Programação semanal

Notícias da Igreja

•Todos os domingos 18:00h - oração pela igreja e pelo pastor.
Domingo
•1ª Quarta-feira, 01/11 e 1° Domingo, 05/11, celebração da Ceia do
09:30h — Escola Bíblica Dominical
Senhor.
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
•Primeiro domingo. 05/11, nas duas reuniões, recolhimento das doa16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico)
ções de alimentos para a cesta básica. Participe!
Terça-feira
•Sábado, 04/11, 19:00h - Culto Jovem com Festival de sorvete. Prega15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja ção e testemunho do Pr. Alan Kramo (Costa do Marfim). Não Perca!
Quarta-feira
•Domingo, 05/11, 08:00h - Jejum de consagração do Min. de Louvor
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
•Sábado, 18/11, 09 às 12:00h - Jejum de consagração do Min. Elos da
Sexta-feira
Amizade.
19:30h — Reunião de oração da Igreja
•Sábado, 18/11, 16:00h - Desperta Débora.
Sábado (Primeiro)
•Domingo, 19/11, 14:30h - Reunião de liderança.
19:00h — Reunião da Juventude
•Domingo, 19/11, 17:00h - Reunião da União Feminina.
Participe da campanha para aquisição do imóvel da
•Domingo, 19/11, 17:00h - Reunião do grupo de evangelismo.
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº
•Sábado, 25/11, 15:00h - Culto de Aniversário de 45 anos da Igreja de
125005-1, Ag. 279-8.
Nova Vida. (Estádio do Olaria) - A igreja vai alugar ônibus para levar
OBRA MISSIONÁRIA
todos ao local. Confirme a sua presença para sabermos quantos ôniParticipe da obra missionária trazendo suas ofertas de remédios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou bus alugar.
•Domingo, 26/11, 16:30h - Evangelismo nas ruas.
Gregório. Ajude a Cantina doando alimentos.

OBRA SOCIAL
Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende
toda 1º Terça do mês de 15:00h às 17:00h. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867

Artigo do mês
como ele pensava, e nem de exigir nenhuma retribuição.
Dois fazendeiros eram vizinhos, suas propriedades
eram separadas por um rio que as dividia. Um dia, as Disse-lhe então: eu o insultei, exigi uma retratação
vacas de um fazendeiro atravessaram o rio e come- sua, lhe cobrei o prejuízo que suas vacas me causaram boa parte da plantação de milho do seu vizinho. ram, e você vem em minha direção e me da um abraço! Por que?
O vizinho muito indignado, prendeu as vacas do
outro vizinho e exigiu uma retratação para que seu O vizinho respondeu: Porque eu sou cristão!
prejuízo fosse pago. Quando o fazendeiro chegou na
propriedade onde suas vacas estavam presas, foi Por causa das palavras que não disse, o fazendeiro
humilhado com palavras de baixo calão.
cristão teve a oportunidade de conversar com o vizinho, e em conseqüência, este entregou sua vida à
Seu vizinho, além de maltratá-lo, falou que encon- direção de Deus naquela mesma noite.
trou as vacas vagando em sua propriedade, destruindo sua plantação de milho e logo exigiu que fosse Conclusão: um cristão deve sempre escolher suas
ressarcido de todo o seu prejuízo.
palavras com cuidado. E lembre-se de que muitas
vezes o seu silêncio é mais eficaz que uma rajada de
Neste mesmo outono, o vizinho que ultrajou o dono palavras.
das vacas percebeu a ausência de alguns de seus
porcos, e foi procurá-los, quando percebeu aonde “O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o
eles estavam, logo entrou em pânico. Seus porcos que muito abre os lábios a si mesmo se arruína.”
estavam na propriedade do dono das vacas comendo Provérbios 13.3
toda a plantação de batatas que encontravam pela “Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo
frente, imediatamente o dono dos porcos se preparou homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para
para o confronto com seu vizinho, mais quando o viu falar, tardio para se irar.” Tiago 1:19
se aproximando e conversando com ele, logo percebeu que ele não tinha nenhuma intenção de brigar Introdutor Júlio César Rodrigues Franco

As Palavras Podem Fazer Diferença

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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Palavra Pastoral

