Programação semanal

Notícias da Igreja

• 1º Domingo e 1ª Quarta (03/10 e 06/10) - Celebração da Ceia
Domingo
do Senhor.
09:30h — Escola Bíblica Dominical
•
Todo primeiro sábado de cada mês às 19:00h - Culto jovem.
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
Este mês excepcionalmente será no terceiro sábado em 16/10.
17:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
• Sábado, 02/10, 07:00h - Passeio e visita a ANV em Teresópo19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico)
lis.
Terça-feira
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja • Sábado, 09/10, 18:00h - Culto infantil.
• Segunda, 11/10, 20:00h - Lual da Juventude na praia da Barra
Quarta-feira
da Tijuca. Informe-se!
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
• Sábado, 23/10, 15:00h - Festival do sorvete.
Sexta-feira
19:30h — Reunião de oração da Igreja
• Domingo, 24/10, 19:00h - Ordenação ao ministério diaconal
do irmão Alex Moura.
Participe da campanha para aquisição do terreno da
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº • Quinta, 28/10, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo.
• Sábado, 30/10, 16:00h - Desperta Débora.
125005-1, Ag. 279-8.
Alvo: Comprar terreno até o final do contrato em Março/2005
• Sábado, 30/10, 16:30h - Evangelismo nas ruas.
• Domingo, 31/10, 16:30h - Evangelismo nas ruas.
OBRA MISSIONÁRIA
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé- Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas
dios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Participe!
Gregório.

Louvor do mês
DIANTE DE TI

DIANTE DE TI, NO SANTO LUGAR
QUERO ENTREGAR A MINHA OFERTA DE AMOR
EU QUERO CONTEMPLAR, NESTE LUGAR
UMA NUVEM DE GLÓRIA, OS TEUS ANJOS, O TEU
PODER

DIANTE DO TRONO, SENHOR
DIANTE DA ARCA DOS QUERUBINS
ENTREGO O MEU LOUVOR, ADORAÇÃO A TI
ABRO MEU CORAÇÃO E ME RENDO AOS TEUS PÉS
JESUS

Artigo do mês
A celebração da iniqüidade na igreja
Hoje eu li um artigo que louvava a celebração do “re-casamento” de alguém
que já foi um querido amigo, chegando até mesmo a participar comigo de
alguns trabalhos. Fui, inclusive, co-produtor de alguns de seus primeiros
projetos. É uma pessoa a quem muito amei e ainda amo; um cantor de renome
e com muita unção para compor e cantar.
Mas nem por isso e de maneira alguma posso concordar com os novos passos
de sua vida com respeito a deixar sua esposa e filhos. Segundo a palavra de
Deus o mesmo, ao se divorciar de sua esposa e casando-se com outra mulher,
se colocou em pecado adultério, como nos diz Lucas 16.18: “Quem repudiar
sua mulher e casar com outra comete adultério; e aquele que casa com a
repudiada pelo marido também comete adultério.”
Temo que o princípio do casamento indissolúvel esteja se desfazendo no meio
da Igreja cristã, chamada evangélica, que tem se contextualizado com o
mundo. Muitos procuram na Bíblia uma maneira de justificar-se em vez de
buscar uma atitude de restauração. Quero dizer que creio profundamente em
um Deus de restauração; creio que quebrantamento e perdão por certo são a
cura para todos os relacionamentos, por mais difíceis que sejam. Quando vejo
uma situação como esta que mencionei, me pergunto: será que o evangelho é
tão fraco assim? Será que o poder que proclamamos é tão tênue que não possa
sarar um marido e uma esposa que passam por dificuldades? Será que a fé que
temos – e proclamamos que remove montes – não pode remover a dureza de
nosso coração que, segundo Jesus, é a razão pela qual o homem busca a carta
de divórcio (Mateus 19.8)?
É isto, neste caso do amigo que citei e de tantos outros: o problema é a dureza
de coração. Ela tem sido escondida como causa, mas sem dúvida é a mais
clara razão pelos frutos que tem dado. Duas vidas preciosas que se divorciam
o fazem unicamente por dureza de coração. A igreja não pode louvar esta
atitude, pois é uma celebração à iniqüidade e ao pecado. Assim, eu me
pergunto: onde estão os profetas? Será que só existem em palcos? Onde estão
os profetas dos bastidores para se levantarem, indo contra a disseminação do
pecado na vida da Igreja; para se pronunciarem frente aos poderes da mídia
evangélica de nosso país, que tem contextualizado e banalizado o assunto?
Neste caso, em vez de um profeta, este irmão encontrou alguém que, com
panos quentes – e totalmente contrário à palavra de Deus –, “abençoou” as
novas núpcias, trazendo condenação sobre si mesmo, sobre a Igreja e sobre
outro irmão que, não bastasse o separar-se de sua esposa e filhos, “recasouse”, deixando para trás a seriedade da aliança conjugal no meio da Igreja.

