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
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas aos cuidados dos irmãos Vitor ou Cacildo. Veja no jornal missionário as
necessidades de nossos irmãos e ore por este trabalho.

Notícias da Igreja
• 1ª quarta e 1º Domingo (04/04 e 07/04) - Celebração da
Ceia do Senhor.
• Quinta-feira, 01 e 15/04, 19:30h - Reunião do grupo de
evangelismo.
• Sábado, 03/04, 18:00h - Culto Infantil (Crianças até 11 anos)
• Domingo, 04/04, 17:00h - Reunião da União de Mulheres.
• Sábado, 10/04, 18:00h - Culto das Senhoras da União de
mulheres.
• Domingo, 11/04, 10:30h - Apresentação de páscoa da Geração Vida infantil.
• Sábado, 17/04, 16:00h - Reunião para todos os professores
da Geração Vida Infantil.
• Sábado, 17/04, 19:00h - Culto jovem
• Sábado, 24/04, 16:00h - Desperta Débora
• Sábado, 24/04, 17:00h - Evangelismo nas ruas
• Sábado, 24/04, 18:00h - Reunião de edificação de casais,
entrada franca, venha ouvir algo de Deus para o seu casamento.
• Domingo, 25/03, 17:00h - Evangelismo nas ruas.

Louvor do mês
DEUS É BOM, DEUS É BOM
E O SEU AMOR DURA PAR A SEMPRE

DEUS É BOM
( 2 VEZES )

QUANDO PASSAMOS PELO VALE
PENSAMOS NÃO HAVER MAIS SOLUÇÃO
NO MEIO DA ANGÚSTIA INVOCAMOS O SEU NOME
E O SENHOR ESTENDEU A SUA MÃO

DEUS RESTAUROU A NOSSA SORTE
E AGORA ESTAMOS A SONHAR
A NOSSA BOCA SE ENCHEU DE ALEGRIA
E A NOSSA LÍNGUA DE JÚBILO A CANTAR
LANÇOU FORA TODO MEDO
A TRISTEZA E A DOR
NOS DEU VIDA ABUNDANTE
SUA GRAÇA REVELOU

Artigo do mês
CICATRIZES
Há alguns anos, em um dia quente de verão, um pequeno
menino decidiu ir nadar no lago que havia atrás de sua
casa. Na pressa de mergulhar na água fresca, foi correndo
e deixando para trás os sapatos, as meias e a camisa. Voou
para a água, não percebendo que enquanto nadava para o
meio do lago, um jacaré estava deixando a margem e
entrando na água.
Sua mãe, em casa, olhava pela janela enquanto os dois
estavam cada vez mais perto um do outro. Com medo
absoluto, correu para o lago, gritando para seu filho o
mais alto quanto conseguia. Ouvindo sua voz, o pequeno
se alarmou, deu um giro e começou a nadar de volta ao
encontro de sua mãe. Mas era tarde. Assim que a alcançou, o jacaré também o alcançou. A mãe agarrou seu
menino pelos braços enquanto o jacaré agarrou seus
pés. Começou um cabo-de-guerra incrível entre os dois. O
jacaré era muito mais forte do que a mãe, mas a mãe era
por demais apaixonada para deixá-lo ir...
Um fazendeiro que passava por perto, ouviu os gritos,
pegou uma arma e disparou no jacaré. De forma impressionante, após semanas e semanas no hospital, o pequeno
menino sobreviveu. Seus pés extremamente machucados
pelo ataque do animal, e, em seus braços, os riscos profunTodos os últimos domingos às 17:00h você pode
participar do evangelismo pessoal, chegue mais cedo
para o culto evangelístico e distribua folhetos convidando pessoas para o culto.

