Programação semanal
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
Sábado (Primeiro)
19:00h — Reunião da Juventude
Participe da campanha para aquisição do imóvel da
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº
125005-1, Ag. 279-8.

Notícias da Igreja
• 1ª Quarta e 1º Domingo (02/11 e 06/11) - Celebração da Ceia do
Senhor.
• Sábado, 05/11, 09:00h - Culto Jovem.
• Sábado, 12/11, 18:00h - Festival do sorvete.
• Domingo, 13/11, 14:00h - Reunião da liderança. (para todos os
líderes de ministério, diáconos e introdutores)
• Domingo, 13/11, 17:00h - Reunião da União Feminina.
• Terça-feira, 15/11, 07:00h - Passeio da Igreja à fazenda Fiorella.
• Sábado, 19/11, 18:00h - Reunião da Juventude
• Sábado, 19/11, 19:00h - 1° Culto do Min. Elos da Amizade.
• Domingo, 20/11, 17:00h - Desperta Débora.
• Quinta-feira, 24/11, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo.
• Sábado, 26/11, 16:30h - Evangelismo nas ruas.
• Domingo, 27/11, 16:30h - Evangelismo na ruas.

Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas
ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Participe!
OBRA MISSIONÁRIA
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé- Não deixe também de se engajar no Projeto Traga um Amigo!
Alvo: Comprar imóvel até o final do contrato em Março/2006

dios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou
Gregório.
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 terças e Quintas. 19:30h às 21:00h 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
missionário, mas não tem certeza disso." "Eu oro
O Segredo do Bom Êxito
"Perseverai na oração, velando nela com ações de por cada uma dessas páginas todos os dias," disse
graças" (Colossenses 4:2).
ele, e mal posso esperar que chegue o
Um pastor conta que há muitos anos, em sua igreja, domingo para vir para a igreja e saber o que Deus
estava com problemas para conseguir um professor fez na vida deles."
para a classe de meninos na Escola Dominical. Era A oração não é apenas o segredo para o sucesso em
uma turma difícil e não havia quem quisesse assu- uma classe de crianças em uma igreja. Ela é a granmi-la. Após o prazo estipulado para que alguém de responsável pelo bom êxito de toda a nossa vida
fosse escolhido, trouxeram ao pastor um papel com em qualquer circunstância. Uma pessoa que ora é
um único nome. Ao saber de quem se tratava, o uma pessoa vitoriosa, porque coloca diante de Deus
pastor ficou indeciso e chegou mesmo a dizer: a sua necessidade confessando que confia nEle para
"Vocês só podem estar brincando." Mas em pouco alcançar todos os anseios e necessidades de sua
tempo o líder da igreja constatou que estava errado vida.
a respeito daquele jovem professor. Ele organizou a Existem momentos em que nossos corações se senclasse e a revolucionou completamente.
tem apertados e temerosos porque as lutas são granBastante impressionado com o sucesso obtido, o des e as possibilidades de vitória parecem improvápastor convidou o professor para almoçar em sua veis. É exatamente quando tudo nos leva a julgar
casa e perguntou qual o segredo para tão grande não haver solução que a oração e a fé em Deus
êxito. O jovem pegou um pequeno livro preto. Em atestam que isso não e verdade. Tudo é possível
cada página havia uma pequena foto de um dos para Deus e não há obstáculo que não possa ser
meninos e embaixo dos nomes de cada um deles removido pelo poder da oração de um filho de Deus
havia um comentário do tipo: "tem dificuldades em determinado e confiante.
aprender matemática," ou "vem para a igreja contra Quer vencer as batalhas? Ore!
a vontade dos pais," ou "gostaria de ser, um dia, um Ministério para refletir - Pr. Paulo Roberto Barbosa
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.

