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
• 1º Domingo e 1ª quarta (01/02 e 04/02) - 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.
Participe das aulas da turma de novos convertidos.
• Sábado, 07/02, 18:00h - Comunhão de casais para casais da
Igreja. Encontro informal para oração e edificação.
• Quinta-feira, 12/02, 15:00h - A União de mulheres promove
culto de mulheres na residência da irmã Wilma Neves.
• Sábado, 14/02, 19:00h - Culto Jovem - Para jovens e adolescentes louvarem e cultuarem a Deus!
• Sábado, 28/02, 16:00h - Reunião do Desperta Débora - Movimento de oração das mães pelos seus filhos.
• Sábado, 28/02, 17:00h - Culto infantil - Traga seu filho (até
11 anos) para participar deste evento.

Louvor do mês
LOUVE, LOUVE, LOUVE, LOUVE, ... AO SENHOR
LOUVE AO SENHOR IRMÃO, LOUVE DE CORAÇÃO
ENTÃO LOUVE, .....

LOUVE, LOUVE, LOUVE, LOUVE AO SENHOR
LOUVAI A DEUS NO SEU SANTUÁRIO
E NO FIRMAMENTO OBRA DO SEU PODER
LOUVE COM PALMAS, LOUVE COM DANÇAS
ENTÃO LOUVE, LOUVE (7X)

LOUVAI A DEUS, QUEM LOUVA É VENCEDOR
LOUVAI NO NOME DO SENHOR
O INIMIGO NÃO PODE RESISTIR
ENTÃO LOUVE, LOUVE (7X)

LOUVAI A DEUS NO MONTE OU NO VALE
NA ALEGRIA OU NA DOR

Artigo do mês
cristã. Por outro lado, ele se empolga com tudo que é aparatoso,
grandioso. Ele necessita disso. Obviamente ele não está interessado em comida substancial, mas algo que seja facilmente digerível.
Como sua fé é superficial ele não suporta o silêncio divino, aquele
silêncio que o Senhor tanto fez aos salmistas, para eles desenvolverem a paciência e a certeza que mesmo na noite fria e escura
Deus estava com eles. O McCrente não suporta isso - ele necessita
avidamente de evidências que o façam tranqüilo. Ele precisa
O McCrente não aceita também a provação, nem o seu caráter sempre e continuamente de provas divinas, de sinais divinos, que
purificador. Ele não entende o porquê da necessidade de passar por embalem sua fé insípida.
provas. Da mesma forma ele tem dificuldades em lidar com a
frustração e por isso não aceita eventuais derrotas na vida - ele só No passado o "crer" era o que dava sentido à vida cristã - "o justo
quer as vitórias. Fico pensando como Deus vai forjar um caráter viverá pela fé". Bastava-lhes crer na Palavra, crer nas promessas,
firme em alguém que não aceita aprender com pequenas derrotas crer na presença divina caminhando junto a eles. Na cultura do
hoje para que possa obter vitórias amanhã. Basta ver na Bíblia que McCrente, não é o crer que está no centro, mas o "sentir". É necestodos os santos de Deus experimentaram o amargo sabor de algu- sário sentir, buscar sensações cada vez mais fortes. Nem é preciso
mas incompreensões, insucessos, fracassos e até mesmo tragédias dizer o quanto isso se afasta da simplicidade da fé na Palavra.
em suas vidas.
Da mesma forma que quem só como refeições rápidas pode acabar
O McCrente normalmente comporta-se como uma criança mima- adoecendo, e até mesmo morrendo, nós crentes precisamos nos dar
da. Ele quer tudo fácil e na hora. Deus concede a bênção, mas ele conta dessa visão superficial que tomou conta da Igreja de Cristo.
não está disposto a arcar com os custos dessa bênção. É como o Que Deus nos livre dessa cultura.
povo hebreu quando recebeu o relatório dos espias - "lá tem heteu,
jebuseu, cananeu... e somos como gafanhotos perto deles". O povo Daniel Rocha, pastor da Igreja Metodista em Itaberaba, S.Paulo e
ficou desesperado, e a chorar, e a reclamar. Quer a bênção, mas Psicólogo
não quer expulsar com luta os inimigos que querem se apoderar
E-Mail: dadaro@uol.com.br
dela.

