
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
16:30h — 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 

P r o g r a m a ç ã o  s e m a n a l  N o t í c i a s  d a  I g r e j a  
• 1º Domingo e 1ª Quarta (03/04 e 06/04) - Celebração da Ceia do 

Senhor. 
• Sábado, 02/04, 19:00h - Culto Jovem. 
• Domingo, 03/04, 13:30h - Reunião de liderança. 
• Domingo, 03/04, 17:00h - Reunião da União de Mulheres. 
• Sábado, 09/04, 14:00h - Início das aulas de reforço de matemática e   

inglês - Projeto Social. 
• Sábado, 09/04, 16:00h - Chá da Amizade. Convites a R$ 6,00, traga 

um amigo! 
• Sábado, 16/04, 19:00h - Reunião da Juventude. 
• Sábado, 23/04, 16:00h - Desperta Débora. 
• Domingo, 24/04, 16:30h - Evangelismo na ruas. 
• Quinta-feira, 28/04, 16:30h - Reunião do grupo de evangelismo. 
• Sábado, 30/04, 18:00h - Culto Evangelístico na Barreira do Vasco. 
Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas 
ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Participe! 
Não deixe de participar do Projeto Traga um Amigo! 

A r t i g o  d o  m ê s  
7) Será Que Sua Vida Pode Mudar Completamente Após Ter Relação 
Sexual Antes do Casamento? 
Ao visitar um lar de mães solteiras podemos ver o desespero refletido em 
cada rosto. São jovens que não sabem como enfrentar o futuro; não 
sabem se um dia conhecerão o verdadeiro amor e se constituirão um lar. 
A jovem crente deve colocar seu namoro nas mãos do Senhor. Quando 
ela começa a pensar que é senhora de tudo, que sabe o que está fazen-
do é, então, que o inimigo de nossas almas começa a agir. E é aí que ela 
começa a fazer o que não deve e, de repente, pode descobrir que está 
grávida. A gravidez pode acontecer com qualquer pessoa e esta pessoa 
pode, até mesmo, ser você. E, quando isto acontece, você pode trazer 
entro de você uma criancinha que já a partir do 28o dia de fecundação 
tem o coração já a palpitar. No 30o dia, quase todos os órgãos já come-
çaram a funcionar. Antes mesmo de você descobrir que está grávida o 
seu bebê já é uma pessoa e se você pensar em abortar você estará 
matando o seu filho. Sl 139:13-16 diz: “Pois possuíste os meus rins; 
cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo 
assombroso, e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras,  
a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encober-
tos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os 
teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas 
coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando 
nem ainda uma delas havia.” Quando a gravidez é descoberta, começam 
a surgir os problemas: vergonha, despreparo financeiro e ressentimento 
mútuo. Mesmo sabendo que Deus nos perdoa, devemos evitar tamanhos 
transtornos. 
 8) Será Que Imaginamos O Tamanho Dos Problemas Que Podem Surgir 
Se Tivermos Relações Sexuais Antes Do Casamento? 
Nunca tenha certeza de que o rapaz que você “ama” e que diz que a 
“ama” se casará com você quando souber que você está grávida. O 
homem, mesmo aquele liberal, prefere se casar com a moça que guardou 
a sua virgindade  para ele. Na sua maioria, o homem quer ser o primeiro. 
Deus foi, é e será sempre o mesmo. Para Deus não existem frases como: 
“Agora é tudo diferente...!”, “Antigamente é que se pensava assim!”, 
“Agora é tudo natural, temos que nos conhecer bem para não darmos um 
passo errado!”. Veja que problemão você arranjou: Você descobre que 
está esperando um filho de seu noivo e ele lhe diz: “Será que este bebê 
não é de outro?” ou “Não, não quero me casar com você, pois não a 
amo!”. E quanto a seus pais? Como enfrentá-los? E quanto a igreja? 
Como encará-la? E quanto a Deus? De todos os problemas, este é o 
mais grave! O seu pecado não foi contra ninguém mas somente contra 
Deus. Veja o que o rei Davi disse a Deus em Salmos 51:4: “Contra Ti, 