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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Ao folhear recentemente uma pilha de revistas Time velhas, fiquei perplexo com quão diferente o mundo
está quando comparado há 30 anos. Naquela época, a revista tinha reportagens de capa sobre "A Próxima
Era Glacial"; agora ouvimos sobre o aqueci-mento global e tsunamis devastadores. Mapas mundiais
mostravam uma larga mancha vermelha do comunismo se espalhando pela Indochina e pela África.
Economistas previam o fim da dominação norte-americana e a rivalidade global entre os Estados Unidos,
Rússia, China, Japão e Europa. De todos os continentes, a África era a que oferecia melhores
perspectivas de crescimento.
A historiadora Barbara Tuchman, ganhadora de um Prêmio Pulitzer, uma vez explicou que, ao escrever
História, ela tentava evitar flashes do futuro. Quando um historiador escreve sobre a Guerra Civil, por
exemplo, ele deve resistir à tentação de incluir idéias como "na verdade, todos nós sabemos quem
ganhou". Desde os primeiros meses da guerra até Gettysburg, parecia que o Sul iria vencer a batalha.
Bárbara tenta evitar ver o futuro; ela procura, então, recriar a História para o leitor, oferecendo uma
sensação de que "você está lá" no acontecimento.
Nesse exato momento, em relação a assuntos como a guerra no Iraque, predomínio chinês, proliferação
nuclear no Irã e na Coréia do Norte, nós estamos realmente "lá", incapazes de prever como a História se
desenvolverá. Daqui a 30 anos, algum pesquisador pode olhar uma pilha de revistas Time
contemporâneas com a mesma perplexidade.
Enquanto reflito sobre nosso pobre recorde de prever o futuro, percebo que a Bíblia muitas vezes põe o
foco no ato de esperar. Abraão esperando por sua única criança. Os israelenses esperando quatro séculos
por libertação e Moisés esperando por quatro décadas para o chamado de liderá-los, depois mais quatro
décadas para uma terra prometida na qual não entraria. Davi esperando na caver-na por sua prometida
coroação. Os profetas esperando pela realização de suas próprias previsões. Maria e José, Ana, Simeão,
Isabel e Zacarias esperando, como a maioria dos judeus, por um Messias. Os discípulos esperando
impacientemente por Jesus agir como o Poderoso Messias que eles esperavam (até seu primo João
bradou: "Você é ele, ou devemos esperar por outro?").
Nós ainda esperamos. A ameaça da União Soviética enfraqueceu, juntamente com a própria União
Soviética, mas agora nós nos preocupamos com os ataques-bomba dos terroristas. Nós não mais
tememos geleiras, a não ser que elas derretam. Um terremoto no Oceano Índico provocou mais estragos
no Sudeste da Ásia que o vírus SARS. Como essa crise vai acabar? Ainda presos no "agora",
simplesmente não temos respostas.
As últimas palavras de Jesus no livro de Apocalipse são "Eis que venho sem demora", seguidas por uma
oração urgente e eloqüente: "Amém, vem, Senhor Jesus." Esta oração se mantém não respondida na era
da História suspensa entre a Sua primeira vinda, como um bebê na manjedoura, e a segunda, com olhos
de fogo descritos em uma das revelações do Apocalipse.
Nos últimos dias, diz Pedro, alguns irão zombar das profecias: "Quando é esse 'breve' que ele promete?
Desde que nossos pais morreram, tudo acontece da mesma forma que acontecia no começo da criação,"
Pedro mesmo acreditava que "o fim estava perto". Depois de dois milênios de espera, os zombadores
ganharam terreno.
Em uma prisão da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, sem o conhecimento dos guardas, os
americanos montaram uma rádio improvisada. Um dia chegou a no-tícia de que o alto comando alemão
tinha se rendido, acabando com a guerra, um fato que, devido a uma falha nas comunicações, os guardas
alemães ainda não sabiam. Conforme a notícia se espalhou, uma grande celebração se rompeu.
Por três dias era difícil reconhecer os prisioneiros; Eles cantavam, acenavam para os guardas, riam para
os pastores-alemães e contavam piadas durante as re-feições. No quarto dia, eles acordaram para
descobrir que todos os alemães tinham ido, deixando as portas abertas. O tempo de espera tinha
terminado.
É sobre isso que me questiono: como nós, cris-tãos, encaramos as crises contemporâneas e por que
respondemos com tanto medo e ansiedade? Por que nós, como os prisioneiros aliados, não agimos como
as boas-novas que dizemos conhecer? O que é fé, no final, senão acreditar antecipadamente em coisas
que só farão sentido no seu reverso?
Philip Yancey (Tradução de RacheI Vieira Belo de Azevedo)