ANO VI — Nº 65

Onde estão os "Elias" de Deus?
I Reis 17.1
Nós estamos vivendo tempos muito semelhantes aos tempos de Elias. Voltando os nossos olhos para a Bíblia, podemos
perceber que a sociedade de hoje está muito parecida com a sociedade dos tempos do profeta. A corrupção tem aumentado, a religiosidade tem contaminado a muitos, as pessoas têm sido enganadas, os padrões morais têm caído, o relacionamento com Deus tem se deteriorado, a miséria tem aumentado, a educação tem decaído, enfim, o mal tem dominado.
Naquela situação, Deus buscou e encontrou um homem que sacudiu os alicerces do seu tempo: a história não foi a mesma
depois de Elias! Mas onde estão os homens e as mulheres que irão sacudir a sociedade de hoje? Onde se encontram as
pessoas que Deus busca? Onde estão os "Elias" de Deus? Deus está, hoje, convocando os "Elias" para intervirem na
história.
Quando Deus levanta Elias?
Em I Reis 17.1 nós temos uma referência da época em que Deus levanta Elias. A primeira palavra desse texto é "Então".
Esse "então" é muito elucidativo e esclarecedor; ele foi colocado aí para ligar dois momentos históricos que formam uma
seqüência, e mais: o segundo momento histórico surgiu para mudar o primeiro momento. A sociedade estava andando em
uma direção; então chegou Elias e a sociedade começou a andar em outra direção. Mas como estava a sociedade antes de
Elias? Como era a época em que Elias surgiu? Aliás, em que épocas surgem os "Elias" de Deus?
Lendo I Reis 16.29-34, nós podemos ver que a sociedade era um reflexo do Rei. Naquele tempo, o rei era a figura máxima dentro da sociedade; as pessoas o olhavam e sempre o viam como o único favorecido de Deus, ou como a personificação do próprio Deus. Dessa maneira, tudo o que o rei fazia a sociedade copiava; tudo o que ele dizia a sociedade realizava. Portanto, se o rei se afastava de Deus, toda a sociedade assim procedia; se o rei caía na idolatria, todos iam atrás. A
Bíblia diz que o rei Acabe fez o que era mau perante o Senhor, e assim podemos concluir que toda a sociedade estava
fazendo o mesmo porque seus atos eram o reflexo dos atos do rei. Se Deus é a referência de todas as coisas boas, Acabe e
toda a sociedade estavam fazendo exatamente o oposto daquilo que é ensinado por Deus.
Não existe um rei instituído hoje no Brasil, mas existe uma mídia que, poderosa e sutilmente, tem influenciado as pessoas. Além do mais, existe um pensamento perverso envolvendo toda a sociedade, instigando e influenciando as pessoas a
viverem fora dos padrões de Deus. Enquanto Deus diz sim para o casamento, a mídia transmite idéias falsas sobre o relacionamento e é absolutamente permissiva quanto ao sexo antes do casamento. Enquanto Deus diz sim para as roupas
decentes, o pensamento perverso dessa era instiga homens e mulheres a se vestirem cheios de sensualidade e provocação.
Deus diz sim para a honestidade, mas a sociedade diz sim para a esperteza e astúcia; Deus diz sim para o amor, mas o
pensamento desse século diz sim para o interesse.
Lendo os versículos 31 a 33, vemos o sincretismo, a combinação de diversas crenças. O povo de Israel tradicionalmente
adorava a Iavé, a Deus.. Contudo, com o passar dos tempos, o povo de Israel começou a se deixar influenciar pelas religiões dos povos que estavam ao seu redor e, pouco a pouco, foi absorvendo das suas tradições. Isso se tornou mais evidente
quando aconteceu o casamento entre Acabe e Jezabel. Para satisfazer a religião da esposa e conseguir apoio político,
Acabe levantou um altar a Baal e o adorou. Com isso, as leis e os valores de Deus começaram a se misturar e ser influenciados pelas leis e valores de Baal, até que foi deixando de existir a verdade de Deus. Na sociedade de hoje está acontecendo o mesmo, com uma política diabólica de tolerância na fé. As pessoas têm negociado com a verdade em nome de
um pseudo-amor. "Todos os caminhos levam a Deus; afinal, Ele é um só", dizem. Então, abrem as portas da Igreja para
todo o tipo de prática pagã e mundana.
No versículo 34, vemos que a sociedade estava desafiando a Palavra de Deus. Quando Israel entrou na Terra Prometida, a
primeira cidade que conquistaram além do Jordão foi Jericó. No dia em que essa cidade foi destruída, Josué, inspirado
pelo Senhor, proferiu a maldição contra todo aquele que tentasse reconstruir a cidade (Josué 6.26). Mas Hiel, o betelita,
não quis dar ouvidos ao que Deus havia falado; antes, ele decidiu reedificar a cidade. O ato de Hiel era um reflexo dos
atos da sociedade de um modo geral; sinal disso era a injustiça, o mal e a idolatria dentro da mesma. E a sociedade de
hoje faz a mesma coisa. São muitos os que abertamente afirmam: "a Palavra de Deus é uma mentira." Outros abertamente
desprezam a Deus e adoram a Satanás. É impressionante e terrível, ao mesmo tempo, o crescimento e o avanço da bruxaria, do satanismo e outros cultos ao diabo que têm sido divulgados em todo o mundo.
Quem é Elias?
Lendo o texto de I Reis 17.1 nós vemos alguns traços dos "Elias" de Deus:
Continua na próxima página ...