Mc CRENTE (Continuação)

No passado, o adultério e a fornicação não eram creditadas aos
espíritos, mas eram "obras da carne" e vinham do coração (Mc
7.21-23). Quem tinha volúpia sexual não expulsava demônios
responsáveis por isso, mas mantinham-se atentos todo o tempo,
reconhecendo suas fraquezas e dificuldades, jejuando, vigiando e
orando para não cair em tentação.

O McCrente não gosta do silêncio, da meditação, da contemplação.
Isso é visto como algo dispensável, ou até mesmo "inútil" na vida

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 União de mulheres.
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Palavra Pastoral
Semeando o futuro
Quero este mês compartilhar uma história que recebi pela Internet. Certas ilustrações como esta nos
fazem refletir, o que temos semeado?
“Um homem morava numa cidade grande e trabalhava numa fábrica. Todos os dias ele pegava o ônibus
das 6:15h e viajava cinqüenta minutos até o trabalho. À tardinha fazia a mesma coisa voltando para a
casa.
No ponto seguinte ao que o homem subia, entrava uma velhinha, que procurava sempre sentar na
janela.
Abria a bolsa tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus.
Um dia, o homem reparou na cena. Ficou curioso. No dia seguinte, a mesma coisa. Certa vez o
homem sentou-se ao lado da velhinha e não resistiu:
- Bom dia, desculpe a curiosidade, mas o que a senhora esta jogando pela janela?
- Bom dia, respondeu a velhinha. - Jogo sementes.
- Sementes? Sementes de que?
- De flor. É que eu viajo neste ônibus todos os dias. Olho para fora e a estrada é tão vazia. E gostaria de
poder viajar vendo flores coloridas por todo o caminho... Imagine como seria bom.
- Mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus dos carros,
devoradas pelos passarinhos... A senhora acha que essas flores vão nascer aí, na beira da estrada?
- Acho, meu filho. Mesmo que muitas sejam perdidas, algumas acabam caindo na terra e com o tempo
certamente brotarão.
- Mesmo assim, demoram para crescer, precisam de água...
- Ah, eu faço minha parte. Sempre há dias de chuva. Além disso, apesar da demora, se eu não jogar as
sementes, as flores nunca vão nascer.
Dizendo isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recomeçou seu "trabalho". O homem desceu logo
adiante, achando que a velhinha já estava meio "caduca".
O tempo passou... Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto, olhou para
fora e viu margaridas na beira da estrada, hortênsias azuis, rosas, cravos, dálias... A paisagem estava
colorida, perfumada, linda. O homem lembrou-se da velhinha, procurou-a no, ônibus e acabou
perguntando para o cobrador, que conhecia todo mundo.
- A velhinha das sementes?
- Pois é, morreu de pneumonia no mês passado.
O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem florida pela janela. "Quem diria, as
flores brotaram mesmo", pensou. "Mas de que adiantou o trabalho da velhinha? A coitada morreu e não
pode ver esta beleza toda".
Nesse instante, o homem escutou uma risada de criança. No banco da frente, um garotinho apontava pela
janela entusiasmado: Olha mãe, que lindo, quanta flor pela estrada... Como se chamam aquelas azuis?
Então, o homem entendeu o que a velhinha tinha feito. Mesmo não estando ali para contemplar as flores
que tinha plantado, seu objetivo foi alcançado. Afinal, ela tinha dado um presente maravilhoso para as
pessoas.
No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se numa janela e tirou um pacotinho de sementes do
bolso... “
Autor Desconhecido
Eu quero ser como esta velhinha. Quero semear coisas boas mesmo que não venha eu a desfrutá-las.
Quero continuar semeando mesmo sabendo das dificuldades da vida, mas quero continuar crendo que a
chuva sempre cai.
Comece hoje a construir seu amanhã!
Pr. Mauricio Fortunato
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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

“A fé não nasce com
uma quantidade de
fatos que uma pessoa
ouve a
respeito de Deus. Há
pessoas que se convertem com um folheto
apenas,
enquanto outras irão
para o inferno conhecendo a Bíblia inteira.”

