Programação semanal

Notícias da Igreja

• 1º Domingo e 1ª Quarta (04/09 e 07/09) - Celebração da Ceia do
Domingo
Senhor.
09:30h — Escola Bíblica Dominical
• Sábado, 03/09, 09:00h - Consagração e Jejum do ministério Elos da
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
Amizade.
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico)
• Sábado, 10/09, 18:00h - Culto Infantil.
Terça-feira
• Sábado, 10/09, 18:00h - Intercâmbio do Min. Elos da Amizade com a
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja
INV do Catete.
Quarta-feira
• Domingo, 11/09, 14:00h - Reunião da liderança. (para todos os
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
líderes de ministério, diáconos e introdutores)
Sexta-feira
• Sábado, 17/09, 16:00h - Desperta Débora
19:30h — Reunião de oração da Igreja
• Sábado, 17/09, 18:00h - Reunião da Juventude.
Sábado (Primeiro)
• Quinta-feira, 22/09, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo.
19:00h — Reunião da Juventude
• Sábado, 24/09, 16:00h - Festa da Colheita. Participe e traga um
Participe da campanha para aquisição do imóvel da
amigo!
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº • Sábado, 24/09, 16:30h - Evangelismo nas ruas.
125005-1, Ag. 279-8.
• Domingo, 25/09, 16:30h - Evangelismo na ruas.
Alvo: Comprar imóvel até o final do contrato em Março/2006
Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas
OBRA MISSIONÁRIA
ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Participe!
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé- Não deixe também de se engajar no Projeto Traga um Amigo!
dios, roupas, brinquedos, etc aos
OBRA SOCIAL
1. Aulas de reforço de 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 3 meses de aula. Aulas às segundas,
quartas e sextas. 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 ou solicite sua ficha de inscrição na livraria da igreja.

Artigo do mês
" O melhor jeito de escapar do seu problema é estancando, bem nas suas costas. Você poderá virar-se para
eles, olhar todos nos olhos, e eles terão medo de você. Na
solucioná-lo"
Dr. Robert Anthony
Há dias nos quais nada parece dar certo. Problemas surgem
dos lugares mais inusitados. Parecem touros caçando você
pelas rua da Espanha, naquelas patéticas "corridas de touros" de Madri.
Mas, ao contrário dos touros de Madri, os problemas que
você têm não aceitam sua fuga. Enquanto você correr, eles
também correm. Mas eles têm medo quando você se volta
para eles e os enfrenta. Eles têm muito, muito medo.
Pegue o touro à unha. Quando você é sobrecarregado por
problemas, falhas humanas e técnicas, acontecimentos
políticos ou econômicos inesperados ou graves limitantes
sobre sua saúde física e mental, pare imediatamente.
Respire fundo e não fuja dos problemas. Por alguma razão
curiosa, os problemas são como sombras: quanto mais você
corre, mais eles grudam em você. Não existe fuga. São
como uma manada de touros, alguns grandes, outros pequenos, seguindo cada passo que você der.
Se você estiver correndo deles, evitando-os e tentando
despistá-los, notará que eles se comportam como a água,
dando a volta e cercando-o na próxima esquina.
Mas os problemas não sabem o que fazer quando você os
encara de frente. Por maiores que sejam, por mais assustadores, eles sabem apenas correr. Se você parar de uma
hora para outra, todos os touros também pararão imediatamente. Você até escutará o som da manada de problemas

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.

verdade, estarão apavorados com sua decisão de enfrentálos.
Observe seus maiores problemas. Escolha um deles. Respire
fundo e, sem hesitar, caminhe em sua direção. Ele não vai
embora, mas suas quatro patas tremerão. Você vai pegar
seu primeiro touro à unha. Você vai solucionar aquele problema. Só aquele. Sem pressa, mas com decisão.
Eu sei que os outros problemas ainda estarão lá. Claro que
estarão. E, como não saberão o que fazer, esperarão que
você enfrente o primeiro touro para que, em seguida, você
escolha outro para dar cabo.
Problemas são assim mesmo. Nunca vão embora, até que
você os solucione.
Portanto, não tenha medo. Comece o dia de hoje pegando
seu primeiro touro à unha. Solucione UM problema hoje, e
você já terá feito mais do que a maioria das pessoas. Não
fuja. Apenas pare, encare seus problemas de frente, e comece a solucionar um-por-um. Com calma, elegância e
confiança em sua própria força.
Com diz o Dr. Robert Anthony, autor de "Faça o que você
ama - Ame o que você faz", o melhor jeito de escapar do
seu problema é solucioná-lo".
Agora, vá em frente. Pegue seu touro à unha e solucione
seu primeiro problema de hoje. O maior touro primeiro.
Deixe os outros tremendo de medo. Logo, você fará churrasco de cada um dos seus problemas.