Aniversariantes do Mês
Mauricio Fortunato 1/11
Paulo Tomazin 2/11
Paulo Micael 4/11
Felipe Henrique 6/11
Ligia Maria 7/11
Adriano Felipe 7/11
Aurora Penha 10/11

Wilma Neves 12/11
Jerusa da Silva 14/11
Maria Penha 15/11
Sergio da Silveira 20/11
Millena de Souza 20/11
Danilo de Barros 22/11
Sirena Moura 26/11

Thayana da Silva 27/11
Robson Costa 27/11

Aniversários de casamento
Alciene e Celso 04/11
Marcilene e Gregório 24/11
Therezinha e Rubens 30/11

Muitos de nós, cristãos, temos negligenciado
a vida espiritual não cumprindo o mandamento de amor que Deus nos demonstrou através
do sacrifício de Seu Filho Jesus Cristo. Se não
amamos ao nosso próximo, como poderemos
dizer que amamos a Deus?
Que nós possamos manter a caldeira de nosso
amor no ponto máximo, para que nossa vida
seja exemplo mesmo em um mundo frívolo e
obscuro. Que a nossa medida nunca chegue a
um nível baixo a ponto de comprometer a
nossa condição de verdadeiros filhos de Deus.
O que tem marcado o tubo de medida do seu
amor?

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.

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
. Felicidade - Uma pesquisa do
Centro de Integração EmpresaEscola (CIEE) revelou o que os
jovens brasileiros entendem por
felicidade. Foram ouvidos 2.100
rapazes e moças de sete capitais do
país. Para eles, estar feliz é principalmente
ter sucesso na carreira profissional e estar
bem com a família.
Ser feliz, para 95% dos jovens, é escolher
certo uma profissão, ter uma oportunidade de
emprego. E quem tem uma família equilibrada tem mais chances de ser feliz.
"Talvez alguns segmentos da população
tenham chegado à conclusão de que, por um
pouco de egoísmo, a família não faz falta. Os
jovens estão dizendo: faz falta, sim. Temos
que pensar nisso", afirma uma psicóloga. Os
números também mostraram que 89% dos
jovens disseram que o que impede a felicidade é não conseguir trabalhar; 45% apontaram
a incerteza com relação ao futuro; 29%
apontaram a solidão como o maior problema.
. Pastora pela internet - A cantora pop
Alanis Morissete acabou de concluir um
curso pela Web para se tornar pastora. Com
a ordenação, Alanis terá um título para
realizar casamentos. Segundo fontes, a
cantora pretende realizar o matrimônio de

alguns amigos homossexuais.
A canadense não foi a primeira estrela a se
interessar pelo curso. O britânico Robbie
Willians também foi ordenado pela Internet.
Em 1999, Alanis chegou a participar do
polêmico filme Dogma, de Kevin Smith. Ao
lado de Ben Affleck, Matt Damon e Jason
Lee, ela recebeu o papel de Deus.
. Deus ou Papai Noel? - As agências de
correio de Israel recebem anualmente centenas de cartas endereçadas a Deus. Dentre as
expressões escritas no destinatário, figuram
ainda “Deus de Israel” e “Deus dos Céus e
dos Anjos”. Nos remetentes, gente de todo o
mundo, que pede, principalmente, dinheiro e
amor.
Yitzhak Rabihiya, porta-voz da Autoridade
Postal de Israel, explica que a correspondência é introduzida entre as antigas e gigantescas pedras do Muro das Lamentações, o
único vestígio que resta do Segundo Templo
de Herodes, destruído no ano 70 d.C. pelo
imperador romano Tito. Segundo uma milenar tradição judaica, os pedidos e mensagens
introduzidos nesta parede, principal santuário religioso para o judaísmo, são atendidos
por Deus. ''Há algumas cartas que parecem
realmente uma lista de compras'', afirma Avi
Aniv, encarregado do Serviço Postal no