dos onde as unhas de sua mãe estiveram cravadas no
esforço sobre o filho que ela amava.
Um repórter de jornal que entrevistou o menino após o
trauma, perguntou-lhe se podia mostrar suas cicatrizes. O
menino levantou seus pés. E então, com óbvio orgulho,
disse ao repórter: Mas olhe em meus braços. Eu tenho
grandes cicatrizes em meus braços também. Eu as tenho
porque minha mãe não me deixou ir.
Você e eu podemos nos identificar com esse pequeno
menino. Nós também temos muitas cicatrizes. Não, não a
de um jacaré, ou qualquer coisa assim tão dramática. Mas
as cicatrizes de um passado doloroso, algumas daquelas
cicatrizes são feias e causam-nos profunda dor. Mas,
algumas feridas, são porque DEUS se recusou a nos deixar
ir. E enquanto você se esforçava, Ele estava lhe segurando. Se hoje o momento é difícil, talvez o que está te causando dor seja Deus cravando-lhe suas unhas para não te
deixar ir, lembre-se do jacaré e muito mais Daquele que
mesmo em meio a tantas lutas nunca vai te abandonar e
certamente vai fazer o que for necessário para não te perder, ainda que para isso seja preciso deixar-lhe cicatrizes.
VOCÊ É ESPECIAL PARA 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 União de mulheres.
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Palavra Pastoral
Verdade ou mentira ?
Será que a mentira tem algo a ver com o crente? A mentira é própria do mundo. O mundo, que vive na
mentira, não consegue enxergar a verdade. A mentira tem cegado o homem e o aprisionado. Em todo o
tempo, a mentira se opõe à verdade. Vejamos o que diz a bíblia: Leia Jo 8:30-51 - Jesus, neste texto nos
alerta a este respeito. Ele nos diz que o crer deve ser acompanhado do viver. (v. 30-31) “Ditas estas
coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na
minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos;”
Muitos crêem em Cristo, mas quantos nele permanecem? Quantos permanecem na sua palavra? Quem
permanece na verdade é o discípulo. A palavra é a verdade. (Jo 17:17 - “Santifica-os na verdade; a tua
palavra é a verdade.”)
O conhecimento da verdade revelada de Deus é que liberta. (v. 32 - “e conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará.”)
Mas o que é a verdade ? A palavra de Deus. O que ela produz em nós ? Limpeza (Jo 15:3 - “Vós já estais
limpos pela palavra que vos tenho falado”)
De que a verdade pode nos libertar? Do jugo do pecado. (v. 33-36 - “Responderam-lhe: Somos
descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém; como dizes tu: Sereis livres? Replicou-lhes
Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não
fica sempre na casa; o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres.”)
A falta da verdade da palavra faz com que muitos que vivem na mentiram não compreendam a mensagem
do evangelho. (v. 43 - “Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois
incapazes de ouvir a minha palavra.”)
Quem não crê, não crê, por causa do seu envolvimento com o pai da mentira. (v. 44-47 - “Vós sois do
diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se
firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me
convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as
palavras de Deus; por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus.”)
Quem guardar a verdade, não verá a morte, que é fruto da mentira. (v. 51 - “Em verdade, em verdade vos
digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, eternamente.”)
Diante de tudo que vimos aqui, eu pergunto:
Pode o crente mentir? Ou viver praticando pequenas mentiras? Normalmente quem mente não confia em
Deus e dá as desculpas mais esfarrapadas para ter que mentir. Mas Deus diz que feliz é que confia no
Senhor e não mente. Sl 40:4 - “Bem-aventurado o homem que põe no SENHOR a sua confiança e não
pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira.” Quem é justo não admite mentira na sua
vida. Pv 13:5 - “O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra.”
É ordem de Deus para a igreja, deixar a mentira. Ef 4:25 - “Por isso, deixando a mentira, fale cada um a
verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.”
Os mentirosos ficam de fora da Nova Jerusalém. Ap 21:27 - “Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma
contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida do
Cordeiro.”
E são contados com os pecadores. Ap 22:15 - “Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os
assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira.”
Por tudo isso eu te digo: Não dê lugar para a mentira na sua vida. Deus leva isto a sério!
Pr. Mauricio Fortunato
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Frase do mês
"Sucesso é buscar, conhe-

Valmir
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cer, amar e obedecer a
Deus.
Se você o buscar, o conhecerá, se o conhecer, o
amará e se o amar, o
obedecerá."
Charles Malik

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

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Em que carta de Paulo ele nos adverte sobre o cuidado com os cães ?
2– Qual o homem que mais anos viveu ?
3– Qual a tribo de Israel que não teve herança na terra prometida ?
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Estudo atual: As cartas de João
Se deseja se batizar, participe da turma
de novos convertidos com o Diácono
Luiz Antonio e a Diaconiza Daisy.

De olho na mídia
. Pastora Lésbica! - Sob um
polêmico placar de 11 a 0 e duas
abstenções, o júri, formado por
13 ministras da Unidade Metodista dos Estados Unidos, aprovou a permanência da pastora
lésbica Karen Dammann, na denominação.
Karen Dammann convive há nove anos com
Meredith Savage e se casou neste mês, na
cidade de Portland, em Oregon, que autorizou casamentos de pessoas do mesmo sexo
no início de março. Ela foi declarada inocente das acusações de práticas incompatíveis
com os ensinamentos religiosos pelo júri
pastoral.
A porta-voz do júri, Karla Fredericksen,
afirmou que a igreja não apresentou provas
suficientes, claras e convincentes para sustentar as acusações. O reverendo metodista
Paul Beeman, pai de um homossexual e de
uma filha lésbica, disse que a decisão se trata
de um enorme passo para os metodistas,
incluindo os cristãos.
. Paixão forte - Um pastor evangélico da
Igreja Missão Amém, José Geraldo Soares,
43 anos, morreu, em Março, de ataque
cardíaco, enquanto assistia ao filme de Mel
Gibson, A Paixão de Cristo, num cinema em
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um shopping de Belo Horizonte (MG).
O pastor foi ao cinema acompanhado de sua
família e dos membros das igrejas Presbiteriana de Belo Horizonte e Batista da Lagoinha.
Durante a exibição, ele passou mal e chegou
a ser atendido por um médico que estava no
cinema, mas não resistiu.
A mulher do pastor, Maria Eliete, contou que
só percebeu o problema quando não obteve a
resposta de uma pergunta que fizera ao
marido. De acordo com os amigos, o pastor
não possuía histórico de problemas cardíacos.
. Mais paixão - Um ladrão de bancos se
entregou à polícia após ter assistido ao filme
de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Sem
nunca ter sido identificado pelas autoridades,
James Anderson assaltou, em 2001, um
banco em Palm Beach, na Flórida (EUA),
levando uma quantia equivalente a 75 mil
reais.
O assaltante procurou a polícia, na última
semana, para confessar o crime. Anderson,
ao ter sido questionado por um dos policiais
sobre sua atitude, afirmou ter ficado profundamente emocionado e sentiu vontade de
limpar seu passado.
De acordo com o sargento da polícia Richard