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
JUÍZO PRECIPITADO
Certo dia quando uma senhora ia passando pela rua, viu, através da janela da casa do Pastor
de sua Igreja, uma cena terrível, segundo ela ...
Imaginem, o seu Pastor estava correndo atrás de sua esposa com uma vassoura levantada.
Escutava o grito da esposa correndo e via o marido correndo atrás dela. Não teve dúvida!
O pastor estava espancando sua mulher. Espalhou esta notícia pela cidade.
Foi contando a cada pessoa conhecida que encontrava, e, não satisfeita, começou a contar
também às pessoas estranhas.
Em pouco tempo toda a cidade sabia da atitude inconveniente do Pastor da Igreja. A liderança
da Igreja, diante do fato, reuniu-se e tomou a decisão cabível no caso. Desligou o pastor do
seu ministério e comunicou esta decisão ao mesmo. Este, muito sabiamente, aceitou a decisão
sem argumentar nada a seu favor. Apenas fez um pedido. Que no domingo próximo vindouro
fizesse um culto de despedida, convidando a todos quanto pudessem comparecer para sua
despedida. No dia aprazado, depois de uma curta mas edificante mensagem evangélica,
convidou sua esposa que fosse até a plataforma e explicasse ao público porque ele estava
sendo despedido. Disse ela em alto e bom som: Meu marido está sendo desligado da Igreja,
por um Juízo Precipitado!
Estou sabendo que a decisão do desligamento dele é motivada por espancamento à minha
pessoa. Eu nunca reclamei a ninguém sobre isto, e nem poderia porque o que realmente
aconteceu foi que num determinado dia, quando eu fazia a faxina na casa, apareceu um
ratinho, que começou correr pelo cômodo. Eu, como tenho medo de rato, comecei a gritar e
correr. Meu marido vendo isto, apanhou uma vassoura e começou a correr atrás do rato para o
matar. Se este fato é motivo para seu desligamento da Igreja, iremos embora para outra
cidade, se não, gostaria que a pessoa que espalhou a falsa notícia sobre meu
espancamento, viesse até aqui, pois estamos (eu e meu marido) prontos a perdoar essa
pessoa pelo engano cometido. Todos os presentes sabiam quem havia espalhado aquela
notícia, por isso a "senhora" não teve outro jeito, senão ir até lá e pedir perdão.
Diante disso, o pastor disse a "senhora": Eu te perdôo mas a irmã terá que cumprir um pedido
que vou fazer, tudo bem? Ela respondeu afirmativamente. Diante desta resposta o pastor deulhe a seguinte incumbência: "Você apanhe um travesseiro de penas, vá até o alto do morro
num dia de vento forte, e solte todas as penas no ar" (isto é fácil, deve ter pensado a
senhora). Mas o pastor continuou: "No dia seguinte volte e recolha todas as penas e
recomponha o travesseiro para ficar do jeito que era antes". Há Pastor, isto é impossível!
Depois que o vento espalhar as penas eu não conseguirei mais ajuntá-las. "Pois foi exatamente
isto o que você fez com minha vida! Depois que você espalhou aquela falsa notícia, eu nunca
mais terei o mesmo conceito com as pessoas desta cidade".
Mudaremos para outra cidade, mas deixamos aqui esta lição de vida a todos os presentes:
"Nunca julguem ninguém precipitadamente, e não espalhem o que não se pode recuperar"

Caros irmãos, vamos refletir sobre esta história. Nunca podemos tomar partido ou
conclusões precipitadas sem antes ouvir os dois lados da questão. O diabo, nosso
adversário, tem penetrado sorrateiramente nas igrejas tentando dividir, destruir e
suas armas são sempre as mesmas e a bíblia as revela para nós. Guarde-se do
julgamento precipitado, e não tome partido, siga o que diz, Filipenses 2:3 “Nada
façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os
outros superiores a si mesmo.”
Pr. Mauricio Fortunato

