Programação semanal

Notícias da Igreja

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.

• 1º Domingo e 1ª quarta (02/05 e 05/05) - Celebração da Ceia
do Senhor.
• Sábado, 01/05, 17:00h - Reunião dos jovens com a sua liderança.
• Domingo, 02/05, 17:00h - Reunião da União de Mulheres.
• Quinta-feira, 06 e 20/05, 19:30h - Reunião do grupo de
evangelismo.
• Sábado, 08/05, 16:00h - Chá da Amizade - Convites à venda
com a União de mulheres. (R$ 7,00) Haverá recreação para
crianças.
• Domingo, 09/05, 10:30h e 19:00h - Comemoração do dia das
mães com a Geração Vida Infantil.
• Sábado, 15/05, 19:00h - Culto Jovem.
• Sábado, 22/05, 16:00h - Reunião dos professores da Geração
Vida Infantil.
• Sábado, 29/05, 16:00h - Desperta Débora.
• Sábado, 29/05, 17:00h - Evangelismo nas ruas.
• Domingo, 30/05, 17:00h - Evangelismo nas ruas.

Louvor do mês
FAMÍLIA
BOM É ESTARMOS AQUI PARA LOUVAR A DEUS
JUNTOS EM UMA SÓ FÉ, UM SÓ AMOR, UM SÓ CORAÇÃO
FOI DEUS QUEM NOS FEZ FILHOS SEUS POR JESUS
E QUE NOS DEU UMA FAMÍLIA ASSIM, FAMÍLIA DE DEUS

QUERO TE ABENÇOAR POR QUE EU
TE AMO !
NO AMOR DO SENHOR

SOMOS A GRANDE FAMÍLIA DE DEUS
JUNTOS ANDAMOS UNIDOS EM AMOR

Artigo do mês
(Continuação ...) "Glorificar a Deus" ao longo dos séculos passou a ser mais uma expressão cristã enclausurada
nos discursos teológicos do que uma prática de vida. Lembro-me que, após expor Romanos 16 para um grupo de
líderes evangélicos em uma aldeia africana, um deles
concluiu: "sim, então podemos dizer que glorificar a Deus
é reconhecer que Ele é maior do que nós". Creio que haviam entendido a mensagem. Hoje tendemos a esquecer que
Deus é maior do que o homem, que a glória de Deus importa mais do que a nossa glória, que o Senhor é soberano
e nós dependentes da Sua graça.
Alguns teólogos do século 19 olhavam para a vida de
Jesus e pensavam: Ele fracassou. Olhem bem para os seus
discípulos, seus amigos do peito. Ele não foi capaz de
evitar-lhes a dor, a perseguição ou o sofrimento. Nem
mesmo para os 12, os mais chegados. Passaram por açoites, foram perseguidos e traídos. Caíram enfermos e alguns foram martirizados. George Strauss, no fim do século
19, zombava dizendo: "Ele não tinha poder. Seus amigos
morreram sós, traídos e em sofrimento. Morreram sem
glória". Strauss, apesar de irônico, liberal e distante da
verdade, acertava em sua última afirmação:
"Morreram sem glória". Mas morreram para a glória de
Deus. A primeira Missão da Igreja não é proclamar o
evangelho, não é se expandir nem mesmo conquistar a
mídia ou impactar a sociedade. A primeira Missão da
Todos 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.

Igreja é morrer. Perder os valores da carne e ser revestida
com os valores de Deus. É se "desglorificar" para glorificar ao seu Deus. Quando perguntaram a George Müller
sobre o segredo do seu sucesso ministerial, a sua resposta
imediata foi: "O segredo de George Müller é que George
Muller já morreu há alguns anos atrás". É tempo de reconhecer que Deus é maior do que nós.
À luz do que foi dito, talvez um dos grandes desafios da
igreja de Cristo neste começo de milênio seja expressar
uma vida compatível com a sua fé: a busca pelo Cristianismo autêntico e sincero ensinado por Jesus. Uma Igreja
onde o líder cristão não apenas ensina o seu rebanho, antes
serve de modelo para ele; onde o perseguido não faz guerra ao perseguidor, mas intercede por ele; onde o menor é o
maior, morrer é um ganho, só se tornam fortes os que
reconhecem a fraqueza, anda-se duas milhas com quem te
obriga a andar uma, vira-se a outra face a quem te fere,
não há apego a este mundo pois todos são peregrinos, a
garantia é uma promessa e só se alcança a vida quem
primeiro morre.
Que Deus faça de nossos crentes filhos de Issacar. Homens e mulheres dispostos a não seguir cegamente a dinâmica da massa, mas estudá-la sob o crivo das Escrituras,
pesando os fatos, calculando o preço, e mostrando o caminho a andar.
Ronaldo Lidório