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.

Falando em profetas, quero lembrar de João Batista, que perdeu sua cabeça
por causa deste assunto – pois dizia a Herodes que não lhe era lícito possuir a
esposa de seu irmão. Hoje, muitos pastores estão abandonando suas esposas e
filhos e casando com outras, muitas vezes mais jovens e bonitas. Por certo,
quem se levanta contra essas atitudes nestas congregações tem “perdido suas
cabeças”.
Entretanto, quero aqui declarar que o erro e o engano não mudarão a palavra
de Deus, que fala com toda a clareza, trazendo como ordenança do Senhor o
seguinte: “Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se
separe do seu marido. Se, porém, vier a fazê-lo, que não se case ou se reconcilie com seu marido.” (I Coríntios7.10,11) Ou: “A mulher está ligada enquanto
vive o marido. Se, contudo, falecer o marido, fica livre para casar-se com
quem quiser, mas somente no Senhor.” (I Coríntios 7.39) Ou ainda: “Ora, a
mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive; mas, se o
mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem; porém,
se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas
núpcias.” (Romanos 7.2,3)
Você pode estar dizendo que este é um julgamento. Eu, portanto, lhe respondo
que não tenho em meu coração a intenção de julgar ninguém, principalmente
porque creio que esta situação já esta julgada por Deus e pela Sua palavra! Eu,
como profeta do Senhor, estou me colocando contrário à quebra da aliança
matrimonial e em total acordo com a Bíblia, que chama a situação de adultério. Malaquias 2.14 fala que Deus odeia o repúdio e é contra a deslealdade no
matrimônio, e diz que Deus nem mesmo olha para qualquer outra oferta de
nossas mãos quando assim agimos.
Temos que tomar a atitude certa agora, esperando que esta situação de iniqüidade e desrespeito à família, segundo os moldes de Deus, se desfaça. Que o
diabo, que nesta área tem sua agenda feita contra a Igreja, seja barrado por
homens e mulheres com coragem que se levantem – mesmo que isto ocorra a
custo de “suas cabeças” contra o sistema banalizador da Palavra de Deus e
dos princípios de Jesus para a família e casamento. Além disso, que fortaleçam seu posicionamento diante de Deus para que nossos filhos saibam com
clareza qual é a verdade e o caminho na hora de dizerem “sim” em um altar
diante de uma noiva ou noivo, diante de Deus e da Igreja. O que passar disto
vem do maligno.