Santificação
João 17:17; 1Co 6:11; 1Te 4:4; 5:23; Heb
2:11; 10:10-14; 13:12
Satanás
Isa 14:12-15; Eze 28:13-19; 1Pe 5:8; Apo 12:9;
2Co 4:4; Tia 4:7; Apo 20:20
Segunda Vinda de Cristo
Apo 19:11-21; 1:7; 6:14-17; Judas 14; Mat
24:19-35; Atos 1:11; Tit 2:13
Segurança Eterna
João 10:28-29; 6:37; Rom 8:38-39; Heb 13:5;
Efé 4:30; Flp 1:6; Sal 89:20-37

Redenção
Sal 71:23; Job 19:25; Rom 3:24; 1Pe 1:18; Col 1:14; Gál 3:13; Rom 8:23
Regeneração
Tit 3:5; João 3:6-8; 1Jo 3:9; Gál 6:15; 2Co 5:17; Col 3:10; Eze 11:19
Reino Milenar
Apo 20:1-6; Dan 7:13-14; Isa 9:6-7; Atos 1:6-7; Dan 2:44; Isa 2:1-4; Apo 5:10
Ressurreição
Mat 28:6-7; Job 19:25-26; Apo 20:6; 1Co 15; João 5:28-29; Isa 26:17; Mat
22:23-30
Retidão, Justiça
Mat 5:6; Rom 4:4-8; 14:17; Efé 6:14; 1Pe 2:24; Rom 5:19; Pro 14:34
Roubar
Êxo 20:15; Lev 19:11; Efé 4:28; 1Co 6:9-10; 1Te 4:6; 1Pe 4:15; Jer 23:30
Sabedoria
Pro 3:13; 4:7; 8:11; Sal 111:10; Tia 1:5; Job 38:12-28; Mat 10:16
Sacrifício
Rom 12:1-3; Sal 107:22; 1Pe 2:5; Sal 51:17; Mar 12:33; Heb 13:15-16; 10:12
Salvação
Luc 19:10; 1Tm 1:15; Heb 7:25; Rom 10:9- 13; Efé 2:8-9; João 12:47; Atos
16:30-31

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
Therezinha Reiter 2
Alessandra Ribeiro 6
Keyzuko Hellen 7
Jemima Mendes 8
Marina Franco 12
Raimundo Santos 12
Gabriela Franco 13

Gabriel Malte 14
Deyse Figueiredo 19
Luiz Antonio Silva 21
João Reiter 22
Alan Santana 27
Cacildo Souza Filho 29

Aniversários de casamento
Isamara e Manuel 06

Ebd—adultos
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.

De olho na mídia
. Corporativismo - Um júri
norte-americano de instrução fez
críticas rigorosas à liderança da
Igreja Católica Romana por
acobertar os responsáveis pelos
casos de pedofilia cometidos por
mais de 50 padres americanos. A informação
foi divulgada pelo jornal “The Philadelphia
Inquirer”.
Até o momento, não foram apresentadas
acusações formais em virtude de obstáculos
legais e factuais. Mas as pessoas citadas no
documento têm até o dia 31 de agosto para
apresentar uma contestação por escrito.
Segundo o noticiário, o relatório cita que a
arquidiocese realiza apenas investigações
superficiais e que as denúncias de abusos
que são feitas por crianças ou pais raramente
são notificadas à polícia, além de não os
aconselharem a fazê-lo.
O jornal ainda menciona o fato de os acusados serem rapidamente transferidos sem que
as autoridades sejam informadas.
. Estupro - O pastor evangélico Deivison
Carvalho Santos, 36 anos, foi preso no dia 28
de julho em Guarulhos (SP), acusado de
tentativa de estupro contra uma assistente
comercial de 21 anos. A vítima disse que foi
convidada pelo religioso a participar de um

