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

OBRA MISSIONÁRIA
Foi com grande alegria que em 08 de Fevereiro de 2004
Deus nos permitiu consagrar um casal para a obra missionária. O Casal Gregório e Marcilene partiu para São Bento,
interior do Maranhão, em 22/02/2004 para ali se estabelecer
numa comunidade rural e anunciar o evangelho às vidas que
lá se encontram. Nossa Igreja se compromete a apoiá-los
materialmente, moralmente e espiritualmente no desejo de
que Deus abençoe ricamente este trabalho e abra as portas
para a palavra naquele lugar.
Periodicamente faremos campanhas missionárias para abençoar o trabalho e enviar material de apoio para nossos missionários e para a comunidade carente daquele lugar. Participe desta obra levando o evangelho para além de nossas
fronteiras. Informe-se com o Pr. Mauricio.

Notícias da Igreja
• 1ª quarta e 1º Domingo (03/03 e 07/03) - Celebração da
Ceia do Senhor.
• Quinta-feira, 04 e 18/03, 19:30h - Reunião do grupo de
evangelismo.
• Sábado, 06/03, 16:00h - Reunião da equipe de trabalho da
Geração Vida Juvenil.
• Domingo, 07/03, 17:00h - Reunião da União de Mulheres.
• Quarta-feira, 10/03, 19:30h - Culto com o Pr. Edvard da Ig
Batista em Quintino.
• Sábado, 13/03, 18:00h - Culto em ação de graças pelos 15
anos de Yole Cunha.
• Domingo, 14/03, 18:00h - Culto especial em agradecimento
a Deus pelo 5º aniversário da igreja. Com o Bispo Miguel
Incutto e o cantor Ed Wilson.
• Quarta-feira, 17/03, 19:30h - Culto com o Pr. Paulo Roberto
da Ig. De Nova Vida em Nova Holanda.
• Sábado, 20/03, 16:00h - Reunião dos professores da Geração
Vida Infantil.
• Sábado, 20/03, 19:00h - Culto Jovem
• Domingo, 21/03, 19:00h - Culto com o Missionário Marinho
Cardoso.
• Sábado, 27/03, 16:00h - Desperta Débora
• Sábado, 27/03, 17:00h - Evangelismo nas ruas
• Sábado, 27/03, 18:00h - Jantar de Casais, convites a venda
por R$ 20,00 o casal. Procure Leonardo ou Denise.
• Domingo, 28/03, 10:30h - Comemoração dos aniversariantes
do trimestre da Geração Vida infantil.
• Domingo, 28/03, 17:00h - Evangelismo nas ruas.
• Domingo, 28/03, 19:00h - Culto Evangelístico com o cantor
Eduardo Aragão. (Ex componente do Oba-Oba do Sargentelli)

Artigo do mês

O melhor traje
Sem maiores preocupações com o vestir, o
médico conversava descontraído com o enfermeiro e o motorista da ambulância, quando
uma senhora elegante chega e, de forma ríspida, pergunta:
Vocês sabem onde está o médico do hospital?
Com tranqüilidade o médico respondeu:
Boa tarde, senhora! Em que posso ser útil?!
Ríspida, retorquiu:
Será que o senhor é surdo? Não ouviu que
estou procurando pelo médico?
Mantendo-se calmo, contestou:
Boa tarde, senhora! O médico sou eu, em que
posso ajudá-la?!
Como?! O senhor?! Com essa roupa?!...
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.

Ah! Senhora! Desculpe-me! pensei que a senhora estivesse procurando um médico e não
uma vestimenta...
Oh! Desculpe, doutor! Boa tarde! É que... vestido assim, o senhor nem parece um médico...
Veja bem as coisas como são - disse o médico
- as vestes parecem não dizer muitas coisas,
pois quando a vi chegar, tão bem vestida, pensei que a senhora fosse sorrir educadamente
para todos e depois daria um "boa tarde!"
Como se vê, as roupas nem sempre dizem
muito...
Um dos mais belos trajes da alma é a educação...
Pense nisso ...

