Programação semanal

Notícias da Igreja

• 1ª Quarta e 1º Domingo (01/06 e 05/06) - Celebração da Ceia do
Domingo
Senhor.
09:30h — Escola Bíblica Dominical
• Sábado, 04/06, 19:00h - Culto Jovem.
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
• Domingo, 05/06, 17:00h - Reunião da União de Mulheres.
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico)
• Sábado, 11/06, 18:00h - Lanche para casais em comemoração do
Terça-feira
dia dos namorados. Convite R$ 15,00 o casal.
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja • Domingo, 12/06, 14:00h - Reunião de liderança.
Quarta-feira
• Sábado, 18/06, 16:00h - Desperta Débora
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
• Sábado, 18/06, 19:00h - Reunião da Juventude.
Sexta-feira
• Quinta-feira, 23/06, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo.
19:30h — Reunião de oração da Igreja
• Sábado, 25/06, 16:30h - Evangelismo nas ruas.
Sábado (Primeiro)
• Sábado, 25/06, 18:30h - Noite de louvor e adoração para todas as
19:00h — Reunião da Juventude
idades.
Participe da campanha para aquisição do terreno da
• Domingo, 29/05, 16:30h - Evangelismo na ruas.
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº
Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas
125005-1, Ag. 279-8.
ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Participe!
Alvo: Comprar terreno até o final do contrato em Março/2006
Não deixe também de se engajar no Projeto Traga um Amigo!

OBRA MISSIONÁRIA

OBRA SOCIAL

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé- Divulgue a obra social da Igreja
1. Aulas de reforço de Inglês e Matemática (Ensino Fundamental): Gratuitas para
alunos de escolas públicas de São Cristóvão. Aulas aos sábados de 14:00h às 17:00h - Professores qualificados!
2. Projeto Ler e Escrever - Curso de alfabetização para pessoas de 13 a 70 anos. Alfabetizamos em 4 meses de aula. Aulas às quartas e sábados. Custo de R$ 15,00
pela apostila.
3. Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende todo 3º domingo do mês De
14:00h às 17:00h.. Inscreva-se para qualquer um destes programas, deixando seu nome e telefone na secretária eletrônica da Igreja, mencionando o programa
desejado. Tel.: 3890-3867

Artigo do mês
Tudo isso é possível; contudo, você ainda pode permanecer não
convertido, e estar perdido para sempre.
Eu ouso dizer que esta doutrina parece dura a alguns leitores. Eu
conheço a idéia de que eles não querem nada mais do que privilégios religiosos para decidirem ser cristãos. Eles não são o que eles
devem ser no momento, eles concordam; mas a posição deles é tão
difícil, eles argumentam, e suas dificuldades são tantas. Dê-lhes
um cônjuge crente, ou amizades cristãs, ou um patrão crente; dê a
eles a pregação do Evangelho, os privilégios, e então eles caminharão com Deus.
Tudo engano! Uma completa ilusão! Para salvar almas, é requerido muito mais do que privilégios. Joabe era o capitão de Davi;
Geazi era o criado de Eliseu; Demas era companheiro de Paulo;
Judas Iscariotes era discípulo de Cristo; e Ló teve uma esposa
mundana e incrédula. Todos eles morreram em seus pecados. Eles
baixaram à cova apesar do conhecimento, advertências e oportunidades; e todos eles nos ensinam que os homens necessitam não só
de privilégios. Eles precisam da graça do Espírito Santo.
Vamos valorizar nossos privilégios religiosos, mas não vamos
descansar completamente neles . Vamos desejar ter o benefício
deles em nossas atividades, mas não vamos colocá-los no lugar de
Cristo. Vamos usá-los com gratidão, se Deus no-los der, mas nos
preocupemos em que eles produzam algum fruto em nosso coração
e vida. Se eles não produzem o bem, eles seguramente causarão
dano; eles cauterizarão a consciência, eles aumentarão a responsabilidade, eles agravarão a condenação. O mesmo fogo que derrete
a cera endurece o barro; o mesmo sol que faz a árvore vivente
crescer, seca a árvore morta e a prepara para queimar. Nada endurece mais o coração do homem, do que uma familiaridade estéril
com as coisas sagradas. Mais uma vez eu digo, não são somente os
privilégios que fazem as pessoas cristãs, mas a graça do Espírito
Santo. Sem isso, nenhum homem jamais será salvo.
Eu peço aos que lêem esta mensagem hoje, que considerem
bem o que eu estou dizendo. Você vai para a Igreja do sr. A ou B;