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
Os filhos de Issacar e nosso novo Milênio
Há um provérbio Gonja, tribo no oeste africano, o qual diz que "os cachorros de ontem não conseguem
caçar os coelhos de hoje" mostrando que novos problemas demandam novas abordagens e concluindo
simplesmente que os coelhos de hoje são mais espertos do que os de ontem.
Neste novo milênio a Igreja é confrontada pelo mercantilismo que cultua os resultados e despreza os
valores tentando ensinar nossos pastores que "importa crescer – não importa como". Somos desafiados
pela filosofia da intolerância social na Igreja que leva-nos a ressaltar as pequenas diferenças e ocultar os
fantásticos pontos que temos em comum com o outro, o qual, paradoxalmente, segue o mesmo Senhor e
estará conosco na eternidade.
Somos ensinados que "o novo é sempre melhor" desencadeando uma corrida pelos ventos de novidades e
doutrinas apesar de sabermos que o evangelho é antigo, os profetas viveram na Antigüidade e a própria
Igreja neotestamentária já conta com 2.000 anos de história como nos ensina Hesselgrave.
Creio que precisamos aprender com a família de Issacar. Em 1 Crônicas 12 encontramos Davi prestes a
ser coroado Rei em Hebrom "segundo a palavra do Senhor". A partir do verso 24 lemos uma longa lista
de clãs e famílias que subiram para a peleja em cumprimento da visão de Deus, entretanto, no verso 32
quando se falava sobre "os filhos de Issacar" o Espírito Santo decidiu imprimir ali duas expressões de
impacto sobre aquele clã quando afirmou que: "Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para
saberem o que Israel devia fazer, duzentos chefes, e todos os seus irmãos sob suas ordens".
A expressão "conhecedores da época" pode ser literalmente traduzida por "estudiosos dos fatos" ou ainda
"conhecedores da história e suas implicações". O texto, portanto, fala sobre homens que eram informados,
atualizados, que possuíam percepção do que acontecia ao seu redor.
A Segunda expressão de impacto sobre estes "filhos de Issacar" é justamente "... para saberem o que
Israel devia fazer", ou seja, com "discernimento" sobre que caminho tomar.
Todas as famílias e clãs ali listados caminhavam juntos com o alvo de coroar a Davi, entretanto, havia
entre eles homens que iam além da dinâmica da massa: que estudavam a história, que discutiam sobre as
implicações dos fatos, que se atualizavam a cada dia, que provavam cada informação e buscavam
discernimento do Alto sobre que atitude tomar. Estes "filhos de Issacar" eram estudiosos, entretanto,
também piedosos; acadêmicos, mas orientados pelo Espírito; usavam o intelecto mas queriam ouvir a voz
de Deus.
Preocupo-me com alguns fatos em nossos dias. Sobretudo dois neste momento. O desenvolvimento de
uma personalidade disfuncional na Igreja de Cristo. Cirenius, teólogo bizantino, afirmou que "a Igreja
sofrera a tentação de desenvolver a sua personalidade e perder a sua finalidade. À imagem do primeiro
homem, a Igreja também peca quando esquece o porquê está aqui e imagina ser suficiente apenas o
existir. Torna-se assim tal qual uma linda rosa vermelha... a qual nasce, cresce, murcha e morre em um
campo distante sem por ninguém ser vista, sem a nenhum olhar dar prazer".
O hedonismo tem entrado na Igreja levando-nos a crer que a razão maior da nossa vida é nossa própria
felicidade. Não raramente nossa alma, confrontada pelo pecado, tende a se apoiar na justificativa
hedônica: "afinal, não tenho eu o direito de ser feliz" ? Desta forma a Igreja torna-se automaticamente
um mercado onde o produto oferecido é a auto-satisfação e quem não o apresentar de forma capaz e
competente é penalizado pela evasão dos membros para um mercado mais atraente. A conseqüência vital
deste psiquismo cristão é uma comunidade disfuncional, alienada de qualquer projeto que não venha a
saciar o próprio coração.
Devemos sonhar com uma Igreja onde os pastores preocupam-se menos em agradar seus rebanhos e mais
em pregar a Palavra. Onde os líderes não negociam os valores do evangelho em detrimento de uma
brilhante reputação. Vivenciamos hoje a atual tendência da errática cristã a qual tenta incluir-se nas
bênçãos do evangelho e auto excluir-se de sua prática. A anti-bíblica vontade de ver a terra arada sem por
as mãos no arado.
Na carnal tendência humana de esquecer que Deus é maior do que nós, (Continua na última página ...)