contra Ti somente pequei, e fiz o que é mal à Tua vista.”. 
9) Será Que A Incompatibilidade No Casamento Surge Quando Não 
Aceitamos O Plano De Deus Em Nossa Vida E Mantemos Relações 
Sexuais Antes Do Casamento? 
Como nos enganamos em pensar que sabemos o que é o amor! Muitas 
vezes, nos entregamos de corpo e alma ao nosso noivo e pensamos que 
o que estamos fazendo é uma demonstração do amor verdadeiro. Puro 
engano!!! O que está havendo entre os dois é apenas uma atração 
sexual. O amor verdadeiro é aquele de 1Cor 13 que diz que o amor é 
sofredor, é benigno, não é invejoso... é aquele que enfrenta fraldas e 
louça suja, cabelo despenteado, bebê chorando por toda uma (s) noite 
(s) , dificuldades financeiras, doenças... e mesmo assim os dois ainda se 
amam e seguem juntos enfrentando bons e maus momentos que surgem 
em suas vidas. Quando você se casa e vê que está tendo um casamento 
infeliz é quando então você descobre que o que você sentia (e provavel-
mente ele também) era apenas uma atração sexual.  
10) Será Que Seu Casamento E Sua Felicidade Estarão Ameaçadas Se 
Você Mantiver Relação Sexual Antes Do Casamento? 
No livro “Love, Dating & Marriage” de George B. Eager, ele diz que “o 
sexo antes do casamento lança a semente da dúvida e da desconfiança”. 
Alguns casais que mantiveram relações sexuais antes do  casamento, 
aparentemente vão bem mas existe no coração do marido, ou da mulher, 
ou de ambos, sentimentos de desconfiança, rejeição, ressentimento, etc. 
Outros, mesmo casados, continuam procurando o verdadeiro amor, 
mantendo relações extraconjugais. Estes estão sempre procurando 
novas experiências. Vejamos alguns versículos que nos mostram o que 
Deus realmente pensa sobre o casamento: 1Cor 6:18; 1Cor 6:9,10. Fugi 
da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo; 
mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. (1 Coríntios 6:18 
BRP) 9  Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 
10  Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, 
nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avaren-
tos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão 
o reino de Deus. (1 Coríntios 6:9-10 BRP) Do mesmo modo que Deus 
condena a fornicação, Ele nos perdoa se viermos a Ele arrependidos. 
Vejamos os versículos: 1Jo 1:7-9; 7  Mas, se andarmos na luz, como ele 
na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus 
Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 8  Se dissermos que não 
temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 
9  Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdo-
ar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. (1 Joãn 1:7-9 BRP)  

Todos os últimos domingos às 17:00h você pode 
participar do evangelismo pessoal, chegue mais cedo 
para o culto evangelístico e distribua folhetos convi-
dando pessoas para o culto. 

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-
cíveis para a formação de cestas básicas. Todo pri-
meiro domingo do mês, campanha do quilo e consa-
gração dos alimentos. 

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 

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé-
dios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou 
Gregório.  