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.

você o considera um pregador excelente; você se deleita com seus
sermões; você não pode ouvir nenhum outro com o mesmo conforto; você aprendeu muitas coisas desde que você começou a participar do seu ministério; você considera um privilégio ser um dos
seus ouvintes. Tudo isso é muito bom. É um privilégio. Eu seria
grato se ministros como o seu fossem multiplicados. Mas, afinal de
contas, o que você recebeu no seu coração? Você já recebeu o
Espírito Santo? Se não, você não é melhor que a esposa de Ló.
Eu peço para os filhos de pais crentes que gravem bem o que
eu estou dizendo . Ser filhos de pais crentes é o mais elevado dos
privilégios, pois torna-se o alvo de tantas orações. Realmente é
uma bênção aprender o Evangelho na nossa infância, e ouvir falar
de pecado, de Jesus, e do Espírito Santo, e santidade, e céu, desde
o primeiro momento que podemos lembrar. Mas, cuidado para que
vocês não permaneçam estéreis e infrutíferos no meio de todos
estes privilégios; precavenham-se para que seus corações não
permaneçam duros, impenitentes e mundanos, sem se quebrantar
às muitas vantagens que vocês desfrutam. Vocês não poderão
entrar no reino de Deus pelo crédito de seus pais. Vocês próprios têm que comer o Pão da Vida e ter o testemunho do Espírito
nos seus próprios corações. Vocês têm que ter arrependimento
próprio, fé própria e sua própria santificação. Se não, vocês não
serão melhor que a esposa de Ló.
Eu peço a Deus que todos os cristãos professos destes dias possam
aplicar estas coisas aos seus corações. Que nós nunca esqueçamos
que os privilégios sozinhos, não podem nos salvar. Luz e conhecimento, pregações fiéis, meios abundantes de graça e a companhia
de pessoas santas são todos grandes bênçãos e vantagens. Feliz
aqueles que os tem! Mas no final de tudo, há uma coisa sem a qual
privilégios são inúteis: a graça do Espírito Santo. A esposa de Ló
teve muitos privilégios; mas não teve a graça de Deus em seu
coração.

