves
D. Leandro

31

Leandro

José Alves

28
D. Valmir

27

Carlos /
D. Valmir

Frase do mês
Vigie seus pensamentos
porque eles se tornarão
palavras. Vigie suas palavras porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos
porque eles se tornarão
seus hábitos. Vigie seus
hábitos porque eles se
tornarão seu caráter. Vigie seu caráter porque ele
será o seu destino!
Mateus 26:41 - “Vigiai e orai, para
que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a
carne é fraca.”
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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

01/12
01/12
11/12
12/12
14/12
20/12
23/12

Rosana e Alberto
Dayse e Ivan
Ireci e Paulo

10/12
18/12
23/12

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Estudo atual: Evangelismo
Em 07/12 iniciamos a turma de novos
convertidos. Se deseja se batizar,
participe desta turma com o Diácono
Luiz Antonio.

De olho na mídia
. Aborto - Em uma decisão
inédita, o Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, concedeu o
pedido de aborto de uma mãe,
cujo bebê apresentou a anencefalia. De acordo com a Constituição,
a interrupção da gravidez só é possível em
situações de estupro ou quando a mãe corre
perigo de morte, o que não é o caso.
A jovem G.O.C, de 18 anos e grávida de
cinco meses, descobriu em outubro a anomalia, que consiste em ausência de calota
craniana e cérebro rudimentar, o que torna
impossível a sobrevivência do bebê após o
parto. No seu voto, a relatora do processo, a
desembargadora Gizelda Leitão Teixeira,
disse que "o Homem deve ser a primeira
preocupação; os dogmas religiosos vêm
depois".
Ela também afirmou que, em e-mail enviado
ao juiz, o marido de G. disse que é católico e
acredita em Deus, mas teme pela saúde da
mulher e quer amenizar o sofrimento que
toda a família está enfrentando.
. Parceria - Lideranças evangélicas se
encontraram em Brasília, nesta quintafeira, com a ministra da Assistência e Promoção Social, Benedita da Silva, para oficia-

Respostas
no rodapé
da página

1– A que tribo de Israel pertencia o Apóstolo Paulo ?
2– Qual o profeta que fala do saquitel furado ?
3– Qual o império que tinha cavalos mais ligeiros que leopardos ?

Leonardo Albrecht
27/12
Mauricio Fortunato Jr 28/12
Neli Lameirinha
31/12
Carlos Henrique Santos 31/12

Aniversários de casamento

Exercícios bíblicos

Ebd—adultos

lizar o Protocolo de Intenções entre a Igreja
Evangélica e o Ministério. Cerca de 400
representantes do segmento evangélico
compareceram à cerimônia, que marcou o
início de uma parceria voltada para colocar
em prática projetos socais.
Entre os líderes, estavam o bispo Robson
Rodovalho, presidente da Igreja Sara Nossa
Terra; o pastor Nilson do Amaral Fanini, Presidente da Convenção Batista Brasileira; e o pastor Fadi Faraj, líder da Comunidade Cristã Ministério da Fé, entre outros. De
acordo com a ministra, o objetivo é instrumentalizar e capacitar a Igreja para o combate à fome e à miséria.
. Incêndio de Deus ?? - A Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro
(Ceasa) teve um de seus pavilhões incendiados, em Novembro. Mais de 1.500 pessoas
se misturavam aos bombeiros e policiais em
busca de alimento. O saque não foi permitido, mas também não foi repelido. O pastor
Miguel Batista Silva, de 58 anos, da Missão
de Reconciliação da Família Yeshua, em
Nova Iguaçu, foi um dos que recolheu mantimentos. Acompanhado da filha e do genro,
ele arrematou pacotes de café, sacos de
arroz, latas de óleo e sardinha. “Valeu a

