Programação semanal
Domingo
09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
18:00h — Curso de Seitas e Heresias
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico)
Terça-feira
16:00h — 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 — Culto Jovem

Notícias da Igreja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos os domingos 18h - Curso de seitas e heresias.
Todos os domingos 18h - Oração pela igreja e pelo Pastor.
Todos os domingos 16:30h - Evangelismo nas ruas.
Domingo, 06/01, 08:00h - Jejum do Ministério de Louvor.
Sábado, 19/01, 16:00h - Desperta Débora.
Domingo, 20/01, 08:00h - Jejum do Min. Elos da Amizade.
Domingo, 20/01, 15:00h - Reunião de liderança.
Domingo, 20/01, 17:00h - Reunião do Min. de Evangelismo
Sábado, 26/01, 10:00 h - Exames de Vista GRÁTIS

OBRA MISSIONÁRIA
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remédios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou
Gregório. Ajude a Cantina doando alimentos.

Participe da campanha para reforma do imóvel da igreja depositando a sua oferta na poupança Bradesco nº 125005-1, Ag. 279-8

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
falso e ecumênico) é aceita, não importam quão absurdas e
contraditórias sejam suas doutrinas e práticas. Veja o seguinte: “O coração de um verdadeiro hindu se comove com o
Homem na cruz, que exclamou naquela hora: “Pai, perdoalhes, porque não sabe o que fazem”. Um verdadeiro tem toda
a admiração pelo profeta da Arábia (Maomé), que literalmente transformou um povo bárbaro numa sociedade de sólida
moral. Mas ele não pode aceitar jamais os fanáticos intolerantes que tentam achincalhara religião dos outros”.
Por mais irracional que seja, é compreensível que todas as
religiões sejam aceitas pelo Hinduísmo e consideradas compatíveis umas com as outras e com a yoga, ainda que se
contradigam mutuamente nos pontos mais fundamentais. O
Hinduísmo tem 300 milhões de deuses; o Islamismo afirma
que Alá é “o único deus”; e o Budismo é basicamente ateu –
contudo, todos são aceitos pelo iogue. Todas as grandes
religiões dizem honrar o “Cristo”, mas todos negam as afirmações que Ele fez a respeito de si mesmo.
Os cristãos evangélicos são considerados “fanáticos intolerantes” porque crêem na declaração de Cristo: “Eu sou o
caminho, e a verdade, e a vida: ninguém vem ao Pai senão
por mim” (Jo 14.6) Em seu extremo cuidado de “exaltar”
Jesus da mesma forma que qualquer outro “profeta”, os
verdadeiros hindus rejeitam o que Ele realmente declarou na
forma mais direta possível. Isso não é racional nem honesto!
Esse discurso ecumênico dissimulado chega a declarar que
Jesus ensinava e praticava yoga. Não existe o menor traço de
evidência histórica ou bíblica que corrobore essa afirmação
absurda – mas isso não parece perturbar nem um pouco os
entusiastas da yoga. O treinador de basquete Phil Jackson

Todos os domingos às 16:30h você pode participar
do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o
culto evangelístico e distribua folhetos convidando
pessoas para o culto.