bairro de Guivat Shaul, em Jerusalém, aonde
chegam as cartas dirigidas a Deus. Segundo
os funcionários israelenses, os remetentes
destas mensagens costumam ser pessoas que
se sentem sós, algumas delas desesperadas e
a maioria, gente jovem e anciã.
. Jesuslândia - O Governo israelense cederá
um terreno de 50 hectares junto ao mar da
Galiléia para a construção de um parque
temático que seguirá os passos de Jesus pela
Terra Santa e que será financiado por grupos
evangélicos.
A idéia é construir um centro que ofereça aos
cristãos a sensação de que "Jesus viveu
aqui". O ministro do Turismo israelense,
Abraham Hirchson, declarou que grupos
evangélicos investirão entre US$ 50 e 70
milhões na iniciativa e serão eles que projetarão o centro com a coordenação de Israel.
Hirchson acha que "em novembro será
possível assinar o primeiro acordo" e que o
novo centro atrairá ao redor de 1,5 milhão de
turistas por ano.
A parte do nordeste do mar da
Galiléia foi escolhida para o
projeto porque a maioria dos
capítulos do Novo Testamento
referentes à vida de Jesus
transcorreu nessa área.
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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
1– Como se chamavam os anfitriões de Paulo em Corinto ?
2– Qual o nome do principal da sinagoga de Corinto que se converteu ao evangelho ?

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
Ano Sabático- Tempo de Sábado para a
terra. Os israelitas deviam observá-lo
deixando de plantar ou colher qualquer
alimento a cada período de sete nos. O
Exílio sobreveio porque os israelitas falharam em obedecer a este mandamento. (Lv
25:1-7)
Anticristo - Qualquer pessoa que se opõe a
DEUS ou o rejeita tem o espírito do anticristo (1º Jo 2:18). Além disso, no fim dos
tempos, personagem que incorporará o que
há de pior no espírito de anticristo, mas
acabará por ser derrotada.
Antioquia - Cidade fundada por Seleuco I,
que se tornou um rico centro comercial,
foco da cultura helênica e residência dos
Selêucidas. Em 64 aC tornou-se capital da
província romana da Síria. Ali foi fundada
a primeira comunidade cristã mista, composta de judeus e pagãos convertidos. Os
membros desta comunidade pela primeira
vez foram chamados cristãos. Dela partiram Paulo e Barnabé para as suas viagens
missionárias (At 13,1-3; 14,26-28; 15,3540; 18,22). Na Ásia Menor, na Pisídia,
havia outra Antioquia, onde também Paulo
e Barnabé fundaram uma comunidade
cristã (At 13,14-52).
Antipas - Ou Herodes Antipas, um dos
filhos de Herodes o Grande, que de 4 aC a

39 dC governou a tetrarquia da Galiléia e
da Peréia. Nos Evangelhos é chamado
simplesmente Herodes (Lc 3,19; 9,9;
13,31-33) e foi denunciado por João Batista por ter tomado a mulher de seu irmão,
Herodes Filipe. Instigado por Herodíades,
Antipas mandou degolar o Batista (Mt
14,1-12).
Apocalíptica - Ou gênero literário apocalíptico (cf. Introdução ao livro de Daniel).
Amplamente difundido no judaísmo do
séc. II aC ao II dC. Tal literatura se caracteriza por uma fantasia exuberante e mesmo bizarra. Nela, animais simbolizam
pessoas e povos; números têm valor simbólico e a revelação sobre a história futura
é feita por meio de visões explicadas por
anjos intérpretes, apresentados como
homens. Exemplos deste gênero literário já
aparecem em Is 24–27; Ez 38–39; Zc 9–
14. Mas ele é amplamente usado no livro
de Daniel, no Apocalipse e na literatura
apócrifa judaica e cristã.
Apócrifos - São escritos judaicos ou
cristãos não usados na liturgia e na teologia. Promovem muitas vezes doutrinas
estranhas e mesmo heréticas. Para recomendá-las aos leitores são apresentados
como pretensas revelações de personagens
bíblicos do AT e do NT. Mas não foram