O B R A  M I S S I O N Á R I A  
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10 razões porque não devo dormir com meu noivo antes do casamento 
Valdenira N. de M. Silva. Adaptado de George B. Eager  
É muito natural, hoje em dia, que um casal de noivos durma junto para testar o relacionamento dos dois: “Devemos ou não nos 
casar?” Esta maneira de agir do mundo é correta? Há pessoas que estão vivendo juntas há 10 ou 15 anos e parece estar dando 
certo (isto é o que eles dizem). Vejamos algumas razões que nos mostram que esta maneira de pensar do mundo está contra os 
planos de Deus para a nossa completa felicidade no casamento: 
1) Por que Sexo Antes do Casamento Não Nos Fará Conhecer o Verdadeiro Amor? 
Quando estamos fora do centro da vontade de Deus, aquilo que estamos planejando para nossa vida não pode dar certo. Em 1Tes 
4:3 a Bíblia nos diz: “Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; que vos abstenhais da prostituição;” 
Deus não aprova o sexo fora do casamento. O homem pode até dizer que é liberal, que não acha nada demais haver o sexo pré-
nupcial, mas, bem no íntimo de sua alma, ele prefere se casar com aquela moça pura, obediente à Palavra de Deus e que se guarda 
para o seu marido que a conhecerá na noite de núpcias. Muitos desses noivos liberais, quando conseguem o que querem da noiva 
ficam achando que ela já praticou sexo com algum ex-namorado. O que prova o contrário? Moça, procure chegar até seu esposo de 
cabeça erguida, sem ter de que se envergonhar, fiel não só a ele mas principalmente ao Senhor que foi o criador do sexo que é lindo 
e puro dentro do casamento. 
2) Porque Sexo Antes do Casamento  Nos Afasta do Perfeito Plano de Deus? 
Não devemos ver o sexo como um simples prazer de momento, ou como um ato físico mas como a união entre duas pessoas numa 
só. É um ato tão íntimo que podemos dizer que parte de você fica com ele e parte dele fica com você. Se você já teve relação sexual 
com outro, então quando você se casar não poderá dar a seu marido , ou vice-versa, 100% de você porque parte de você já ficou 
com outro (a). Deus fez você para ser única e exclusivamente de seu marido. É este o Seu plano. 
3) Como Me Vejo Após Ter Relação Sexual Antes De Me Casar? 
Em 1Cor 7:8,9, a Bíblia nos diz que é melhor casar-se do que abrasar-se. Ainda em 1Cor 7:32, ela nos diz que o corpo não é para a 
prostituição, senão para o Senhor. A Palavra de Deus chama de fornicação ao sexo pré-nupcial.  
Tanto o homem como principalmente a mulher se desvalorizam se fazem sexo antes do casamento. Viver juntos antes de se 
casarem, faz com que apareçam um sem número de problemas. A situação se torna tensa. Surge um clima de insegurança e de 
desconfiança, aparecem pressões no relacionamento, auto desvalorização e o que é pior... aos olhos de Deus, eles fornicaram. 
4) Como Me Sinto Após Ter Relação Sexual Antes De Me Casar? 
Temos que admitir que o “sentimento de culpa” que, muitas vezes, vive dentro de nós, se deve ao fato de sermos pecadores, 
miseráveis e de não seguirmos os conselhos bíblicos de nosso Deus Santo que sempre quer o melhor par nós. 
No livro “Resposta Francas a Perguntas Honestas” de Jaime Kemp, um jovem diz o seguinte: “Sou crente em Jesus, filho de pastor e 
presidente da União de Mocidade da minha igreja. Isto também é uma das causas do tremendo sentimento de culpa, do qual não 
consigo me libertar. Toda esta angústia deve-se a um fato ocorrido há quase um ano e meio atrás. Por alguns meses, mantive 
relações sexuais com a esposa do regente do coral de nossa igreja. Foi uma experiência amarga. O sentimento de culpa tornou-se 
insuportável e nos fez terminar com aquele vínculo ilícito. As conseqüências porém, têm sido terríveis. Perdi a paz, a alegria em 
servir a Deus e a ousadia de testemunhar sobre Jesus. Passei, inclusive, a sentir dúvidas sobre minha salvação. Por favor, me 
ajude!” Este exemplo não é, na verdade, sobre um fato que aconteceu entre dois noivos mas entre um jovem e uma mulher casada.  
Mas o que queremos focalizar aqui, é o sentimento de culpa que surge quando estamos fora da vontade de Deus, quando estamos 
em pecado. Mas graças ao nosso Deus que nos ama e nos perdoa se confessarmos os nossos pecados e mostrarmos um 
arrependimento genuíno (veja 1Jo 1:9).  
5) O Que Surge Fatalmente Após Uma Relação Sexual Antes do Casamento? 
Uma Grande Decepção  Geralmente, é mais a mulher que sonha em um dia ficar a sós com a pessoa que “ama” e se entregar de 
corpo e alma pensando que vai ter momentos muito pazeirosos. Mas, com a pergunta: “Para vocês a experiência sexual foi 
agradável,desagradável ou uma decepção?”, num levantamento feito em uma clínica de mães solteiras, chegou-se à 
seguinte conclusão: 50% disse que foi uma decepção; 30% disse que foi desagradável e revoltante, enquanto só 20% respondeu 
que foi agradável. 1Tes 4:4,5 nos diz: “Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra; Não na paixão da 
concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus.”  
6) Que Riscos Você Corre Se Tiver Relação Sexual Antes Do Casamento? 
O sexo antes do casamento é arriscado sob vários aspectos: doenças venéreas, aids... As doenças venéreas podem causar 
infecções sérias, cegueira e até a morte. A Aids, depois de muito sofrimento, causa a morte. E o pior é que pode ser transmitida para 
os filhos com os mesmos efeitos. Veja o que pode acontecer com você: “Marta, uma jovem crente, era noiva de Tiago, presidente do 
jovens de uma igreja muito conceituada, de doutrina firme, e de comunhão invejável. Por causa do “amor” que havia entre ambos e 
dos carinhos, que cada vez ficavam mais audaciosos, decidiram dormir juntos e esqueceram qual era a vontade de Deus com 
relação a duas pessoas solteiras. E tudo foi mais ou menos assim: MARTA dormiu com TIAGO que tinha dormido com HELENA e 
com MARIA que tinha dormido com JOSÉ que tinha dormido com 5 prostitutas (duas delas tinha AIDS). Por causa de uma noite de 
amor e prazer com o noivo crente (ela tinha certeza que não havia perigo nenhum), Marta contraiu o vírus da Aids. 