pena. É sempre alguma coisa, para nós e para
quem precisa de comida”, contou.
Para Fabíola Machado Soares, 21 anos, mãe
de três filhos e grávida de sete meses, o
incidente foi uma graça de Deus. Desempregada e sem marido, a jovem afirma que terá
comida por um bom tempo.
. Record - A Igreja do Evangelho Quadrangular de Belo Horizonte (MG), liderada pelo
pastor Mário de Oliveira, realizou no dia 15
de novembro, no estádio do Mineirão, um
batismo que deverá entrar para o Guiness
Book, o livro dos recordes.
Segundo os organizadores, foram batizadas
50 mil pessoas, sendo considerado o maior
batismo coletivo evangélico mundial. O
evento Celebrando Deus reuniu mais de 150
mil pessoas de regiões mineiras e de vários
estados do Brasil.
O evento contou também com a participação
dos cantores Kleber Lucas, Bruna karla e
Alex Gonzaga, entre outros, além da presença dos organizadores do Guiness Book, que
realizaram a contagem do
número de batizados para
possível inclusão em suas
páginas.

Dicionário bíblico
GABRIEL(A) - enviado de Deus ou
Deus mostrou-se forte
GALILEU - Aquele que veio da
Galiléia
GANIMEDES - Alegria dos deuses
GARIBALDI(O) - Aquele que usa a
lança com valentia
GASPAR - Inspetor
GASTAO - Hóspede
GAUDENCIO - Aquele que sente
menos alegria
GENEROSO - Aquele que possui
bondade e generosidade
GENESIO - Protetor da família
GEORGIANA - Agricultora
GEORGIANO - Agricultor
GEORGINA - Agricultora
GERALDO(A) - Aquele que domina
com a lança
GERMANO - Irmão, autêntico,
legítimo. Natural da Germânia.
GERONIMO - Nome sagrado, santo
GERSOM - Um residente forasteiro

ali, peregrino
GERVASIO - Lança pontuda
GETULIO - Aquele que veio da
Gaefulia, na África
GIANE - Deus é cheio de bênçãos
GIDEAO - Cortador, decepador
GILBERTO - Famoso atirador de
flechas, refém brilhante
GILDA(O) - Aquela que tem valor,
valorosa
GILEADE - Montão de testemunho
GILSON - Protetor
GILVANIA - Aglutinação de Gil e
Vânia, cheia de juventude e esperança
GIOVANA(I) - Forma italiana de
Joana, Deus é cheio de bençãos, Deus
é gracioso
GISELA(E) - Garantia, penhor,
jovem loura
GISELDA - Garantia, penhor, jovem
loura
GIULIANA(O) - Aquela que é brilhante, cheia de juventude

GIULIO(A) -Aquele que é
brilhante, cheio de juventude
GLAUCIA - Verde claro
GLAUCO - Verde-azulado
GLICERIO - Doce
GODOFREDO(A) - Aquele que é
protegido por Deus
GONCALO - Aquele que se preserva, mesmo estando no combate
GRACILIANO(A) - Franzino, pequeno
GREGORIANO(A) - Vigilante,
cuidadoso
GREGORIO - Vigilante, cuidadoso
GRISELDA - Velha heroína
GUARACI - Sol
GUIDO - Criança da floresta
GUILHERME - Protetor, defensor
GUILHERMINA(O) - Protetora
voluntária
GUMERCINDO - Espírito lutador
GUSTAVO - Bastão de combate

Livros recomendados do mês
Os descobridores de Deus - Tommy Tenney- Editora Atos - Leitura obrigatória para quem anda preocupado com o
que seus filhos estão vendo na televisão e na mídia em geral.
Bíblia de Estudo das profecias - John C. Hagee - Editora Atos - A Bíblia de Estudo das Profecias aborda com exclusividade as Profecias de Deus como nunca foi feito antes. Foi planejada especialmente para ajudar os cristãos e
estudiosos a: Entenderem os profetas de Deus e entenderem o programa profético de Deus

Respostas

1– Benjamim - Rm 11:1
2– Ageu - Ag 1:6
3– Os Caldeus - Hc 1:6-8
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