vida — escalas do mês
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Lúcia Bezerra 01
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Mauro Nascimento 13
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“Ou este livro me
afastará do pecado
ou o pecado me afastará deste livro”
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Frase escrita numa
bíblia:
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Jorge

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 ou a Diaconiza Daisy.

. Quanto vale? - Quanto foi que a viúva
pobre depositou no gazofilácio? Em Marcos
(12:42), fala de duas pequenas moedas
correspondentes a um quadrante. Os cobradores de impostos queriam de Jesus duas
dracmas. A quanto equivaleria esse imposto
hoje? E a mulher que derramou um vaso de
alabastro aos pés de Jesus?
Essas e outras respostas estão no site
www.famintosporjesus.com.br, que dispõe
de uma tabela de conversão. De acordo com
os exemplos citados acima, um dracma valia
o mesmo que um denário; o estáter era igual
a quatro denários e o quadrante correspondia
a 64 partes de um denário.
Assim, os cobradores de impostos recolhiam
20 dólares e Jesus mandou pagar o dobro. A
viúva pobre colocou no gazofilácio 15
centavos de dólar, algo em torno de 50
centavos de real. Um denário, moeda romana de prata, equivaleria a 30 reais. Assim, a
mulher que ungiu Jesus com perfume, gastou mais de 900 reais.
. Religião em alta - O sucesso de bilheteria
de A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, está
levando os vários departamentos dos estúdios de Hollywood a pensar em outros filmes
de caráter religioso.

Alguns já pensam até em outras produções
baseadas no Novo Testamento, ou com pano
de fundo religioso. O êxito do filme foi
analisado em reuniões pelos altos executivos
da indústria de Hollywood. Os departamentos de marketing consideraram que o filme é
um boom arrasador.
Mel Gibson ganhou todos os créditos por ter
gerado a polêmica que fez o longa sair das
margens da cultura e se posicionar como
centro da cena, convertendo-se em algo que
todos querem ver. Até a TV respondeu ao
fenômeno. A cadeia ABC transmitiu o filme
Judas, sobre o discípulo que traiu a Jesus uma produção que estava na gaveta há muito
tempo.
. Shows - O Canta Zona Sul foi um sucesso,
com mais de 150 mil pessoas. A banda
Oficina G3, última a subir no palco montado
em Copacabana, continua fazendo shows.
O próximo será no Parque Aquático Wet´n
Wild, no dia 24, em São Paulo. O local já
recebeu nomes como Jota Quest e Scanc e,
agora, terá a presença do
Oficina, a maior banda de rock
gospel do Brasil.

Anônimo

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Que salmo compara a esposa e os filhos com plantas ?
2– Qual seita judaica não acreditava na ressurreição ?
3– Quais os livros da bíblia que falam da maçã ?

De olho na mídia
. Um chute da santa - Polêmico
por seu teor aparentemente
milagroso, a notícia de que o
pastor da Igreja Universal do
Reino de Deus, Von Helde, se
converteu ao catolicismo tem
surpreendido muitas pessoas já há algum
tempo. Sua conversão à igreja católica, no
entanto, nunca existiu. “As pessoas não
devem se preocupar porque essas mentiras
não são novas e não serão as últimas por
parte da igreja católica”, afirma Helde.
O pastor continua exercendo normalmente
suas atividades na IURD de Nova Iorque, no
Queens, onde está há pelo menos sete meses,
além de estar fora do Brasil há cinco anos.
Von Helde esclarece também que nunca
esteve na Rede Vida para falar sobre o
assunto, conforme publicou a revista católica
"Pergunte e Responderemos", edição
497/Nov 2003, de Dom Estevão Bettencourt.
A revista cita, inclusive, que a publicação da
matéria só aconteceu porque o próprio Von
Helde teria participado de um programa na
Rede Vida. Mais uma vez, o pastor nega
qualquer aparição no programa. Ratifica
ainda que continua praticando a fé cristã
como evangélico.
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Leonardo /
Valmir