Projeto Pontes de Amor,
Asaph Borba

Ajude a assistência social, traga alimentos não perecíveis para a formação de cestas básicas. Todo primeiro domingo do mês, campanha do quilo e consagração dos alimentos.
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Palavra Pastoral
“Uma origem, duas histórias...
João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura, na zona nobre da cidade. Naquele dia,
João deu um longo beijo em sua amada e fez em silêncio a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida,
seu trabalho e suas realizações. Após tomar café com a esposa e os filhos, João levou-os ao colégio e se dirigiu a uma de
suas empresas.
Chegando lá, cumprimentou com um sorriso os funcionários, inclusive Dona Tereza, a faxineira. Tinha ele inúmeros
contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos da empresa, contatos com fornecedores e
clientes, mas a primeira coisa que disse para sua secretária foi: "Calma, faça uma coisa de cada vez, sem stress".
Ao chegar a hora do almoço, ele foi para casa curtir a família. A tarde tomou conhecimento que o faturamento do mês
superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte. Apesar
da sua calma, ou talvez, por causa dela, conseguiu resolver tudo que estava agendado para aquele dia. Como já era sextafeira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar e depois foi dar uma palestra para
estudantes, sobre motivação para vencer na vida.
Enquanto isso, em bairro mais pobre de outra capital, vive Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o
bar jogar sinuca e beber com amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. Um amigo seu tinha lhe oferecido
uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico, mas ele recusou, alegando não gostar do tipo de trabalho. Mário
não tinha filhos e estava também sem uma companheira, pois sua terceira mulher, partiu dias antes, dizendo que estava
cansada de ser espancada e de viver com um inútil. Ele estava morando de favor, num quarto imundo no porão de uma
casa.
Naquele dia, Mário bebeu mais algumas, jogou, bebeu, jogou e bebeu até o dono do bar pedir para ele ir embora. Ele
pediu para pendurar a sua conta, mas seu crédito havia acabado, então armou uma tremenda confusão... e o dono do bar o
colocou para fora.
Sentado na calçada, Mário chorava pensando no que havia se tornado sua vida, quando seu único amigo, o mecânico,
apareceu. Após levá-lo para casa e curando um pouco o porre, ele perguntou a Mário:
- "Diga-me por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço desta maneira?"
Mário então desabafou:
- A minha família... Meu pai foi um péssimo exemplo, ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum.
Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu doente, por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com
a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente,
nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma".
Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno
ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta:
- "Diga-me por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje, um grande empresário e um grande ser
humano?"
João emocionado, respondeu:
- "A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum.
Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, por falta de condições, eu saí de casa, decidido que não seria
aquela vida que queria para mim e minha futura família.
Tinha um irmão gêmeo, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente, nunca mais o vi. Deve
estar vivendo desta mesma forma".
Moral da história:
O que aconteceu com você até agora, não é o que vai definir o seu futuro, e sim a maneira como você vai reagir a tudo
que aconteceu. Sua vida pode ser diferente, não se lamente pelo passado, construa você mesmo o seu futuro, mas sempre
segurando na mão de DEUS.
Encare tudo como uma lição de vida, aprenda com seus erros e até mesmo com o erro dos outros. O que aconteceu é o
menos importante. O que realmente importa é o que você vai fazer com o que acontecer.”
Pense nesta história e reflita: O que você tem feito da sua vida? Será que tudo que podemos fazer é justificar nossos
fracassos com os acontecimentos do nosso passado?
O que, para alguns é o pretexto para a derrota, para outros é a real motivação para a vitória. Diariamente convivemos
com vitórias e derrotas, mas o que vai determinar o rumo principal da nossa vida são as nossas escolhas.
Podemos pender para a derrota e pensar e agir como um derrotado ou pender para a vitória e pensar e agir como um
vitorioso. Não ponha a culpa em Deus pelo seu destino, pois o seu destino quem faz é você!

Pr. Mauricio Fortunato

Ebd—Jovens
Escola bíblica especial para os jovens.
Ela se reúne nos mesmos horários da
EBD de adultos trazendo temas atuais e
incentivando o debate. Não perca!
Para jovens a partir de 13 anos.

Aniversariantes
Lucia Magalhães
Matheus Ferreira

02
04
07
12
20
22
25

Eliana e Leandro
Fabiana e Marcelo

19
19

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.

De olho na mídia
. Perseguição - Cerca de 14
famílias
mexicanas
foram
expulsas da comunidade Viente
de Noviembre, em Chiapas
(México), por praticar a fé cristã.
Desde então, pelo menos 67 pessoas tentam se abrigar no prédio da prefeitura
como forma de protesto pacífico a fim de
terem seus problemas resolvidos pelo governador do estado. Enquanto aguardam uma
posição do governo, as famílias preparam
seus alimentos na rua e dormem sobre papelão e sacos de estopa. Comovidas com a
situação, as igrejas Presbiterianas e Renovação em Cristo buscam ajuda financeira para
a suprir as necessidades alimentícias dos
exilados.
Segundo informações das famílias, os
responsáveis pelo expulsão desfrutam de
proteção das autoridades locais.
De acordo com o evangélico Alvarez Morales, o futuro candidato a prefeito, Antonio
Hernandez Cruz, avisou que, se for eleito,
pretende perseguir ainda mais os cristãos do
município.
. Morte de cruz? - Uma mulher morreu ao
ser atingida por um crucifixo de metal de três
metros de altura. O objeto atingiu a cabeça
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"Sucesso é conseguir aquilo que
você quer. Felicidade é gostar daquilo que você
conseguiu.”