recebeu calorosos elogios por transformar a sede do Chicago
Bulls num repositório sagrado de fetiches e totens, e por
iniciar seu time inteiro no misticismo oriental. A revista
Newsweek se referiu a Jackson com simpatia, como o homem
“que usou os princípios Zen para dar três campeonatos consectivos ao Chicago Bulls”. O artigo elogiava Jackson por
seu sucesso “ num dos mais assustadores desafios da história
das religiões”.
A história teria sido outra se ele tivesse doutrinado seu time
com o cristianismo. Se isso tivesse acontecido, a mídia e a
NBA reprovariam sua atitude severamente. Entretanto, essa
discriminação em relação ao Cristianismo, esse fragrante
preconceito contra o Cristo bíblico, é aplaudido pela sociedade, e os cristãos que procuram seguir a Cristo e se manter
fiéis a seus ensinamentos são chamados de ignorantes ou
coisa pior.
Na América “cristã”, as leis quase baniram completamente o
Cristianismo dos debates públicos. Mas, ao mesmo tempo,
todas as outras religiões são aceitas. Essa atitude quase universal não é só irracional, mas revela um profundo preconceito contra o Cristianismo, que exige uma explicação. A frase
de Shakespeare: “ Penso que protestas demais”, certamente se aplica nesse caso. Esse protesto universal – que ás
vezes se torna odioso, cruel e violento, e que ao longo dos
séculos não só levou á crucificação de Cristo como também
gerou literalmente milhões de mártires cristãos – não pode
ser considerado de forma alguma uma reação casual. Tem
que haver um propósito e algum poder por detrás dele!