J.C. Ryle (1816-1900)
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
“Lembrai-vos da mulher de Ló” - Lc 17:32
Há poucas advertências na Escritura mais solenes que esta. O Senhor Jesus Cristo nos diz, "Lembrai-vos da mulher de
Ló."
A esposa de Ló professava a verdadeira religião: seu marido era um "homem íntegro" (2 Pedro 2:8). Ela deixou Sodoma
com ele no dia da sua destruição; ela olhou para trás, em direção a cidade, em desobediência a ordem expressa de Deus;
ela morreu imediatamente, transformando-se em uma estátua de sal. E o Senhor Jesus Cristo a utiliza como exemplo para
Sua igreja; Ele diz: "Lembrai-vos da mulher de Ló".
É uma advertência solene, quando consideramos a pessoa que Jesus menciona. Ele não nos convida a lembrar de
Abraão, ou Isaque, ou Jacó, ou Sara, ou Ana, ou Rute. Não! Ele escolhe alguém cuja alma estava perdida para sempre.
Ele clama a nós: "Lembrai-vos da mulher de Ló".
É uma advertência solene, quando nós consideramos sobre o tema de Jesus. Ele está falando da Sua segunda vinda,
quando virá julgar o mundo; Ele está descrevendo o estado terrível de despreparo no qual muitos serão achados. Os
últimos dias estão na Sua mente, quando Ele nos diz: "Lembrai-vos da mulher de Ló".
É uma advertência solene, quando nós pensamos na Pessoa que a faz. O Senhor Jesus é amoroso, misericordioso e
compassivo; Ele é Aquele que "não esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fumega"(Is.42:3). Ele lamentou
a incredulidade de Jerusalém e orou pelos homens que O crucificaram; contudo, Ele julga proveitoso nos dar esta
advertência solene e nos fazer lembrar das almas perdidas. Ele nos diz: "Lembrai-vos da mulher de Ló".
É uma advertência solene, quando nós pensamos nas pessoas para as quais Ele, primeiramente, dirigiu estas
palavras. O Senhor Jesus estava falando aos Seus discípulos; Ele não estava falando para os escribas e fariseus que o
odiaram, mas a Pedro, Tiago e João, e muitos outros que O amaram; mesmo para esses, Ele julga proveitoso uma palavra
de precaução. Ele os diz: "Lembrai-vos da mulher de Ló".
É uma advertência solene, quando nós consideramos a maneira que Ele falou. Ele não diz somente: "Cuidado! Não
sejam como a mulher de Ló". Ele usa uma palavra diferente; Ele diz: "Lembrai-vos". Ele fala como se nós corrêssemos o
perigo de esquecer o assunto; Ele incita nossas memórias preguiçosas; Ele nos ordena a manter o caso em nossas mentes.
Ele clama: "Lembrai-vos da mulher de Ló".
Agora, consideremos os privilégios religiosos que a esposa de Ló desfrutou.
Nos dias de Abraão e Ló, a verdadeira religião salvadora era escassa na terra; não havia ainda a Bíblia, pastores, igrejas,
credos ou mesmo missionários. O conhecimento de Deus estava limitado a algumas famílias agraciadas; a maior parte
dos habitantes do mundo estava vivendo em escuridão, ignorância, superstição e pecado. Talvez não houvesse um em
cem, que contasse com tal bom exemplo, ou com tal convivência espiritual, tal clareza de conhecimento e advertências
tão claras como a esposa de Ló. Comparada com os milhões de criaturas do seu tempo, a esposa de Ló era uma mulher
agraciada.
Ela teve um homem religioso como marido ; ela teve Abraão, o pai da fé, como tio através do matrimônio. A fé, o
conhecimento e as orações destes dois homens íntegros não poderiam ter sido desconhecidos dela. É impossível que ela
pudesse ter morado em tendas com eles durante tanto tempo, sem saber de Quem eles eram e a Quem eles serviam.
Religião para eles não era nenhum negócio formal; era o princípio governante das suas vidas e a razão de suas ações.
Tudo isso a esposa de Ló deve ter visto e conhecido. Este não era um pequeno privilégio.
Quando Abraão recebeu as promessas, a esposa de Ló provavelmente estava lá . Quando ele construiu sua tenda
entre Ai e Betel, é provável que ela estivesse presente ...; quando os anjos vieram a Sodoma e advertiram seu marido
para fugir, ela os viu; quando eles os levaram pela mão e os conduziram para fora da cidade, ela era um daqueles que
eles ajudaram a escapar. Mais uma vez, eu digo, estes não foram privilégios pequenos.
Contudo, quais foram os resultados positivos, de todos estes privilégios, no coração da esposa de Ló? Nenhum, nada.
Apesar de todas as oportunidades e meios de graça, todas as advertências especiais e mensagens do céu, ela viveu e
morreu sem a graça de Deus, sem Deus, impenitente e descrente. Os olhos do seu entendimento nunca foram abertos; sua
consciência nunca foi realmente despertada ou estimulada; sua vontade nunca foi verdadeiramente trazida a um estado de
obediência a Deus; suas afeições nunca foram fixadas nas coisas lá do alto. A forma de religião que ela teve foi mantida
por conveniência e não por um verdadeiro sentir; era uma capa usada para agradar a seu marido, e não por qualquer
senso de seu valor. Ela fez como outros ao redor dela na casa de Ló: ela se conformou aos costumes do seu marido; ela
não fez nenhuma oposição à religião dele; ela se permitiu ser conduzida passivamente por ele; mas em todo tempo o seu
coração estava em pecado diante de Deus. O mundo estava no seu coração, e o seu coração estava no mundo. Neste
estado ela viveu, e neste estado ela morreu.
Em tudo isso há muito a ser aprendido. Eu vejo uma lição aqui que é da maior importância nos nossos dias. Você vive
em tempos em que há muitas pessoas vivendo igual a esposa de Ló. Ouça pois, a lição que o caso dela nos ensina.
Aprenda que a mera possessão de privilégios religiosos não salvarão a alma de ninguém. Você pode ter vantagens
espirituais de todo tipo; você pode viver e gozar das mais ricas oportunidades e meios de graça; você pode desfrutar da
melhor pregação e das instruções mais verdadeiras; você pode morar no meio da luz, conhecimento, santidade e boa
companhia.
Continua na última página...