Continua na última página ... 
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A n i v e r s a r i a n t e s   E b d — a d u l t o s  
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada 
domingo às 09:30h para estudar e debater os 
ensinos bíblicos. 
Estudo atual: Características do 
Verdadeiro Cristão - Livro novo que 
começa este mês! 
Este mês também começamos com uma turma 
especial para novos convertidos já batizados. 
Participe! 
Se deseja se batizar, participe da turma  de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma 
começa no primeiro domingo. 

. Teólogo de carteirinha - 
Tramita na Câmara federal, em 
Brasília (DF), um projeto de lei 
que visa regulamentar a profis-

são de teólogo. Segundo o cria-
dor do projeto, o objetivo é fiscali-

zar a utilização indevida da fé e conceder 
direitos trabalhistas a líderes religiosos. 
O projeto de lei define o teólogo como o 
profissional que realiza liturgias, celebra-
ções, cultos e ritos; dirige e administra 
comunidades; forma pessoas segundo os 
preceitos religiosos; orienta; realiza ação 
social junto à comunidade; pesquisa a doutri-
na religiosa; transmite ensinamentos  religio-
sos, pratica vida contemplativa e meditativa 
e preserva a tradição. 
De acordo com a proposta, a profissão de 
teólogo exige um diploma em cursos de 
Teologia expedidos no Brasil ou em escolas 
estrangeiras reconhecidas pelas leis de seu 
país. 
. Anti-vírus - O crescimento da Igreja Evan-
gélica no Brasil está fazendo com que a 
Igreja Católica Romana tome medidas para 
conter a migração de fiéis. Prova disso é o 
processo de beatificação e canonização de 
Padre Cícero, fenômeno religioso, que leva 