Dave Hunt
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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AFINAL, O QUE É A YOGA?
O iogue Bhajan morreu em 6 de outubro de 2004. Em 5 e 6 de abril de 2005, a Câmara e o senado dos EUA, respectivamente, aprovaram
por unanimidade uma moção conjunta homenageando o falecido líder sique por seus ensinamentos [...] sobre o Siquismo e a Yoga [...]. A
Yoga está no cerne do Hinduísmo, e o Siquismo é como uma denominação dentro do Hinduísmo.
Em 11 de maio de 2005, o Capitólio ofereceu uma recepção especial para comemorar a resolução do Congresso. Entre os presentes estavam senadores e deputados dos EUA, funcionários do Departamento de Estado, representantes do governo da Índia, dignitários, autoridades e seguidores da doutrina sique [...]. O comunicado á imprensa declarava que o iogue Bhajan havia melhorado a vida de milhares de
pessoas “através” de seus ensinamentos sobre a Yoga e o Darma sique. Fundador da organização 3HO – Happy, Healthy, Holy (Feliz,
Saudável, Santo) – ele ensinava que essas três qualidades da vida podiam ser alcançadas através da prática da Yoga (a verdade sórdida é
bem diferente disso, como mostraremos através de documentos no livro “A Yoga e os Cristãos”).
A base da técnica de yoga de Bhajan era o mantra Sa-Ta-Na-Ma”, repetido de forma precisa durante a prática da yoga: “projetado mentalmente da parte superior traseira da cabeça, para baixo, e depois diretamente para fora através do terceiro olho [...] entre as sobrancelhas e a
base do nariz [...]. Segundo o iogue Bhajan, “aplicando essa técnica, você pode conhecer o Desconhecido e ver o Invisível. Se você passar
duas horas por dia em meditação, Deus meditará em você o resto do dia”. É claro que só temos a palavra dele de que isso é verdade.
Ao contrário do que diz a publicação atual sobre yoga no Ocidente, a declaração de Bhajan não menciona nada sobre benefícios físicos – a
yoga não foi criada para isso. O seu objetivo é fazer contato com “Deus”. De fato, seu propósito é alcançar a percepção de que cada
indivíduo praticante da yoga é deus. E adivinhem que autoridade governamental dá o seu aval entusiástico ao iogue Bahajan por fazer a
iniciação de milhares de pessoas numa suposta divindade, através dessa corrente de yoga? O Congresso americano!
PORQUE O PRECONCEITO EM RELAÇÃO AO CRISTIANISMO?
Mas e a separação entre a igreja e o estado?, que o Congresso e a Suprema Corte se empenham tanto em fazer cumprir? Logo se descobre
que, no EUA, essa restrição parece se aplicar só á Bíblia e ao Cristianismo. Antigamente os EUA eram conhecidos como uma nação
cristã. Mas hoje poderíamos muito bem dizer que esse país é uma nação anticristã. Símbolos cristãos como a Cruz e os Dez Mandamentos
não podem mais ser exibidos em lugares públicos. Entretanto, o Congresso Americano apóia e reverencia abertamente o Siquismo- para
não falar do Islamismo, que líderes políticos e religiosos vivem enaltecendo como uma “religião de paz” em compromissos oficiais. Para
conhecer a verdade sobre o Islamismo, leia meu livro “O Dia do Juízo”.
Aparentemente, o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado fisicamente (com confirmação de muitas testemunhas oculares), deixado para trás
um túmulo vazio, e prometido retornar á terra corporalmente no futuro, não é suficiente para que Ele receba exaltação pública por parte do
governo americano. Mas, porque o iogue Bhajan declarou: “Quando eu me for fisicamente, busquem-me espiritualmente. Vocês terão que
se juntar para fazer isso”, ele de algum modo se qualifica para receber a honraria que é negada a Jesus.
Talvez a diferença crucial seja que o iogue Bhajan (assim como o aclamado líder espiritual tibetano, o Dalai Lama) praticava e promovia a
yoga, e Jesus Cristo não. Porém, como veremos mais adiante, um número cada vez maior de pessoas que se dizem cristãs vem afirmando
que Jesus de fato ensinava e praticava yoga. Talvez eles pensem que, se Cristo puder ser aceito como iogue juntamente com os homensdeuses da Índia e do Tibete, não seja mais proibido comemorar o Natal nas escolas públicas, nem exibir cruzes e presépios em lugares
públicos.
Budismo, Hinduísmo, Islamismo, paganismo indígena americano, xamanismo – qualquer coisa e qualquer um, exceto o Cristianismo e
Jesus Cristo, são reverenciados e podem ser promovidos nas escolas pública. O Correio dos EUA emitiu um selo especial para comemorar
o Eid, a festa que encerra o Ramadã. Presidentes americanos, inclusive George W. Bush, oferecem jantares na Casa Branca em homenagem ao “mês sagrado e á grande fé do Islã [...]”. E a ACLU (União Pelas Liberdades – Civis Americanas), não faz objeção. Mas ela seria
capaz de ir até á Suprema Corte para impedir que a mesma honra fosse dada a Jesus Cristo! Esse é o clima que permitiu que a prática da
yoga crescesse com tanta rapidez.
YOGA PODE SER SÓ UM EXERCÌCIO FÌSICO?
O fato de os não-cristãos praticarem yoga não causa nenhuma surpresa. Afinal, ela tem sido promovida no Ocidente como se fosse simplesmente uma série de exercícios de alongamento e respiração inteiramente físicos e benéficos para a saúde – servindo até mesmo para a
cura de câncer, com testemunhos que supostamente comprovam sua eficácia. Entretanto, é inacreditável que cristãos que se dizem seguidores de Cristo e de Sua Palavra se deixem levar pela onda de misticismo oriental.
A yoga foi criada com o objetivo de proporcionar ao praticante, um meio de escapar deste mundo “irreal” do tempo e dos sentidos, e
permitir que ele alcance o moksha, o céu hindu ou que volte ao “Vazio” do Budismo. A propaganda da yoga no Ocidente diz que seus
exercícios respiratórios e de flexibilidade melhoram a saúde e ajudam a viver melhor – mas no Extremo Oriente, onde se originou, ela é
considerada uma forma de morrer. Os iogues afirmam ter a capacidade de sobreviver quase sem oxigênio e de permanecerem imóveis por
horas, livres da “ilusão” desta vida. Porém, os aspectos físicos da yoga. Que atraem muitos ocidentais, foram de fato desenvolvidos e
praticados com propósitos espirituais.
Embora seja bastante divulgado que a yoga vem de práticas ocultistas da China, Índia e Tibete, e que não foi criada para melhorar a saúde,
mas para alcançar a natureza divina, as pessoas ainda acham que é possível praticá-las estritamente por razões de saúde, sem qualquer
envolvimento religioso ou espiritual. John Patrick Sullivan, que foi jogador de futebol americano e hoje é instrutor de yoga em Santa
Bárbara, na Califórnia, diz: Yoga não tem religião. Ela não está ligada ao Hinduísmo ou Budismo [...]”. Mas essa opinião é desmentida
pelos praticantes nativos da yoga e por todos os especialistas no assunto.
O psiquiatra suíço C. G. Jung, que era profundamente envolvido com o ocultismo e não era absolutamente cristão, foi um dos pioneiros na
introdução da yoga no Ocidente, há 85 anos, dedicando-se á sua prática por toda a vida.
Continua na próxima página...