5:21; Rom 5:18-19; Flp 3:9
Justificação - Job 25:4; Atos 13:39; Rom
3:24-28; 5:1-9; 8:30; Gál 2:16; 1Co 6:11
Juventude, Jovens - Sal 119:9; Ecl 11:9;
12:1; Tit 2:4-8; Sal 148:12-13; 1Pe 5;5; Lam
3:27
Língua - Tia 3:1-18; Sal 39:1; 141:3; Pro
10:20; 18:21; 21:23; Mat 12:36-37
Línguas (Falar em línguas) - Gên 11:1-8;
1Co 13:1; 13:8; Atos 19:6; 2:4-12; I Cor 14;
Mar 16:17
Longanimidade - 2Pe 3:9; Êxo 34:6; Sal
86:15; Gál 5:22; Efé 4:1-2; 1Tm 1:16; 2Tm 4:2

Ebd—Jovens
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.

Aniversariantes do Mês

2- Monica Castro Silva
8 -Dermival Felix
11- Rafael Rodrigues
11- Arlette Moreira
12- Deolinda Martins
13- Maria Eliane
13- Henri Alencar

13- Adriana Loureiro
14- Ilda Vilela
14- Fábio Fortunato
15- Rosária Ribeiro
15- Alex Moura
16- Valmir Silva
18- Annelize Rodrigues

19- Jair dos Santos
20- Ivan Henriques
22- Elsa Rodrigues
30- Angela Teixeira

Aniversários de casamento
Marieta e João
06
Maria Eliane e Mário 12
Mônica e Vitor
13

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
Temos também 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.

sua principal aposta no domínio de emprego
para deficientes, estando já disponíveis
algumas ofertas. Ele destacou que o site
permite aos empregadores a divulgação
online de suas ofertas de trabalho, recorrendo a um simples e-mail.
No www.vidaemrodas.com, os internautas
podem encontrar também aconselhamento
jurídico, um noticiário de interesse para os
portadores de deficiência e links para serviços e organismos estatais do Brasil e Portugal ligados à questão da deficiência.
Segundo Paulo Jorge, o site vai ser adaptado
com as funcionalidades necessárias para
poder receber a visita dos portadores de
qualquer tipo de deficiência, incluindo a
visual. Outro projeto que será implantado é
o lançamento de um chat.
. Crendices - Um estudo, realizado pelo
Instituto de Opinião Pública Allensbach,
mostra que os alemães estão mais supersticiosos e revela que apenas 32% das pessoas
negam a influência do sobrenatural. Segundo
as estatísticas, 42% dos alemães acreditam
no trevo de quatro folhas, 36% gostariam de
cruzar de vez em quando com um limpador
de chaminés e 40% crêem na sorte associada
a uma estrela cadente. Mais de um quarto da
população alemã acredita na magia do núme-