todos os anos milhões de peregrinos à Juzei-
ro do Norte, no Ceará.  
Existe até hoje a capela onde ele está enterra-
do, a casa onde morreu, a igreja onde ele foi 
padre de paróquia, um museu e, no alto de 
uma montanha desta cidade de 225.000 
habitantes, uma estátua de 24 metros dele. 
De acordo com o bispo brasileiro católico 
romano Fernando Panico, Padre Cícero é um 
"anti-vírus" para conter o crescimento evan-
gélico na região. “Graças aos peregrinos e à 
fé deles, as igrejas evangélicas não estão 
invadindo essa cidade”, afirmou. 
Manoel de Lima Sousa, pastor de uma das 
igrejas Assembléia de Deus, reconhece que é 
mais difícil converter católicos nesta região 
do que em outras partes do Brasil. Ele des-
creveu o Padre Cícero como “um grande 
homem”, mas também disse que os grupos 
evangélicos não poderiam aceitar de boa-fé o 
culto que cresceu ao redor dele. 
. Celibato não! - O conselho nacional que 
reúne os padres católicos da Austrália fez um 
apelo ao Vaticano para que abandone a 
obrigação do celibato, com o objetivo de 
deter a queda de vocações sacerdotais. 
Segundo o jornal ´Sydney Morning Herald`, 
o Conselho Nacional de Sacerdotes enviou 

mensagem ao sínodo de bispos do Vaticano, 
pedindo que o matrimônio deixe de ser 
obstáculo às ordenações, e que a Igreja 
permita a reintegração de sacerdotes que 
deixaram o clero para casar-se. 
O padre Hal Ranger, presidente do Conselho, 
disse ao diário que essas mudanças são 
necessárias para garantir que os católicos 
continuem tendo acesso aos sacramentos. ´O 
sacerdócio é um dom, o celibato também, 
mas não se trata do mesmo tipo de dom`, 
argumentam os sacerdote australianos na 
mensagem ao Vaticano, com base em uma 
pesquisa envolvendo mais de 300 padres da 
diocese de Sydney. 
. Sim ao véu - Um tribunal britânico deu a 
razão à estudante Shabina Begum, que havia 
sido ilegalmente excluída de sua escola por 
usar um tradicional véu islâmico em vez do 
uniforme.  
Bagum, de 15 anos, fora impedida de entrar 
no colégio, por usar um vestido que lhe 
cobria todo o corpo exceto o rosto e as mãos. 
A estudante alega que lhe foi 
negado seu direito à educação e 
à liberdade de manifestar sua 
crença religiosa. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Ana Luísa               02  
Igor Crespo             02 
Vera Campanha     02 
Vinícius Silva          04 
Lambert Veras       05 
Aparecida Ferreira 08 
Rosana Vigarinho   11 

Ivete Lima               12 
Amanda Silva          12 
Lucas Pereira          13 
Eliane Felix             14 
Neuza Matsuda       19 
Edileuza Silva         21  
Anselmo Ribeiro     22 

Rafael Benedito       23 
Luiz Felipe Santos   24 
Rebeca Campeão     25 
Mário Campeão       25 
Maria Nicolau          26 
Renilda Castro         28 

A n i v e r s á r i o s  d e  c a s a m e n t o  

Maria Luiza e Lourival  07 
Marilza e Domingos       11 
Denise e Cacildo      14 

Rosemaire e José Alves 24 

E b d — J o v e n s  
Escola bíblica especial para os jovens. 
Ela se reúne nos mesmos horários da 
EBD  e usa o mesmo livro, mas trazendo 
linguagem jovem e incentivando o 
debate. Para jovens a partir de 13 anos. 