Ebd—adultos

Laís Silva 21
Therezinha Miranda 22
Paulina Santos 23
Daisy Henriques 31

Aniversários de casamento

N

José Alves /
Alex

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
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Frase do mês

Dicionário bíblico
QUERUBIM - Deus abençoa ou Deus é
louvado
QUIRINO - Guerreiro que lida com dardos ou lanças
RAABE - Amplo, espaçoso
RABSAQUE - Copeiro-mor
RADAMES - Filho dos deuses
RAFAELA - Deus a curou
RAIMUNDA(O) - Sábia poderosa, protetora
RAISSA - Crente, pensador
RAPHAEL - Deus o curou
RAUL - Aquele que luta com prudência,
combatente
REBECCA - Aquela que une
REGIANE - Rainha bondosa
REGINA - Rainha
REGINALDO - Aquele que governa
seguindo seus conselheiros
REGIS - Que vem do rei, real
REINALDO - Bravo, corajoso, poderoso
RENAN - Foca
RENATA(O) - Renascida, nascida novamente
RICARDO - Senhor poderoso
RINALDO - Juiz poderoso

RITA - Uma referência à flor margarida
ROBERTA(O) - Brilhante, famosa, ilustre
RODOLFO - Lobo combatente
RODRIGO - Rei famoso, famoso pela
glória
ROGERIO - Aquele que conquistou fama
através da lança
ROMILDA - Donzela da batalha gloriosa
RONALDO - Aquele que governa com
mistério
ROQUE - Elevado, alto
ROSALIA - Uma festa romana
RUBEN - Deus consolou minha aflição
RUI - Rei famoso
RUTH - Plena de beleza, bela
SABRINA - Donzela sabina, antigo povo
itálico
SALIM - Paz, perfeito, saudável
SAMANTA - Ouvinte
SAMARA - Aquela que é guardada por
Deus, protegida por Deus
SAMIR - Companheiro, amigo
SANDOVAL - O verdadeiro que governa
SANDRA(O) - Defensora da humanidade
SARAH - Princesa
SCHEILA - Ausência de visão

SEBASTIAO - Aquele que é
venerado e reverenciado
SELENA - Lua
SELMA - Variante de anselmo,
protegido pelo elmo divino
SERAFIM - Ardente
SERGIO - Servo que cuida e protege
SEVERINA(O) -Severa, grave
SHIRLEY - Brilhante
SILMARA - Aquela que é célebre pela
vitória
SILO - Aquele de quem é; aquele a quem
pertence
SILVANA - Que vem da floresta, das
selvas
SILVIA(O) - A que pertence à selva
SIMEI - Jeová ouviu (escutou)
SIMONE - Aquela que ouve, ouvinte
SOFIA - Sabedoria
SOLANGE - Majestosa, solene
SONIA - Sabedoria, ciência
SORAIA - Estrela da manhã
STEFANIA - Coroa, realeza
SUELI - Diminutivo de Susana, lírio
gracioso, pura
SUSANE - Lírio gracioso, pura

Livros recomendados do mês
Avivamento - D. M. Lloyd-Jones - Editora PES - No coração de cada crente dedicado há um anseio por avivamento pessoal – um
anseio por experimentar a profundidade da realidade espiritual, e da presença de Deus em nossa vida pessoal. Este era o profundo
desejo do Dr. Martyn Lloyd-Jones, um dos maiores expositores bíblicos do século XX. (disponível em nossa livraria)
Os puritanos, suas origens e seus sucessores - D. M. Lloyd-Jones - Editora PES - A fé cristã e a vida da Igreja estão ambas arraigadas nos eventos da história. Não é surpreendente, portanto, que um líder cristão tão notável como o D. Martyn Lloyd-Jones acreditava que um conhecimento da história é vital para o bem-estar da Igreja.

Respostas

1– Sl 128
2– Os Saduceus - Mt 22:23
3– Pv 25:11, Ct 2:5, Ct 7:8

Geração