Anônimo

Fernanda/Aline

Aniversariantes
05/02
06/02
11/02
17/02
21/02
23/02
23/02

Ivanice Chedid
Vera Rodrigues
Rute Miranda
Adriana Fortunato

25/02
26/02
27/02
28/02

Aniversários de casamento
Ivanice e Jorge
Dulce e Moisés
Neli e Roberto

04/02
05/02
16/02

Ivete e Joel
Hozana e Alex
Fernanda e Filipe

18/02
25/02
25/02

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

De olho na mídia
. Fechando igrejas - Muçulmanos de Jacarta estão se aproveitando de um documento publicado pelo governo indonésio
para fechar igrejas e impedir a
construção de outras no local. A
Carta de Decisão nº 137, publicada em 2002,
permite o fechamento dos estabelecimentos
religiosos se a comunidade local apresentar
alguma objeção à sua existência.
Os fundamentalistas muçulmanos incitaram
a comunidade para protestar contra as igrejas
de Jacarta. Quatro igrejas já foram fechadas
e outras comunidades foram encorajadas a
protestar contra a construção de outras,.
. Ministra - A ministra Benedita da Silva,
que responde pela pasta de Ação Social,
afirmou que não está preocupada com a
reforma ministerial, quando todos os ministros devem colocar os seus cargos à disposição do presidente a fim de que ele faça as
mudanças convenientes.
A assessoria da presidência da República
anunciou que Luiz Inácio Lula da Silva
pretende criar uma super pasta que reúna o
ministério de Ação Social e o de Segurança
Alimentar (José Graziano). Nem o nome da
ministra evangélica, nem o de Graziano são

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Que livros do Antigo testamento terminam com uma interrogação?
2– Qual era a diferença de idade entre Abraão e Sara ?
3– A palavra chapéus aparece apenas uma vez na bíblia. Em que versículo ?

cotados para ocupar o cargo.
Benedita descartou a idéia de que poderia
estar sendo afastada pelo incidente acontecido há poucos meses, em que ela viajou para
a Argentina a fim de participar de um encontro de evangélicos como se fosse cumprir
uma agenda oficial. O episódio desgastou
sua imagem, mas ela afirmou que a situação
já foi superada.
. Assédio - O pastor Craig Stephen White, de
40 anos, conhecido por sua pregação ardorosa contra os gays, foi acusado formalmente
por molestar um garoto de 14 anos, na cidade de West Chester, na Filadélfia.
Segundo a promotoria, White abordou o
menino na rua pedindo informações. O
adolescente disse que, primeiro, o pastor lhe
perguntou sobre clubes de strip-tease ou
lojas onde ele poderia comprar revistas e
vídeos pornográficos. Mas, pouco depois, o
reverendo voltou e lhe ofereceu 20 dólares
para que participasse de "atividades sexuais".
White nega as acusações e disse que pediu
informação ao garoto sobre uma loja de
vídeo, pois queria comprar a fita do filme
"Shrek" para as crianças de sua igreja. Se for
condenado, o pastor poderá pegar até três
anos de prisão.