Aniversariantes do Mês
01 - Severina Pessoa
02 - Alciene Brito
03 - Isabel Silva
10 - Heloísa Palmiere
10 - Carlos Costa
15 - Rozália Silva
16 - Márcia Alencar

16 - Marcelo Carvalho
20 - Rayane Braz
20 - Leila Lima
21 - Thaís DiOliveira
22 - Marina Silva
22 - Ana Nascimento
22 - Mª Lúcia Marques

23 - José Alves Braga
23 - Rosania Silva
23 - Yehudi Brito
27 - Leonardo Essabbá
28 - Marcelle Carvalho
29 - Hilton dos Santos

Aniversários de casamento
08 - Rosania & Valmir
10 - Eliane & Aarão
10 - Miria & Arildo

20/01 - Lúcia & Luiz
31/01 - Iolanda & Júlio

controlar o físico e a mente, além de proporcionar
bem-estar, com o objetivo de realizar a união do
espírito humano com o Espírito Universal.
Yoga é uma religião? Não. Embora a yoga seja uma
tradição indiana mais ou menos baseada na filosofia
hindu, ela não pertence a nenhuma região ou religião em particular. Sua prática e técnicas científicas
funcionam com a mesma eficácia independente da
crença individual.
PRÁTICAS NÃO – RELIGIOSAS
Essas contradições irritantes não são consideradas
importantes quando se trata de qualquer religião ou
filosofia, exceto o Cristianismo. O verdadeiro
Cristianismo bíblico é atacado de todos os lados,
mas qualquer outra “fé” (inclusive qualquer
“Cristianismo” ...
Continua na última página ...

Ebd—Jovens
Escola bíblica especial para os jovens.
Reúne-se 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
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada
domingo às 09:30h para estudar e debater os ensinos
bíblicos. 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.

De olho na mídia
. Jesus com GPS - Uma
estátua do menino Jesus
instalada em um presépio em
exposição na cidade de Bal
Harbour, perto de Miami, nos
Estados Unidos, foi equipada
com GPS, sistema de localização por
satélite.
A decisão de colocar o dispositivo na
imagem foi tomada depois que a estátua
original, que atingia quase tamanho natural e era pregada no chão, foi roubada do
presépio há três semanas.
Dina Cellini, que supervisiona o presépio,
afirmou que as estátuas de Maria e José
também receberão dispositivos de GPS,
para evitar roubos. "Não creio que isto vai
acontecer de novo, mas podemos precisar
de tecnologia para salvar nosso salvador",
disse.
Um advogado judeu do Estado americano
de Cincinatti, Jeffrey Harris, leu a respeito do roubo pela internet e doou a nova
estátua do menino Jesus. "Me senti mal.
Como alguém pode roubar um menino
Jesus? Mesmo sendo judeu, gosto do
espírito de Natal", disse Harris ao jornal

Miami Herald. Os judeus não celebram o
Natal, mas sim a festa do Hanukkah, que
celebra, durante oito dias em dezembro, a
recuperação pelos judeus do Templo de
Jerusalém.
. Natal Higiênico - Consumidores poloneses estão organizando uma petição para
que papéis higiênicos de Natal sejam
banidos das prateleiras.
O papel higiênico festivo à venda pela
rede de farmácias Rossman em Lublin, no
leste do país, foi acusado de ser
"repulsivo e baixo". As informações
foram publicadas pelo site Ananova.
No produto, há imagens de renas e estrelas com mensagens em inglês que dizem
"Feliz Natal".
Um porta-voz dos consumidores que
organizam a petição disse: "Isso só pode
ter sido criado por alguém excepcionalmente sem imaginação". O grupo já
escreveu para a diretoria da empresa
exigindo que o papel seja retirado do
mercado."
Nós usamos cartões de Natal para enviar
saudações e vocês usam papel higiênico
para seus traseiros", disse o vendedor