Aniversariantes do Mês
Mauricio Fortunato 1
Paulo Tomazin 2
Paulo Brito 4
Felipe Ramos 6
Adriano Benedito 7
Ligia Queiroz 7

Aurora Penha 10
Wilma Neves 12
Maria Tomazin 15
Millena de Souza 20
Sergio da Silveira 20
Danilo Barros 22

Sirena Moura 26
Leonardo Afonso 26
Heleni da Silva 27
Thayana da Silva 27

Aniversários de casamento
Alciene e Celso 04
Luiza e Reinaldo 17
Marcilene e Gregório 24

minha palavra, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos" (I Reis 17.1). Mesmo sabendo
que a pena para os que profetizassem mentiras
era a morte, ele profetizava o controle até
sobre as forças da natureza!
Elias assim agia porque se apoiava em Deus e
não temia nem pessoa nem circunstância alguma. Elias se apoiava em Deus e sabia que a sua
vida estava em Suas mãos. Era o próprio Deus
quem cuidava das necessidades de Elias; ele
não dependia de mais ninguém e, por isso, ele
era ousado diante de Deus.
Autoria desconhecida

Ebd—Jovens
Escola bíblica especial para os jovens.
Ela se reúne aos domingos a partir das 09:00h e usa
o mesmo livro da EBD, mas trazendo linguagem
jovem e incentivando o debate. Para jovens a
partir de 13 anos.

Ebd—adultos
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Estudo atual: Estudo panorâmico do Novo
Testamento
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.

e bispo anglicano, Robinson Cavalcanti, a
redução da bancada federal confirma a
tendência de queda de eleição de “políticos
evangélicos”.
. Doar faz bem - "Em se tratando de uma
caridade anônima, relacionada a causas das
quais não se têm retorno, o que poderia
motivar o doador?", questiona reportagem na
"The Economist". De acordo com a revista, a
neurociência explica que doar nos faz sentir
bem. Pesquisadores do "National Institute of
Neurological Disorders and Stroke" em
Bethesda (Maryland), quiseram descobrir as
bases neurais de atos altruístas. Eles pesquisaram o cérebro de 19 voluntários enquanto
escolhiam se guardariam o dinheiro ou
doariam. Os pesquisadores usaram as imagens de uma técnica chamada de ressonância
magnética funcional que mapea a atividade
cerebral em várias partes do cérebro. O
resultado foi publicado na "Proceedings of
the National Academy of Sciences". Os
pesquisadores foram capazes de examinar o
que acontecia na cabeça de cada participante
enquanto realizavam decisões baseadas em
critérios morais. A parte do cérebro ativada
quando uma doação acontecia seria o centro
de recompensa do cérebro, -- o caminho
mesolímbico--, responsável por liberar