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
A Bíblia, sempre a Bíblia
Li um artigo escrito pelo Pr. Daniel Rocha, da Igreja Metodista em Itaberaba, S.Paulo que me fez lembrar
e meditar no quanto os “evangélicos” de hoje estão encrencados com a bíblia. Como dizia G. S. Bowes,
“O único motivo por que tantos são contra a bíblia é porque sabem que a bíblia está contra eles.”
Vamos a leitura do artigo:
“Antigamente, a Bíblia dizia... "Entra no teu quarto, fecha a porta, ore a teu Pai que vê em secreto e ele te
abençoará".
Hoje, não.... é necessário uma série de atos, de intermediários, de papeizinhos, de fogueira, de corrente,
de sal, de monte....
Antigamente, a Bíblia dizia... "misericórdia quero, e não sacrifícios".
Hoje, não.... é necessário sempre "sacrificar" algo para obter bênçãos de Deus.
Antigamente, a Bíblia dizia.... "A Fé vem pelo ouvir, o ouvir da Palavra de Deus". Hoje, não... é
necessário sempre alguma coisa visível e palpável para "ajudar" a fé sempre claudicante das pessoas.
Antigamente, a Bíblia dizia... "De graça recebestes, de graça dai".
Hoje, não.... tudo tem o seu preço.
Antigamente, a Bíblia dizia.... "Foi-me bom ter eu passado por aflição, pois aprendi os teus decretos".
Hoje, não... jamais se aceita o caráter purificador e corretivo da provação. Aflição é alguma maldição
hereditária vinda de seu bisavô e que precisa ser quebrada.
Antigamente, a Bíblia dizia.... "Pai, se for possível passa de mim esse cálice".
Hoje, não.... deve-se exigir de Deus com frases do tipo : "Eu determino!" ou "Eu não aceito!".
Antigamente, a Bíblia dizia.... "Minha é a prata e ouro, diz o Senhor dos Exércitos".
Hoje, não.... utiliza-se esse versículo de forma totalmente oposta à pretendida pelo profeta Ageu, e os
donos do ouro e da prata são bem conhecidos.
Antigamente, a Bíblia dizia.... "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação".
Hoje, não.... as pessoas só ficam contentes se tiverem "aquilo" que querem.
Antigamente, a Bíblia dizia que.... Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, que Timóteo sofria de
freqüentes enfermidades do estômago e que Eliseu morreu da enfermidade que padecia.
Hoje, não..... muitos pastores e profetas prometem cura para todos que os buscarem, pois eles têm poder
(e por analogia, Paulo não tinha, Timóteo não tinha e Eliseu até morreu da doença que sofria).
Com certeza, muitos que chegaram até o final dessa leitura, dirão: "A Bíblia, ora a Bíblia"“
Pelo que lemos podemos perceber que a bíblia é uma pedra no sapato de muita gente. Por causa disso a
bíblia foi encoberta ao povo por muitos anos, mas agora que temos livre acesso a ela, por que tantos são
enganados? Será que temos preguiça de ler e preferimos que alguém leia e interprete para nós? Não
queremos nós exercer o sacerdócio universal dos crentes que a bíblia nos delega?
O apóstolo Paulo sempre alertou para os perigos que isso representa. Veja Cl 2:20: “Se morrestes com
Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivêsseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças:
não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos
homens? Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de
sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético; todavia, não têm valor
algum contra a sensualidade.” E em 1Tm 4: “Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos
tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios,”.
Diante de tudo que lemos aqui, conclamo você a ler a sua bíblia. Não se deixe levar por doutrinas de
homens embora pareçam lógicas e satisfaçam nossos anseios da carne. Não leia na bíblia apenas o que
interessa a você mas perceba que ela é de fato a palavra revelada de Deus e que pode anular todos os
sofismas humanos. 2Co 10:4-5 - ”Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em
Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento
de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo”
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

tiram algo que amamos,
são os mesmos que nos
trazem algo que aprendemos a amar....
Por isso não devemos
chorar pelo que nos foi
tirado,
e sim, aprender a amar o
que nos foi dado...
Pois tudo aquilo que é
realmente nosso,
nunca se vai PARA SEMPRE!"