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

de Maddalena Camillo, de 67 anos, que
morava em um vilarejo no sul da Itália.
Há décadas localizado na praça principal de
Sant`Onofrio, o crucifixo caiu em cima da
vítima enquanto um grupo de trabalhadores
arrumavam a iluminação para uma celebração religiosa. Em toda parte da Itália é
possível encontrar símbolos religiosos por
conta da cultura predominantemente católica.
. Papa animado - A rede britânica BBC
cedeu às pressões da Igreja Católica e não
vai mais exibir a série de desenhos animados
intitulada Popetown (Cidade do Papa), que
critica a política burocrática do Vaticano e
mostra o pontície como um personagem
imaturo. O desenho foi encomendado pelo
canal de televisão digital da BBC3, apesar de
líderes católicos deste país terem se oposto
frontalmente à idéia.
O diretor da BBC3, Stuart Murphy, afirmou que foi "muito difícil" a decisão de
retirar os dez episódios previstos de Popetown. "Decidimos não transmitir o programa
após muitas considerações e consultas,
depois de comparar o risco criativo com a
possível ofensa a uma parte da audiência",
declarou.

Por sua vez, o arcebispo de Westminster e
primaz católico da Inglaterra e de Gales,
cardeal Cormack Murphy-O'Connor, confirmou que tratou o assunto com a BBC e
manifestou sua satisfação pela retirada dos
desenhos animados. "Estou muito contente
que tenham prestado atenção à inquietação
dos católicos e a meus desejos sobre o projeto", disse o arcebispo de Westminster.
. Hitler - Em Berlim (Alemanha), o escritor
Michael Hesemann apresentou o livro “A
religião de Hitler”, que apresenta o ditador
como líder de uma seita onde as raízes se
firmam no esoterismo e no ocultismo.
Segundo a obra de Hesemann, Hitler se
tornou um líder religioso de quem seus
adeptos esperavam a redenção. O autor
descreveu que o líder do nazismo odiava
tanto as igrejas cristãs como o judaísmo e
ainda pensava em substituí-las por uma nova
religião, com uma nova liturgia e seus próprios textos sagrados.
Hasemann afirma que a elite do Terceiro
Reich estudou doutrinas esotéricas de Richard Wagner e a
mística neo-gnóstica. Alguns
deles pertenciam a sociedades
ocultistas.

H. Jackson
Brown Jr

Exercícios bíblicos
1– Charada: Porta d'água, chave de madeira, caçador foi caçado e caça fugiu. O que é ?
2– Quem foi a mulher que criou asa no peito?
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Aniversários de casamento

Alex / José
Alves

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
O TERMO JEOVÁ NA BÍBLIA SA- Ver também a nota da Bíblia de Estu- dC., dão como corrente a pronúncia
GRADA (continuação)
do de Almeida nessas duas passagens. acima referida, a de Teodoreto.
Comissão de Tradução, Revisão e Consulta Como é que Yahweh se tornou Javé Finalmente, convém notar que em
da Sociedade Bíblica do Brasil

Observe-se que em #Êx 3.14 o verbo
está grafado ‘ehyeh, sendo que a
vírgula suspensa significa que em
hebraico há ali uma letra álefe, que
indica a primeira pessoa: EU SOU. Já
o iode inicial indica terceira pessoa:
AQUELE QUE É (Yahweh).
Um fato que indica ser a a vogal da
primeira sílaba de YHVH é a forma
abreviada desse nome, que é grafada
Yah (Já). Essa abreviação de YHVH
ocorre vinte e cinco vezes no Antigo
Testamento. A American Standard
Version (1901), matriz da Versão
Brasileira, nessas passagens põe
"Jehovah" no texto, mas na margem
há nota, assim: "hebraico: Jah." Ver,
por exemplo, #Êx 15.2 e #Sl 104.35.
Nessa última passagem aparece a
frase cúltica "Hallelu-Yah" (Aleluia).

em português? Primeiro, o iode (Y)
inicial hebraico dá j em português
(como em Yoseph - José). Segundo, o
h inicial e final caem porque não
soam em português. Terceiro, o w
passa a ser v, que é como transliteramos em português a letra vave. E aí
temos Javé.
Agora a razão de ordem documentária. Teodoreto, pai da Igreja, da escola
de Antioquia, falecido em 457 dC.,
afirma que os samaritanos, que tinham o Pentateuco em comum com
os judeus como Escritura Sagrada,
pronunciavam o nome de Deus assim:
Iabé (trocando o v pelo b). Clemente,
da escola de Alexandria, falecido
antes de 216 dC., transliterava "a
palavra de quatro letras" por Iaoué.
Também os papiros mágicos egípcios,
que são do final do terceiro século