dopamina, uma mediadora da euforia associada ao sexo, dinheiro, comida e drogas,
afirma a reportagem.
Quando os participantes se opuseram às
causas, a parte do cérebro ativada era próxima a última. Esta área, no entanto, é a responsável por decisões envolvendo punição.
Uma terceira parte também foi ativada,
envolvida com decisões de conflitos de
interesse próprio e morais.
. Bloqueio - Numa decisão que abre um
importante precedente contra os mercadejadores da fé, o Tribunal de Justiça de São
Paulo acaba de negar a liminar pedida pelos
fundadores da Igreja Renascer em Cristo, o
“apóstolo” Estevam Hernandes Filho e a
“bispa” Sônia Haddad Hernandes, com o
objetivo de levantar dinheiro e imóveis que
foram bloqueados pela primeira instância do
Judiciário. O casal foi denunciado pelo
Ministério Público estadual por crime de
estelionato, falsidade ideológica e lavagem
de dinheiro e o juiz titular da 1ª Vara Criminal da capital, não apenas
acolheu a denúncia, como
também determinou o bloqueio
dos bens tanto dos acusados
quanto de seus testas-de-ferro.
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Frase do mês

"O que me preocupa
não é o barulho dos
violentos, e sim, o
silêncio dos justos."
Martin Luther King

Mauro

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
Respostas
no rodapé
da página

1– Qual é o penhor da nossa herança?
2– Quem disse que as más conversações corrompem os bons costumes?

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada
domingo às 09:30h para estudar e debater os ensinos
bíblicos.

De olho na mídia
. Condenação - Um jovem da
cidade de Ercilla, sul do Chile,
foi condenado por um juiz a
assistir à missa durante um ano,
após roubar alguns bujões de gás
vazios de um templo católico,
informaram fontes judiciais.
Claudio Araneda, de 18 anos, ainda terá que
pintar a paróquia, segundo a sentença ditada
nesta quarta-feira.
O pároco de Ercilla, Edgardo Solar, que
conhece o rapaz, intercedeu por ele para que
o juiz, em vez de mandá-lo para a prisão, o
fizesse pagar por seu crime assistindo à
missa por um ano e pintando a igreja de
branco.
No entanto, a pena imediatamente gerou
críticas entre alguns teólogos que consideram que a fé não pode ser usada para condenar delitos. Mas, como o rapaz concordou
com o castigo, o promotor do processo,
Ricardo Traipe, afirmou que a condenação
será cumprida.
. Votos de fé - Um levantamento parcial
feito pelo Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (Diap), divulgado
nesta última semana, revelou que a bancada
evangélica, no Congresso, ficará menor na
próxima legislatura. Para o cientista político

Escala de serviço de Introdução

Dicionário bíblico
Pedra de moinho - Uma de duas pedras
usadas para esmagar os grãos a fim de
obter farinha.
Pedra de tropeço - Qualquer coisa ou
pessoa que leve alguém a pecar.
Peitoral - Bolso colorido, medindo 23 por
23 cm, preso às vestes do sumo sacerdote
do AT. Doze pedras preciosas no bolso
representavam as 12 tribos de Israel de
modo que, ao ser pendurado no pescoço do
sacerdote, o povo ficasse perto do seu
coração. Dentro do peitoral havia o Urim e
o Tumim (Êx 28.15,30; v. Urim; v. Tumim).
Peles finas - Peles de vaca-marinha (que é
o mesmo que dugongo), animal marinho
encontrado em abundância nos bancos de
corais do mar Vermelho e em outras águas
tropicais. Esse animal chegava a ter cerca
de 3,3m de comprimento, com cabeça
arredondada, cauda semelhante à dos
peixes e nadadeiras em forma de membros
anteriores. Assemelha-se à foca. Como o
mar Vermelho margeava o antigo Egito,
não é de surpreender que Israel usasse
essas peles para vários fins.
Postes-ídolos - Postes de madeira, talvez
entalhados com a imagem de Aserá, deusa
cananéia do amor e da guerra, erigidos
para homenageá-la e colocados perto dos
altares do culto cananeu.