Mieczyslaw Kasper, de 51 anos, após
assinar a petição. Um porta-voz da empresa polonesa que vende o papel higiênico admitiu ter ouvido os protestos em
Lublin. "Não temos influência sobre o
que é impresso nas marcas internacionais
de nossa empresa. Nós apenas vendemos
os produtos."
. Coca na cruz? - Um grupo de ortodoxos indignados protestou ante as autoridades religiosas da cidade russa de Nijni
Novogorod contra um anúncio da CocaCola que consideram uma "blasfêmia".
"A companhia encheu a cidade com
máquinas de bebidas que têm logotipos
que representam a cruz ortodoxa e cúpulas, símbolos queridos para todos os fiéis.
Todos estes logotipos levam uma garrafa
de Coca-Cola com cruzes colocadas ao
contrário", se queixaram os denunciantes.
"Nos sentimos profundamente ultrajados
por este ato de blasfêmia. É um insulto
aos tesouros ortodoxos e nacionais do
povo russo por uma companhia americana", afirma a
queixa, que tem 440 assinaturas.
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1– Como foi morto Zacarias, filho de Joiada?
2– Como terminou a primeira ceia do Senhor?

Frase do
mês

"Se você se
sente só é
porque
construiu
muros em
vez de
pontes"

Anônimo
Respostas
no rodapé
da página

Perguntas e respostas
As "Leis de expiação de pecado e de
culpa" serviam também aos adúlteros
como Davi? Se ele não as usou, por
receber perdão direto, essa atitude
comprometeu o povo e as próprias
leis ?
As Leis de ofertas pelo pecado e pela
culpa estão delineadas nos capítulos 4.16.7 do livro de Levítico. Em Levítico
4.22-26, há instruções para aquele governante que tenha cometido pecado "por
ignorância", ou seja, pecado culposo. O
delito de Davi (adultério seguido de
homicídio) não se enquadrava nessa
descrição por ser um pecado "doloso", e
os sacrifícios não serviam de base para a
expiação desses pecados. (Números
35.31,32; 15.22-31; 1 Samuel 3.14; Êxodo 21.14; Deuteronômio 1.43; 17.1213;18.20-22; Salmo 19.13; 2 Pedro 2.10).
Durante boa parte da história de Israel,
sempre teve um dia para as cerimônias de
expiação. Esse dia especial afirmava um
profundo senso de pecado e a compreensão de que apenas Deus podia resolvê-lo
(Levítico 16.1-34, Números 29.7-11,
Ezequiel 45.18-21). Nesse dia, o sumo
sacerdote era o único que tinha permissão
para entrar no lugar santíssimo (santo dos

santos) e oferecer sacrifícios por seus
próprios pecados e pelo pecado do povo.
O meio de perdão definitivo, entretanto,
só veio com o Novo Pacto estabelecido
pelo sangue de Cristo e pelo poder da sua
ressurreição.
Mas, voltemos a Davi. Ele sabia da sentença divina para quem cometia o tipo de
pecado que cometeu (2 Samuel 12.5).
Todavia, ao ser confrontado pelo profeta
Natã (2 Samuel 12), Davi, contrito, se
arrependeu profundamente. E foi justamente nessa ocasião que escreveu os
Salmos 32 e 51, uma expressão de profunda convicção de pecado. Ele recebeu o
perdão de Deus (2 Samuel 12:13; Oséias
14.4), mas as conseqüências de seu erro
perduraram, e foram vistas por todo o
povo: instabilidade, incesto e mortes na
família de Davi.
A vida é uma semeadura: se semearmos a
desobediência a Deus, ceifaremos infelicidade e toda sorte de males (Gálatas 6.7).
Lendo Mateus 27.37, Marcos 15.26,
Lucas 23.38 e João 19.19, pude observar que cada um desses evangelhos
relata o título escrito por Pilatos sobre
a cruz de Jesus de diferente maneira.