ro 13. Com relação ao gato preto, 25% dos
alemães evitariam, se pudessem, que o
animal cruzasse o seu caminho. O instituto,
que estuda as superstições desde 1973,
aponta que as crenças atingem mais gente
agora do que em qualquer época anterior.
. Satanismo - O satanismo está ganhando
terreno na França, provocando um aumento
nas profanações de cemitérios e de rituais
anticristãos, além do desenvolvimento de
ligações entre jovens e grupos neonazistas.
Um grupo oficial que rastreia seitas religiosas disse que notou o fato de estarem surgindo pequenos grupos de jovens com interesse
em música black metal, práticas sexuais
diferentes, mágica ou vampiros. Com freqüência eles deixam símbolos satânicos
como cruzes invertidas, pentagramas e
números demoníacos nos cenários de crime. .
O relatório não deu números gerais sobre
satanistas na França, mas disse que o satanismo está em alta também na Escandinávia,
Itália, Alemanha, Espanha, Rússia, Grécia e
Polônia. Segundo o relatório, o
número de mortes ligadas a
práticas satânicas é limitado,
com dois suicídios e dois
assassinatos nos últimos dois
anos.
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"Arrependimento
não é uma idéia:
é uma ação."
J. Blanchard
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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

Exercícios bíblicos

Ebd—adultos

De olho na mídia
. Revivendo com fé - Na terçafeira, dia 17/05, a pastora Sandra de Andrade realizou uma
palestra sobre o câncer de
mama, na Bienal do Livro. A
autora do livro Câncer não é uma
sentença, é apenas uma palavra (MK Editora) contou um pouco sobre sua experiência
com a doença e deu orientações ao público.
Pra. Sandra também é coordenadora
do ministério Revifé, que auxilia pacientes e
familiares.
Na palestra, Pra Sandra transmitiu aos participantes suas experiências de como lidar
com esta situação, uma doença tão grave,
mas que pode ter na fé uma aliada em sua
recuperação!
. Empregos - Os cerca de 25 milhões de
brasileiros e portugueses portadores de
deficiência podem agora procurar emprego
compatível num site da internet criado
especialmente com este objetivo. O www.vidaemrodas.com - é uma iniciativa
conjunta da jornalista brasileira Fernanda do
Couto e do português Paulo Jorge Soares. Há
quase três anos ele teve uma perna amputada
e outra ficou paralisada, em conseqüência de
um acidente aéreo.
Segundo Paulo Jorge, o "teletrabalho" é a

Escala de serviço de Introdução

Respostas
no rodapé
da página

1– Onde está na bíblia a única ocorrência da palavra “Chapéus” ?
2– Qual o nome do homem que foi alugado por mandrágoras ?

Dicionário bíblico
Jesus.”

O que é graça?

Gênesis 6:8 “Porém Noé achou graça

O amor de Deus que salva as pesso- A influência sustentadora de Deus diante do SENHOR.”
que permite que a pessoa salva Lucas 1:30 “Mas o anjo lhe disse: Maria,
as e as conserva unidas com ele.
não temas; porque achaste graça diante de
Salmos 90:17 “Seja sobre nós a graça do continue fiel e firme na fé.
Romanos 5:17 “Se, pela ofensa de um e
por meio de um só, reinou a morte, muito
mais os que recebem a abundância da
graça e o dom da justiça reinarão em vida
por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.”
2 Coríntios 12:9 “Então, ele me disse: A
minha graça te basta, porque o poder se
aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade,
pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para
que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Hebreus 12:28 “Por isso, recebendo nós
um reino inabalável, retenhamos a graça,
A soma das bênçãos que uma pes- pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor;”
soa, sem merecer, recebe de Deus.
Senhor, nosso Deus; confirma sobre nós as
obras das nossas mãos, sim, confirma a
obra das nossas mãos.”
Efésios 2:5 “e estando nós mortos em
nossos delitos, nos deu vida juntamente
com Cristo, —pela graça sois salvos,”
Tito 2:11 “Porquanto a graça de Deus se
manifestou salvadora a todos os homens,”
2 Pedro 3:18 “antes, crescei na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto
agora como no dia eterno.”

Salmos 84:11 “Porque o SENHOR Deus é
sol e escudo; o SENHOR dá graça e glória;
nenhum bem sonega aos que andam retamente.”
Romanos 6:1 “Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a
graça mais abundante?”
Efésios 2:7 “para mostrar, nos séculos
vindouros, a suprema riqueza da sua graça,
em bondade para conosco, em Cristo

Deus.”
Lucas 2:52 “E crescia Jesus em sabedoria,
estatura e graça, diante de Deus e dos
homens.”