‘curso de aconselhamento de casais´.
Deivison, que nasceu no Rio de Janeiro e
mora em Goiânia, estava desde o dia 15 de
julho em São Paulo fazendo pregação em
várias igrejas evangélicas. Ele disse à jovem
que o evento seria no auditório de um hotel
da cidade, onde estava hospedado.
O pastor foi detido às 22h na igreja Mensageiros da Paz, na Vila Cisper, onde realizava
um culto. De acordo com a polícia, ele tem
duas carteiras de identidade, com datas
diferentes de nascimento.
. Perseguição - Extremistas hindus atacaram
violentamente uma reunião de oração no
estado de Rajasthan, ferindo seriamente nove
cristãos, incluindo uma mulher.
À meia-noite de 14 de agosto, os arruaceiros
atacaram uma vigília de oração que era
realizada durante toda a noite em uma casa
particular no vilarejo de Pathda, no distrito
de Banswara, próximo à fronteira entre
Rajasthan e Madhya Pradesh.
Os cristãos haviam se reunido para uma
reunião de oração durante três dias para
observar o Dia da Independência da Índia,
em 15 de agosto.
“Aproximadamente 50 pessoas dos vilarejos
de Pathda e de Piploda participaram da
reunião de oração, nas quais as orações

foram dedicadas à nação”, contou ao Compass Patras Habil, membro da Comissão das
Minorias do Estado de Madhya Pradesh.
O distrito de Banswara, que está entre os
mais pobres do estado e é povoado principalmente por povos tribais, tem sido, por muito
tempo, um alvo das organizações hindus
extremistas.
. Desenho proibido - O jornal A Folha de
São Paulo noticiou que em Joinville, a
animação Madagascar, da Dreamworks,
está proibida de ser exibida para crianças e
adolescentes, mesmo acompanhados de pais
ou responsáveis.
A película mostra em diversos momentos e
de maneira subliminar, mensagens de estímulo ao consumo de drogas (em especial, o
ecstasy), se mostrando prejudicial ao desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Na sentença, o juiz reconheceu que há trechos na produção infantil que apresentam
mensagens subliminares: "A protagonista, ao
chegar a uma festa, lamenta a ausência da
balinha (...) Relembre-se aos
mais incautos que balinha é
sinônimo de ecstasy. Mas não
posso proibir o filme, até
porque os adultos podem
escolher assistir."
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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

Frase do mês
A fé que sustentou, fortaleceu e
abençoou os santos no transcurso
dos séculos, e que tem resistido a
todos os testes que se podem conceber, é suficiente. Você não tem
necessidade de seguir alguma idéia
nova, moderna, que só passou a
existir no século passado, ou neste.
VOLTE PARA A VELHA HISTÓRIA,
sempre nova e verdadeira. Volte para
a fonte e origem de todas as bênçãos; volte para o Deus eterno e Seu
Filho, nosso glorioso Salvador, o
Senhor Jesus Cristo. E o Espírito
entrará em seu ser, e todas as suas
necessidades serão supridas.

Lloyd-Jones

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Qual era o nome do latoeiro citado na bíblia ?
2– Quantos dias Israel chorou por Moisés ?

Dicionário bíblico
Aliança - Acordo bilateral de obrigação
mútua entre as partes. No AT, DEUS
celebrou uma aliança com Israel. Foi
exclusivamente o Senhor, porém, quem
estabeleceu as condições do acordo. Em
troca da lealdade e da obediência dos
israelitas, ele prometeu que os protegeria,
os amaria e lhes concederia a sua presença.
A segunda ou Nova aliança (Hb 8:7-13)
trouxe salvação ao povo de DEUS mediante o derramamento do sangue de JESUS.
Alma - Psiquê, representa primordialmente
a força vital do ser humano; também a vida
interior, que abrange os desejos e as emoções. A parte de nós que não morre.
Altar - Feito de terra ou de pedras (Ex
20,24), o altar servia em geral para oferecer sacrifícios; ocasionalmente é um monumento que lembra experiências religiosas
dos patriarcas (Gn 12,8; 13,8; 26,25;
33,20). O altar tinha nos ângulos quatro
pontas salientes, chamadas também chifres; elas simbolizavam o poder e a força
de Deus (Ex 27,2; 37,25). Um criminoso
agarrando-se nelas poderia garantir para si
o asilo (21,14; 1Rs 1,50) e escapar à vingança de sangue. No templo havia o altar
dos holocaustos e o altar do incenso. No
NT o altar perde sua importância, pois
Cristo aboliu com seu sangue os sacrifícios