Referências bíblicas diversas 
Criação por Deus, Criacionismo - Gên 1:1; Col 1:16-18; João 1:1-3; Heb 
1:1-3; Rom 1:19-20; Mar 10:6; 13:19  
Culpa - Rom 1:20; 3:19, 23; Mat 11:28-29; 1Jo 1:9; Sal 32:5; Sal 51  
Dinheiro - 1Tm 6:10, 17; Luc 18:24; 16:11; Pro 11:4; Sal 37:16; 62:10  
Disciplina-Correção por Deus - Apo 3:19; Heb 12:4-11; Deut 8:5; Pro 
13:24; 19:18; 1Co 11:30-32; Sal 94:12  
Dispensações - Efé 3:2; 1:10; Col 1:25; 1Co 9:17; 2Tm 2:15; Luc 16:16; Heb 
8:8-13  
Divindade de Jesus Cristo - 1Jo 5:7; João 1:1-3, 14; 8:58; 10:30; Zac 
12:10; Mat 1:23; Col 1:13-18  
Divórcio - Mat 5:31-32; 19:3-9; Mar 10:1-12; Mal 2:16; Rom 7:1-3; Luc 16:18; 
1Co 7:1-15  
Dízimo - Gên 14:20; 28:22; Lev 27:30-32; Núm 18:21- 28; Deut 14:22; 2Co 
9:7; Luc 6:38 
Doença, enfermidade - 2Co 12:7-10; Sal 103:3; Jer 17:14; Isa 58:1- 8; Tia 
5:14-15; Êxo 23:25; Mat 25:36-46 
Doutrina - 2Tm 3:16; 4:2-3; Tit 1:9; 2:1; 1Tm 4:13; Pro 4:2; Isa 28:9-13  
Envergonhado de Jesus - Mar 8:38; Rom 1:16; 10:11; Sal 25:2-3; Sal 119:6; 
119:80; 2Tm 1:7-8  
Espírito Santo - Efé 4:30; João 14:16-26; 15:26; 16:13; Rom 14:17; Heb 

9:14; 2Co 1:22 
Espíritos Imundos - Mar 5:12-13; Mat 8:16; 
Luc 8:26-35; Mar 9:18-22; Mat 9:32-33; 1Tm 
4:1; Efé 6:12 
Evangelho - 1Co 15:1-4; Rom 1:16; 10:15; 
1Co 1:17; Efé 6:15; Gál 1:8; 2Co 11:4  
Expiação pelo Sangue - Lev 17:11; 1Jo 1:7; 
Atos 20:28; Heb 9:11- 22; Rom 5:8-9; Col 
1:14; Apo 1:5  
Falsos Profetas - Mat 7:15-20; 24:11, 24; 2Pe 
2:1; 1Jo 4:1; Deut 18:20-22; Rom 16:17-18; 
Apo 19:20  

1– Na terra de Sinar - Gn 11:2 
2– Alfeu - Mc 2:14 

E s c a l a  d e  s e r v i ç o  d e  I n t r o d u ç ã o  

E x e r c í c i o s  b í b l i c o s  

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 

1– Onde ficava a torre de Babel ?  
2– Qual era o nome do pai de Mateus ? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
AS EPÍSTOLAS DE PAULO 
(Novo comentário da bíblia - Edições 
Vida Nova)  
Continuação do mês anterior... 
Em todos os instantes podia fazer aquela 
declaração com boa consciência: "não nos 
pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 
Jesus como Senhor" (#2Co 4.5).  
Por meio de ilustração, podemos espiar no 
ensino de Paulo sobre dois temas -a deida-
de de Jesus, e a morte de Jesus como 
expiação pelo pecado.  
Jesus reivindicava uma relação sem igual 
para com Deus (#Mt 11.27 etc.). A lingua-
gem mais exaltada de Paulo, sobre a pessoa 
de Jesus, como em #Fp 2.5-11 e #Cl 1.15-
19, é apenas um desdobramento do que 
está altamente subentendido nas declara-
ções de nosso Senhor sobre Si mesmo. As 
epístolas de Filipenses e Colossenses 
contam-se entre as últimas cartas de Paulo, 
mas numa carta mais anterior (#1Co 8.6) 
temos, latente, a grandiosa doutrina de #Cl 
1.15-19. Ambas as passagens estabelecem 
a doutrina da dupla Soberania de Cristo, 
que baseia Sua soberania redentiva sobre 
Sua soberania criativa, sendo que a passa-
gem em Corinto afirma essa verdade de 
modo mais simples, enquanto que a passa-