duas traduções modernas da Bíblia
está correta a vocalização de YHVH.
Uma delas é a Bíblia de Jerusalém,
que traz Yahweh (inglês e português),
Yahvé (francês), Yahvéh (espanhol) e
Jahwe (alemão).
A Bíblia da LEB (Edições Loyola,
1989) usa o nome "Javé" como transliteração de YHVH. Em #Gn 2.1
parte da nota explicativa diz: "Aqui
aparece pela primeira vez o sacrossanto Nome de JAVÉ (YHWH), cujo
sentido na tradição bíblica é
"AQUELE-QUE-É." (...) Hoje o
Tetragrama Sagrado, que se pronuncia em hebreu Yahweh, está devidamente implantado na língua portuguesa em sua forma correta, que é JAVÉ." E acrescentamos, forma dicionarizada: ver o Dicionário Aurélio e o
Dicionário Michaelis, s. v. JAVÉ.

Livros recomendados do mês
Eu disse adeus ao namoro - Joshua Harris - Editora Atos - Este livro apresenta uma outra proposta de relacionamento, mostrando
razões e maneiras de deixar para trás o modelo de namoro ditado pelo mundo.
Perseverança - CHARLES R. SWINDOLL - Editora Mundo Cristão - Maneiras práticas e confiáveis de superar o medo, o estresse,
os mal-entendidos, a inferioridade, a perda pessoal, a ira e a tentação. O autor mostra como "entrar em cada problema, atravessá-lo, e
sair do outro lado mais forte em Cristo".

Respostas

1– Porta d'água = Mar Vermelho; chave de madeira = Cajado de Moisés;
caçador foi caçado = Faraó e seus Soldados; caça fugiu = Moisés

José Alves
Bruno Melo
Nei Vilela
Luiz Benedito
Marisa Fortunato
Eliana Barbosa
Lúcia Lameirinha

Ebd—adultos
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Frase do mês

e o povo de Israel

Como buscar ajuda de Deus #Sl 5; Sl 57; Sl 86; Sl 119.169-176; Sl 121;
Sl 130; Mt 7.7-12
Como compartilhar seus dons #Êx 35.20-29; Ml 3.6-12; Lc 21.1-4; At
2.43-47; 4.32-37; #Rm 12.9-13; 1Co 16.1-4; 2Co 8.1-15; 9.6-15
Como enfrentar ensinamento falso #Mt 7.15-20; 2Pe 2; 1Jo 4.1-6; Jd
1.1-25
Como enfrentar o sofrimento e a perseguição #Sl 109; Sl 119.153160; Mt 5.3-12; Jo 15.18-16.4; #Rm 8.18-30; 2Co 4.1-15; Hb 12.1-11; 1Pe
4.12-19
Como obter perdão #Sl 32.1-5; Sl 51; Pv 28.13; Jl 2.12-17; Mt 6.14-15;
Confiança no futuro #Is 35; Is 60; Jr 29.10-14; 1Pe 1.3-5; Ap 21.1-8
Onde buscar a verdade #Sl 119.153-160; Jo 8.31-47; 14.6-14; 16.4-15;
1Tm 2.1-7
Onde buscar justiça #Sl 10; Sl 17; Sl 75; Sl 94; Is 42.1-7; #Is 61.1-9;
Am 5.21-24; Hc 1.1-2.4
Onde buscar refúgio e fortaleza #Sl 46; Sl 138; Is 40.27-31; 51.12-16;
#Ef 6.10-20; 2Ts 2.16-17
Onde buscar salvação #Jo 3.1-21; Rm 1.16-17; 3.21-31; 5.1-11; 10.5-13;

Escala de serviço de Introdução

2– A mãe do Rei Asa!

#Ef 1.3-14; 2.1-10
Para entender seu relacionamento
com Deus #Dt 5.1-22; Sl 139; Jo 15.1-17;
Rm 5.1- 11; 8.1-17
Para entender seu relacionamento
com o próximo #Dt 5.16-21; Pv 3.27-35;
Mt 18.15-17, 21-35; #Rm 14.13-23; 15.16; Gl 6.1-10; Cl 3.12- 17; 1Jo 4.7-12
Tem dúvidas quanto à sua fé em
Deus? #Sl 8; Sl 146; Pv 30.5; Mt 7.7-12;
Lc 17.5-6; #Jo 20.24-31; Rm 4.13-25; Hb
11; 1Jo 5.13-15
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