inseridos entre os livros canônicos. Há
livros apócrifos tanto do AT como do NT.
As Igrejas protestantes chamam de apócrifos aqueles livros do AT que os católicos
consideram deuterocanônicos. Os que os
católicos chamam apócrifos, os protestantes consideram pseudepígrafos. Para o NT
adotam a mesma terminologia dos católicos.
Apolo - Cristão de Alexandria que pregou
o Evangelho em Éfeso e Corinto, mas no
começo conhecia apenas o batismo de João
Batista (At 18,24-28; 1Cor 1,12).
Apostasia - Ato de desviar-se ou afastar-se
do relacionamento com DEUS.
Apóstolo - Alguém enviado como representante; no NT, aquele que tivesse visto a
JESUS e por ele tivesse sido comissionado
para ensinar outras pessoas a respeito dele.
Áquila - Judeu que se converteu com sua
esposa Priscila em Roma, donde foi expulso por decreto de Cláudio, junto com
outros judeus. Nesta ocasião Paulo o
encontrou em Corinto, trabalhou e hospedou-se em sua casa (At 18,2s). Áqüila e
Priscila acompanharam Paulo a Éfeso,
onde encontraram Apolo e o instruíram na
doutrina do Apóstolo (At 18,18-26). Paulo
os tinha em grande estima como cooperadores no apostolado (Rm 16,3-5).

Livros recomendados do mês
Entenda a Bíblia - JOHN STOTT - Editora Mundo Cristão - As páginas deste livro abordam questões que desafiam a própria fé: por
que a Bíblia foi escrita? Qual a sua mensagem fundamental? Quem garante sua autoridade como Palavra de Deus? Como interpretá-la
com segurança?
Pescadores de crianças - C. H. SPURGEON - Edições Vida Nova - Um ministério sem reconhecimento” “Uma perda de tempo” Estas
são as formas mais comuns de pessoas desgastadas e exaustas descreverem o ministério com crianças. Neste livro, você encontrará
encorajamento, orientação prática e princípios bíblicos para renovar suas energias no ministério com crianças.

Respostas

1– Áquila e Priscila - At 18:1-4
2– Crispo - At 18:8

A Medida de Nosso Amor - Ministério Para Refletir

"Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos
outros" (João 13:35)
Na sala das caldeiras, é impossível olhar-se para dentro de uma delas para
verificar a quantidade de água que contém. Mas há, ao lado, um minúsculo
tubo de vidro que serve como medida. A quantidade mostrada no tubo é a
mesma que existe na grande caldeira. Quando o tubo mostra água pela metade, a caldeira tem água pela metade; se o tubo está vazio assim também está
a caldeira. Como você sabe que ama a Deus? Você crê que o ama mas deseja
ter certeza de que o seu amor é real. Olhe para a medida. Seu amor para com
seu irmão é a medida do seu amor para com Deus.
O amor tem sido um sentimento cada vez mais escasso no mundo atual. A
indiferença e o egoísmo tem tornado a vida humana cada vez mais fria em
relação ao próximo. Atitudes de intolerância, gestos mesquinhos e falta de
sensibilidade têm marcado o relacionamento humano que anda cada vez
mais longe da vontade do Pai celestial.
Jesus nos deixou um ensinamento precioso: "Devemos amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos." E porque não o temos
cumprido? Por que o amor não tem sido uma clara evidência de nossa vida
cristã?