gem em Colossenses a afirma de modo 
mais completo. Realmente, a verdade da 
deidade de Jesus ficou indelével na mente 
de Paulo desde o momento de sua conver-
são. Foi da "glória excelente" que Jesus lhe 
falou, e desde aquele momento Paulo 
compreendeu que a luz do conhecimento da 
glória de Deus resplandecia na face de 
Cristo (#2Co 4.6). Escreve o dr. D. M. 
McIntyre, em seu livro Christ the Lord: 
"Enquanto a experiência do apóstolo ia 
aumentando, seus conceitos se estenderam 
até uma terra de largas distâncias. Enquan-
to ele meditava sobre o Deus-homem e 
entrava numa comunhão cada vez mais 
íntima com Ele, novas glórias, adornando 
Aquele que é inteiramente amável, foram 
sendo percebidas". E o ponto é que essas 
glórias não foram sonhadas ou inventadas 
pela engenhosa mente de Paulo, mas são 
glórias que por direito pertencem a Cristo, 
glórias que justificam cada uma de Suas 
estupendas reivindicações, que, segundo os 
evangelhos sinópticos tão claramente de 
acordo com o quarto evangelho, Jesus fez a 
respeito de Si mesmo.  
Algumas vezes ainda ouvimos dizer que 
Paulo foi o único originador da doutrina de 
que a morte de Jesus foi uma expiação pelo 

pecado. Mas, novamente, a posição mais sã 
é aquela que afirma que Paulo é um fiel 
expositor do ensino de Jesus. O germe de 
tudo quanto Paulo escreveu concernente a 
morte de Jesus, em sua relação para com o 
pecado, pode ser encontrado nas duas 
notáveis declarações do Senhor referente à 
significação de sua morte, a saber, Suas 
palavras sobre o "resgate por muitos" (#Mt 
20.28; #Mc 10.45) e Suas palavras sobre a 
nova aliança que foi estabelecida em Seu 
sangue, e que contém, como sua bênção 
fundamental, o perdão dos pecados (#Mt 
26.28; #Mc 14.24). Diz Denney, em seu 
livro The Death of Christ; no tocante à 
declaração sobre o resgate: "Se encontrar-
mos o mesmo pensamento em Paulo, não 
deveríamos dizer que o evangelista paulini-
zou seu escrito, mas antes, que Paulo se 
assentou aos pés de Jesus".  
Aqui temos a relação de Paulo para com 
Jesus em forma sumarizada. Jesus é o 
Mestre e Senhor; Paulo é o humilde erudi-
to, assentado aos Seus pés; e ele foi usado 
por seu divino Senhor para dar-nos a mais 
rica revelação que possuímos sobre a 
sabedoria e o conhecimento que estão 
ocultos em Cristo (#Cl 2.3).  

Respostas  
no rodapé 
da página 

L i v r o s  r e c o m e n d a d o s  d o  m ê s  
O poder escondido - TOMMY BARNETT - Editora Atos - Tommy Barnett dá um forte recado àqueles que preferem o comodismo à uma 
vida pró-ativa. O Poder Escondido é um livro que traz a compreensão sobre como encontrar e desfrutar de uma fonte infinita de felici-
dade. 
Unidade, a força da Igreja -  GORDON LINDSAY - Editora Atos - Vários líderes têm sentido a necessidade urgente de um retorno da 
Igreja aos padrões bíblicos, pois ela precisa estar unida para deter o avanço do mal nos últimos dias. Este livro desafiará o leitor a 
buscar a unidade tão desejada por nosso Senhor. 

F r a s e  d o  m ê s  

"O bom senso é o 
que há de mais 
bem distribuído 

no mundo,  
pois cada um pen-
sa estar bem pro-

vido dele.” 
 

René Descartes 
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