Geist, o preso já estava disposto a se entregar
antes de ter assistido ao filme. “Ele já estava
sem dinheiro e convencido de que tem
câncer de próstata”, disse. Geist ainda comentou que o ladrão já devia estar cansado
de viver nas ruas.
. Paixão na Palestina - O líder palestino,
Yasser Arafat, declarou que não achou o
filme de Mel Gibson A Paixão de Cristo
anti-semita, após assistir ao longa-metragem
no sábado em uma sessão especial. Ele viu o
filme com líderes palestinos muçulmanos e
cristãos em seu quartel-general na cidade de
Ramallah, Cisjordânia.
"O presidente não sentiu que o filme é antisemita", disse Hanan Ashrawi, um notório
cristão palestino que viu o longa-metragem
ao lado de Arafat em uma cópia em DVD. O
assessor de Arafat, Nabil Abu Rdainah, disse
para a agência de notícias oficial palestina
Wafa que o líder de 74 anos chamou o filme
de "comovente e histórico".

Dicionário bíblico
NADIA - Espírito de luz
NADIR - Vigilante
NAFTALI - Minhas lutas
NAIR - Aquela que é luminosa
NAJA - Sucesso
NAJIB - Inteligente
NANCI - Aquela que é cheia de graça
NARA - O que está bem próximo, mais
próximo
NARCISO(A) - Aquele que adormece
NATACHA - Nascimento, dia natalício
NATALIA - Nascimento, dia natalício
NATAN - Deus deu
NAZIREU - consagrado à Deus
NEFILINS - Derrubadores, os que fazem
outros cair
NEIA - Louvada, gloriosa
NEIDE - Nadadora
NEIL - Campeão
NEILSON - Filho do campeão
NELSON - Filho do campeão
NERI - Minha lâmpada é Jeová
NESTOR - Aquele que retorna
NEUZA - Nadadora
NICIA - Forma variante de Nice, vitória
NICOLA - Conquistador do povo, povo

vitorioso
NILCE - Forma variante de Nice, vitória
NILMA - Lua nova
NILSON - Filho do campeão
NILTON - De um novo local
NILZA - Forma variante de Nilce, vitória
NINRODE - Rebelar (poderoso caçador
em oposição a Jeová)
NIVEA - Branca como a neve
NOEL - Natal
NOEMIA - Minha agradabilidade, flor de
beleza
NORBERTO - Herói brilhante
NORMA - Mulher de origem gaulesa
NUBIA - Ouro, terra do ouro
NUNO - Do latim, avô, ou do hebraico,
peixe
OBADIAS - Servo de Jeová
ODAIR - Aquele que guia e defende
OFELIA - Serpente, cobra
OLAVO - O sobrevivente ancestral
OLGA - Santa, sagrada
OLINDA - Cheirosa, perfumada
OLIVIA - Azeitona, oliveira
OMAR - Aquele que vive muitos anos,
próspero

OOLIABE - uma tenda é a divindade
ORLANDO - Do país famoso
OSCAR - Lança dos deuses,
combatente divino
OSMAN - Protegido por Deus
OSMAR - Glória dos deuses
OSVALDO - Aquele que tem o poder de
deus
OTAVIA - A oitava filha
OTAVIANA - A oitava filha
OTO - Prosperidade, riqueza
OVIDIO - Ovelha, referente a ovelha
PALOMA - Pomba
PAMELA - Doçura, muito doce
PAOLA(O) - Pequena
PATRICIA - Aquela que pertence à Pátria
PAULA(O) - Baixa estatura, pequena
PAULINA - Baixa estatura, pequena
PILAR - Fonte
PLINIO - Aquele que é completo
PRISCILA - Aquela que pertence ao
passado, antiga
PTOLOMEU - Guerreiro

Livros recomendados do mês
Enciclopédia Apologética - Norman Geisler - Editora Vida - Uma fonte profunda de conhecimento para quem deseja
defender sua fé em Cristo com base nas escrituras.
Dicionário da Bíblia - John David - Editora Hagnos - Excelente ferramenta para facilitar a leitura e o entendimento
da bíblia. Verbetes de A a Z acompanhados de gráficos, ilustrações, mapas, tabelas e etc.

Respostas

1– Fp 3:2
2– Matusalém - Gn 5:25-27
3– Levi - Js 13:33

Geração