Respostas
no rodapé
da página

1– Quantas são as bem-aventuranças citadas por Mateus?
2– Qual o maior versículo da Bíblia ?
3– Segundo Jesus, qual é o preço de 5 passarinhos ?

Bernardo Silva 24/03
Ivor Henriques 27/03
Manoel Apolo Affonso
30/03

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 Daisy.

nomes de evangélicos que tem se destacado
em todo o Brasil.
As cantoras Cassiane e Aline Barros, concorrem na categoria Cantores e Cantoras; Jairinho Manhães e Juninho Afram, guitarrista da
banda Oficina G3, que hoje já é um dos
melhores do Brasil, estão na lista dos maiores Músicos. Em Sociedade estão o pastor
Silas Malafaia, da Ass. de Deus e o bispo
Edir Marcedo, líder da Igreja Universal do
Reino de Deus. E na política, estão Marina
Silva, ministra do Meio Ambiente e o senador do Espírito Santo Magno Malta.
Para participar da votação, basta acessar o
site www.sbt.com.br, se cadastrar com nome,
RG e CPF e formular uma frase justificando
porque uma das pessoas votadas, entre as 10
categorias, deve ser considerada "O Maior
Brasileiro de Todos os Tempos". Os internautas ainda concorrerão a um carro O KM.
. Padre Nu - O padre Bob Locke, de 41
anos, pároco da Igreja da Virgem Maria, em
Essex (Inglaterra), causou um escândalo na
comunidade católica local. Uma fiel viu uma
foto dele nu em um site de namoro, na
Internet, onde ele convidava mulheres para
se relacionarem com ele.
Uma investigação foi aberta pela diocese

responsável pela paróquia e Bob foi suspenso da administração da igreja. O porta-voz da
diocese, Philip Banks, comentou que o
estresse pode ter contribuído para este comportamento que foi denunciado.
. Big Brother - A Rede de TV árabe MBC
iniciou em fevereiro, a transmissão do primeiro Reallity Show muçulmano. Os 12
participantes, que inclui pessoas do Iraque,
Jordânia e Kuwait, disputam um prêmio de
US$ 100 mil (R$ 295 mil).
O programa segue o mesmo formato que já
foi adaptado em quase todo o mundo, nos
últimos cinco anos, mas foi ajustado aos
custumes muçulmanos. O cenário é a ilha de
Amwaj, que fica em Barein. No primeiro
programa, apenas uma das mulheres do
grupo usava a abaya (a tradicional túnica
negra, usada por muitas islâmicas).
Pela primeira vez, desde que a atração foi
criada, homens e mulheres dormirão em
quartos separados. Também foi construída na
casa uma sala de orações. Além disso, há
uma área exclusiva para as
mulheres e uma outra sala onde
a classe feminina e masculina
poderão se socializar.

Anônimo

Exercícios bíblicos

Ebd—adultos

De olho na mídia
. Pureza sexual - Em 13 de
fevereiro, estudantes secundaristas dos Estados Unidos realizaram em Orlando, no Estado da
Flórida, o Dia da Pureza, uma
mobilização em apoio à abstinência sexual.
A liderança do evento foi feita por adolescentes como Melissa Millis, de apenas 17
anos. Os jovens foram para as escolas vestidos de camisa branca e, em seguida, distribuíram folhetos que indicavam o sexo como
algo a ser vivido dentro do casamento.
O esforço é apoiado por grupos cristãos dos
EUA e organizado pelo Conselho da Liberdade, um grupo de direitos religiosos situado
em Orlando. Ele ocorre no mesmo momento
em que o presidente George W. Bush defende sua proposta de orçamento para duplicar o
financiamento federal para os programas de
abstinência sexual.
. Quem é o maior? - O SBT está promovendo o concurso cultural “O Maior Brasileiro
de Todos os Tempos”. A eleição está na
primeira fase, onde os internautas podem
votar em seus favoritos. São 10 categorias e
em cada uma delas há os 40 nomes mais
votados. Entre as personalidades, figuram
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Aniversários de casamento
Neuza e Leonardo
Alessandra e Jair
Maria e Dermival
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Rosana