. Loucura - O casal Christopher Carey e
Valerie foram detidos no estado da Geórgia
(EUA) depois que uma menina foi achada
estrangulada e apunhalada, em um hotel da
cidade. Ambos foram achados pelados em
uma rua de Atlanta acompanhados por outras
duas crianças, de dois e sete anos. Carey e
Valerie não souberam explicar a relação com
as crianças.
O porta-voz da polícia, John Quigley, explica que é provável o envolvimento do casal
em algum tipo de ritual e que tenha a ver
com livrar a menina dos demônios. O casal
foi acusado de crueldade infantil, indecência
em público e obstrução à polícia.
No entanto, após ser enviado a uma clínica
psiquiátrica o casal foi levado a uma prisão e
acusado formalmente de assassinato. A
decisão foi tomada depois que a menina de
sete anos forneceu à polícia informação
sobre o hotel, onde estava o corpo da outra
menina. Quigley disse que aparentemente o
casal estava vivendo no hotel há um tempo
esperando ajuda econômica da
igreja.

Dicionário bíblico
IBRAHIM - Pai da multidão
IEDA - Favo de mel
IGOR - Filho famoso, defensor
INACIO - Ardente, fogoso
INES - Aquela que é pura, casta
IOLANDA - Violeta
IONE - Violeta
IRACI - Mãe do mel
IRENE - Pacífica
ISAURA - Igual aos outros
ITAMAR - Pai (ou, irmão) da palmeira
IURI - Defensor
IVAN - Aquele que é glorioso
IVO - Arqueiro
IVONE - Arco de teixo
JACINTO - Nome de uma pedra
preciosa
JACQUELINE - Aquela que supera
JAIME - Aquele que supera, variedade popular de Jacó
JAMILA - Formosa
JANDIRA - Abelha do mel

JANE - Deus é cheio de bênçãos,
Deus é gracioso
JANETE - Deus é cheio de bênçãos,
Deus é gracioso
JARBAS - Aquele a quem Baal
concedeu força
JEFFERSON - Filho de Jeffrey,
presente de paz
JEFFREY - Presente de paz
JENIFER - Onda
JEOACAZ - Que Jeová segure,
Jeová segurou
JEOIADA - Que Jeová sabia
JEOIAQUIM - Jeová levanta
JEONADABE - Jeová está disposto,
Jeová é nobre
JEOSAFA - Jeová é juiz
JEOSUE - Jeová é salvação
JERONIMO - Nome sagrado, santo
JERUSALEM - Posse (alicerce) da
paz dupla
JESSICA - Jeová é salvação
JESUS - Jeová é salvação

JEU - Jeová é Ele
JEZABEL - Onde está o
enaltecido (isto é, o príncipe)?
JEZREEL - Deus semeará
JO - Objeto de hostilidade
JOICE - Alegre, divertida, jovial
JONATA - Jeová deu
JORGE - Agricultor, trabalhador da
terra, fazendeiro
JOSÉ - Deus acrescenta
JOTAO - Jeová é perfeito ou que
Jeová complete
JUAREZ - Uma referência ao revolucionário mexicano Benito Juarez
JUDA - Elogiado (louvado)
JUDITH - Louvada
JULIA - Aquela que é brilhante,
cheia de juventude
JULIANA - Aquela que é brilhante,
cheia de juventude
JULIO - Cheio de juventude (latim),
cabelos pretos, macios (grego)
JUSCELINO - Justiça

Livros recomendados do mês
O Aplauso do Céu - Max Lucado - Editora United Press - Uma análise das bem-aventuranças mostrado todo o amor
de Deus por nós. Esta é a mensagem central da Bíblia!
Kit 150 maneiras de paparicar seu marido/esposa - David e Carol Sue Merkh - Editora Atos - São dois pequenos e
bem-humorados manuais de como construir uma vida a dois cheia de paixão e companheirismo.

Respostas

1– Lamentações, Jonas e Naum
2– 10 anos. - Gn 17:17
3– Dn 3:21

Maria das Graças
Gilmar Ribeiro
Marieta Bandarra
Davi de Barros
Walkiria Santana
Jorge Chedid
Luciene Fortunato

Ebd—adultos