cruentos do AT (Hb 9,28). Em seu lugar
ganhou importância a mesa, pois a eucaristia celebra a ceia do Senhor (1Cor 11,20).
Altos (lugares altos) - Lugares de adoração
muitas vezes associados às práticas religiosas pagãs, à imoralidade e aos sacrifícios
humanos. Depositavam-se objetos religiosos no alto de colinas, a fim de aplacar os
DEUSes pagãos (Nm 33:52). De modo
geral, os israelitas eram proibidos por
DEUS de adorá-lo nesses lugares; ele
também ordenou a destruição dessas áreas.
Amalec - É o neto de Esaú e antepassado
dos amalecitas. Esta tribo nômade do sul
da Palestina tentou impedir a passagem de
Israel rumo à Terra Prometida (Ex 17,816).
Amém - Termo hebraico que significa
certamente, verdadeiramente (Dt 27,15).
Amon - É um clã que vive na Transjordânia, nas cabeceiras do rio Jaboc, onde está
a atual cidade de Amã. Os amonitas tentaram barrar a passagem de Israel à Terra
Prometida (Dt 23,5). Desde a época dos
juízes se tornaram inimigos do povo eleito
(Jz 3,13; 10,6-9) e foram derrotados por
Jefté (11,1-12,4), Saul (1Sm 11,1-11) e
Davi (2Sm 12,26-31).
Amor - O amor a Deus é o primeiro e o
maior dos mandamentos (Dt 6,5; Js 22,5;

Mc 12,28-30). É a resposta do ser humano
à iniciativa de Deus, que nos amou primeiro (Jr 2,2-4; 31,3; Is 63,9; Gl 2,20; 1Jo
4,19). O amor imenso de Deus se manifesta na cruz de Cristo (Jo 3,16s; 1Jo 3,1-16;
4,7-19; Rm 5,8; 8,32). O amor a Deus
implica obediência à vontade de Deus (Mt
7,21-28; Jo 15,9-11; 1Jo 2,3; 5,3Dt 5,810), o desapego ao mundo (Mt 6,24; Rm
8,7-11; Tg 4,4; 1Jo 2,15-17) e o amor a
Jesus (Mt 10,37; Jo 14,21-23; 1Cor 16,24;
Fl 1,21-23; At 5,41). O amor ao próximo,
junto com o amor a Deus, resume a Lei e
os Profetas (Lv 19,16-18; 1Ts 4,9-12; Gl
5,13-15; Rm 13,8-10; Mt 22,35-40; 1Jo
2,7); é o nó da perfeição (Cl 3,14) e apaga
os pecados (1Pd 4,7-11). O amor aos
inimigos foi revelado progressivamente
(Dt 15,1-3; Lv 19,33-34; Pr 25,21-22; Rm
12,20; Mt 5,43-48). O amor ao próximo
conhece degraus: a) amar o próximo como
a si mesmo (Mt 22,26); b) amar o próximo
como a Cristo (Mt 25,31-46); c) amar o
próximo como Cristo o ama (Jo 15,9s; 1Jo
3,16-19; 1Pd 1,22-23); d) amar o próximo
à imagem do amor trinitário (Jo 17,21-23;
1Jo 4,7-16). O amor fraterno é um sinal de
contradição para o mundo (1Jo 3,11-15; Jo
15,18-21); é um sinal de que amamos a
Deus (1Jo 2,3-11; 4,19-21).

Livros recomendados do mês
Humildade, a beleza da santidade - ANDREW MURRAY - Editora dos Clássicos - O orgulho é a raiz de todo pecado e mal, a porta, o
nascimento e a maldição do inferno, a explicação de toda decadência e fracasso. O orgulho da “santidade” é o mais sutil de todos os
males, enquanto a humildade é o único solo fértil no qual a graça de Deus pode produzir abundante fruto.
Proteção contra o engano - DEREK PRINCE - Editora Worship - Caminhando pelo campo minado dos sinais e maravilhas. Antes de
aceitar qualquer fenômeno sobrenatural, precisa ter certeza de que realmente seja vindo do Senhor. Esta obra nos protege dos enganos
espirituais.

Respostas

1– Alexandre - 2Tm 4:14
2– 30 dias - Dt 34:8

Referências bíblicas diversas