Aniversariantes
Jonas Moura 02/03
Bianca Costa 03/03
Rosemaire Braga 04/03
Mariana Corral 06/03
Albertiza Martins 09/03
Beatriz Barros 10/03
Denise Albrecht 10/03

Escala de serviço de Introdução
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vida — escalas do mês

Dicionário bíblico
LAIS - Democrática (grego), leoa
(hebraico)
LARISSA - Cheia de alegria
LAURA - Coroa de folhas de louro
LEA - Aquela que vem do prado cheio de
pastagens
LEANDRO - Homem-leão
LEDA - Alegre, contente, jovial, risonha
LEIA - Vaca ou vaca selvagem
LEILA - Negra como a noite
LEMUEL - Pertencente a Deus
LEONARDO - Aquele que é forte como
um leão, leão bravo
LEONEL - Filhote de leão
LEOPOLDO - Povo audacioso
LETICIA - Alegria
LIDIA - Irmã
LIGIA - Natural da Lígia, região da antiga
alemanha
LILIAN - Lírico, ou lírio
LIVIA - Pálida, lívida
LO - O que esconde, o que cobre com um
véu
LOBATO - Filhote de lobo
LORENZO - Coroado com louros
LOURDES - Alta e escarpada

LOURENCO - Aquele que veio de Laurento
LUCA - Luminoso
LUCIA - Luz, iluminação
LUCIANA - Luz, iluminação
LUCIENE - Luz, iluminação
LUCILA - Luminosa
LUCIO - Luz, iluminação
LUDMILA - Amada do povo
LUDOVICO - Combatente glorioso
LUISA - Guerreira gloriosa
LUIZ - Guerreiro glorioso
MADALENA - Magnífica, do hebraico
cidade de torres, cabelos penteados
MAGALI - Pérola, corresponde a margarida
MANOEL - Deus está conosco
MARCELA - Uma referência a Marte, o
deus romano da guerra
MARCELO - Uma referência a Marte, o
deus romano da guerra
MARCIA - Uma referência a Marte, marcial, guerreira
MARCIO - Uma referência a Marte, marcial, guerreiro
MARCO - Protegido por Marte (deus

romano da guerra)
MARGARIDA - Pérola
MARIA - amada por Javé
MARINA - Oriunda do mar
MARIO - Homem forte, viril
MARISA - Aglutinação de Maria e Luísa
ou Maria e Elisa
MARISTELA - Estrela do mar
MARLENE - Derivado de Madalena
MARTHA - Senhora da casa
MATHEUS - Dádiva de Jeová
MAURICIO - Derivado de Mauro, de pele
escura, mouro
MAURO - De pele escura, mouro da
Mauritânia
MELISSA - Abelha (mel)
MICAIAS - Quem é semelhante a Jeová?
MICHEL - Quem é semelhante a Deus?
MILENA - Derivado de Maria, senhora
soberana
MILTON - Rubro, vermelho
MIRELA - Milagrosa
MOACIR - Magoado
MOLOQUE - rei (deus pagão)
MONICA - Só, sozinha, viúva
MURILO - Pequeno muro

Livros recomendados do mês
Pais brilhantes, professores fascinantes - Augusto Cury - Editora Sextante - Como formar jovens felizes e inteligentes? Este livro apresenta ferramentas para promover a formação de pensadores, educar as emoções , expandir os
horizontes da inteligência e melhorar a qualidade de vida.
O segredo de Deus para a grandeza - Tommy Tenney e David Cape - Editora Atos - Este livro nos ajuda a descobrir todo poder que há em servir ao próximo. Os autores nos mostram que humildade e servidão são os padrões de
Deus para considerar alguém grande.
Respostas

1– 9 - Mt 5
2– Ester 8:9
3– 2 Asses ou ceitis - Lc 12:6

Geração