Preceitos - Mandamentos, em geral injunções divinas, que definem obrigações
humanas.
Primícias - Primeiras colheitas a amadurecer na estação. A oferta das primícias era
uma dádiva da primeira e melhor parte da
colheita, o que deixava entendido que todo
o sustento de Israel provinha de DEUS (Êx
23.19). No NT, o termo se aplica a JESUS
(1º Co 15,20) e aos crentes (Tg 1.18).
Primogênitos - Filho mais velho e possuidor de privilégios especiais. No AT, o
termo muitas vezes denotava os privilégios
e o favor que DEUS outorgava a Israel (Êx
4.22). No NT, JESUS é chamado primogênito do Pai, aquele que governa sobre tudo
(Hb 1.6).
Primogenitura, direito de - No AT, o
filho primogênito recebia direitos especiais, incluindo a autoridade para ser líder da
família.
Profanar - Tratar sem respeito nem reverência (Lv 21.12). Tornar imundo ou
contaminado algo santo, tratando-o com
desrespeito ou irreverência.
Profecia - A mensagem do profeta. Também dom espiritual capacitação sobrenatural para edificação da família de DEUS.
Quem tinha esse dom anunciava verdades
novas ao povo de DEUS ou o desafiava
com verdades escriturísticas (1º Co 14.1-5)

Profeta - Porta-voz de DEUS, que recebe
uma mensagem da parte de DEUS e proclama a um grupo específico de ouvintes.
Prostituto cultural - Classe especial de
prostitutos (e prostitutas) do antigo Oriente
Médio, empregados nos cultos da fertilidade. Praticavam atos sexuais no templo do
seu deus como parte do culto que prestavam a deidade pagã (Dt 23.17).
Provérbio - Objeto de zombaria e de
ridícula, termo de insulto (Jó 17.6).
Publicanos - Cobradores de Impostos
empregados pelas autoridades romanas.
Tinham a má fama de exigir impostos
excedentes em relação à taxa oficial,
enchendo os bolsos com a diferença. Eram
desprezados pelos judeus por colaborarem
com o governo romano, que dominava o
país.
Purificar - Tornar limpo ou puro, Ser
purificado ou limpo significa ficar livre de
defeitos que desqualificariam para o uso ou
para a atividade religiosa. Ser eticamente
puro significa demonstrar-se, nos pensamentos e na conduta, escolhido por
DEUS.
Púrpura - Símbolo da riqueza e da realeza. A tinta de púrpura, altamente valorizada no mundo antigo, era obtida de vários
moluscos comuns na Fenícia (nome que
significa terra da púrpura).

Livros recomendados do mês
Ética Cristã - NORMAN GEISLER - Editora Vida Nova - Manual sobre o pensamento ético cristão. Teorias e questões atuais recebem
do autor, Norman Geisler, um tratamento sério, tais como aborto, guerra, sexo, pena de morte, eutanásia, suicídio, controle da natalidade e outras.
A igreja e as últimas coisas - D. M. LLOYDE JONES - Editora PES - Uma detalhada investigação da Igreja e das ordenanças, especialmente com uma compreensão correta do batismo e da Ceia do Senhor. Os capítulos subseqüentes focalizam a segunda vinda de Cristo,
o juízo final e a ressurreição do corpo.

Respostas

1– O Espírito Santo - Ef 1:13-14
2– ´Apóstolo Paulo - 1Co 15:33

Continuação ...
São homens dependentes de Deus - Elias não era um homem que confiava na própria força, perspicácia ou sabedoria. Antes, como ele mesmo se
define, ele era alguém que vivia perante a face de Deus. Da mesma maneira como precisava de ar para respirar, ele precisava de Deus. A preocupação de Elias não era a comida para comer, a roupa para vestir, a casa para
morar, dinheiro para ganhar ou gente para conversar; era Deus. Ele poderia ficar sem tudo, e ainda sobreviveria; mas se perdesse a percepção da
presença de Deus, ele não suportaria. Ele era aquele homem que conversava com Deus e que O ouvia antes de agir, e não se deixava levar pelas
pessoas, modismos, pensamentos ou vaidade. Esse era o seu apoio: o
relacionamento com Deus.
Por isso, a sociedade podia estar caótica, com as pessoas fazendo o que
era mau, sendo influenciadas para cometerem erros e aceitando o sincretismo, mas Elias permanecia firme. Ele se relacionava com Deus e sabia
ouvir a Sua voz, e por isso não se deixava enganar.
São homens ousados - Elias tinha coragem de se aproximar do rei de todo
o Israel e dizer verdades, de confrontá-lo cara a cara. Elias havia ouvido a
Deus, e Deus o havia enviado. Quem era o rei de todo o Israel diante do
Rei de todo o universo? E não somente isso: porque andava com Deus,
conhecia a Deus e sabia o que Deus queria, Elias profetizava o que aos
olhos dos homens parecia impossível de acontecer. Ele disse: "Segundo a