Beleza.
Provérbios 31:30 “Enganosa é a graça, e
vã, a formosura, mas a mulher que teme ao
SENHOR, essa será louvada.”

Bondade.

Zacarias 12:10 “E sobre a casa de Davi e
sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas; olharão para aquele a quem traspassaram;
pranteá-lo-ão como quem pranteia por um
unigênito e chorarão por ele como se chora
Louvor; gratidão.
Salmos 147:7 “Cantai ao SENHOR com amargamente pelo primogênito.”
ações de graças; entoai louvores, ao som "De graça" é "sem pagar".
Gênesis 29:15 “Depois, disse Labão a
da harpa, ao nosso Deus,”
Mateus 11:25 “Por aquele tempo, excla- Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás
mou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do servir-me de graça? Dize-me, qual será o
céu e da terra, porque ocultaste estas coisas teu salário?”
aos sábios e instruídos e as revelaste aos Mateus 10:8 “Curai enfermos, ressuscitai
mortos, purificai leprosos, expeli demôpequeninos.”
Boa vontade; aprovação; MERCÊ. nios; de graça recebestes, de graça dai.”

Livros recomendados do mês
Estudos no Sermão do monte - MARTYN LLOYDE-JONES - Editora fiel - Dr. Martyn Lloyd-Jones é o maior expositor da Palavra de
Deus em qualquer púlpito de língua inglesa nos dias de hoje, e o que estas páginas apresentaram é que, entre todas as exposições do
Sermão do Monte já publicadas no século vinte, neste livro, temos a mais profunda sondagem do coração."
Sincero, mas errado - MARTYN LLOYDE-JONES - Editora fiel - O livro mostra com precisão que o homem moderno tem caído no
mesmo equívoco daqueles que crucificaram Jesus - tiveram zelo por Deus, porém não com entendimento.

Respostas

1– Daniel 3:21
2– Jacó - Gn 30:16

Referências bíblicas diversas
Honestidade - Rom 12:17; Atos 6:3; 2Co 8:21; Flp 4:8; 1Pe 2:12; Heb 13:18;
1Te 4:12
Humildade - Rom 12:3; Mat 18:3; Tia 4:6, 10; 1Pe 5:6; Col 3:12; Pro 15:33;
22:4
Idolatria - Lev 19:4; Sal 115:4-8; Eze 14:1-9; 1Co 10:14; Gál 5:19-21; 1Sm
15:23; Col 3:5
Inferno - Luc 16:23; Mat 5:22; Sal 9:17; 2Pe 2:4; Apo 20:13-15; Mar 9:42-48;
Deut 32:22
Inimigos - Mat 5:43-44; Sal 18; Miq 7:8; Rom 12:20; 5:10; Tia 4:4; 1Co 15:26
Inspiração da Escritura - 2Tm 3:16-17; 2Pe 1:19-21; Heb 4:12; 2Sam 23:2;
Atos 28:25; 1Te 2:13; Luc 1:70
Ira - Efé 4:31; Tia 1:19-20; Pro 15:1; 16:32; Ecl 7:9; Sal 37:8; Col 3:8
Israel - Gên 32:28; Isa 46:13; 48:12; Rom 11:25-28; Isa 43:1-7; Atos 15:1617; Isa 11:11-12
Jejum - Isa 58; Mat 6:16-18; Jonas 3:5-10; Luc 5:33- 35; 2Co 6:5; 2Co 11:27;
Mat 17:21
Julgamento (Final) - Apo 20:11-15; Rom 2:16; Atos 17:31; Dan 7:9- 10; Ecl
12:14; Mat 12:36; 1Co 6:3
Julgar ou não julgar - Mat 7:1-5; João 7:24; 1Co 2:15; Mal 3:18; 1Te 5:21;
1Jo 4:1; Pro 21:3
Justiça Imputada - Rom 4:5-8; Sal 32:1-2; Miq 6:5 com Núm 23:21-24; 2Co