Por quê? Será que existe alguma contradição?
Ao estudarmos os evangelhos sempre nos
deparamos com vários relatos que parecem contraditórios entre si (Exemplos: os
anjos que aparecem às mulheres na ressurreição, a cura do cego de Jericó, a
morte de Judas etc). Mas, ao compararmos tais narrativas que se diferem entre
si, mas não se contradizem, constatamos
que elas são complementares. Cada
evangelho apresenta a parte essencial da
inscrição feita na cruz: "O rei dos judeus".
O erudito cristão Normam Geisler
(Manual popular de dúvidas, enigmas e
"contradições" da Bíblia - Ed. Mundo
Cristão, 1999), elucida o porquê das
diferenças. Vejamos: "...João 19:20 diz:
'Muitos judeus leram este título, porque o
lugar em que Jesus fora crucificado era
perto da cidade; e estava escrito em
hebraico, latim e grego. Daí se vê que
aquelas palavras acima da cabeça de
Cristo foram escritas em pelo menos três
línguas diferentes, e algumas diferenças
podem ter-se originado pela tradução
dessas línguas diferentes".

Livros recomendados do mês
O melhor da espiritualidade brasileira - NELSON BOMILCAR - Editora Mundo Cristão - Uma coletânea de artigos de 18 dos mais
expressivos nomes da igreja brasileira numa reflexão sobre espiritualidade.
A evangelização e a soberania de Deus - J. L. PACKER - Editora Cultura Cristã - Com nossa preferência pelos extremos, tendemos a
negar a Soberania de Deus ou a necessidade da evangelização. Fazemos da evangelização uma empreitada humana do começo ao fim,
ou não a fazemos de modo algum. Packer demonstra pela bíblia que estes extremos são falsos.

Respostas

1– Apedrejado. 2Cr 24:20-21
2– Com o cântico de um hino. Mc 14:26 e 26:30

Continuação da primeira página
Ele declarou de forma peremptória e enfática que o aspecto espiritual não pode
ser tirado da yoga:
Os numerosos procedimentos puramente físicos da yoga [unem] as partes do
corpo [...] formando um todo com mente e espírito, como [..] nos exercícios de
pranayama, onde o prana é tanto a respiração quanto a dinâmica universal do
cosmos [..] a exaltação do corpo se une á exaltação do espírito [...]. A prática da
yoga é impensável, e seria também ineficaz, sem as idéias em que se baseia. Ela
entrelaça o físico e o espiritual de uma forma extraordinariamente completa.
O que Jung afirmou é dito de forma não menos explícita pelos sábios iogues do
Oriente, onde esse sistema teve origem. Entretanto, a maioria dos instrutores de
yoga do Ocidente continua negando esse fato. Portanto a popularidade e a prática
dessa técnica oculta oriental, criada para unir o espírito do homem com o Espírito Universal (o deus principal do Hinduísmo, Brahma), continua a explodir no
mundo ocidental. E essa expansão ocorre sob o disfarce de ser uma forma de
exercício puramente físico, apesar da esmagadora quantidade de evidências em
contrário.
O trecho a seguir foi tirado de um popular site sobre yoga, que procura explicar o
que ela realmente é. Observe a contradição entre o ensinamento científico [...]
baseado na filosofia “hindu”, e a espiritualidade sem religião, e o ecumenismo
do Hinduísmo, que tem um “espírito universal”, supostamente compatível com
todas as religiões: O que é a Yoga? Yoga significa literalmente, união. É um
ensinamento prático e científico que inclui um sistema de exercícios que visam a

