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)
Segunda-feira
19:30h — Ensaio do Coral Expressão de Louvor
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

OBRA MISSIONÁRIA
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de
remédios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados do
ministério do Bazar.
Ajude a Cantina doando alimentos.

Notícias da Igreja
Todos os domingos
16:30 h - Evangelismo nas ruas.
18:00 h - Curso Seitas e Heresias.
Sábado
05 - 17h - Reunião da União Feminina
Quarta
09 - Apresentação Cantor Fábio Lanes
Sábado
12 - Testemunho Viagem à Terra Santa
Domingo 13 - 15 h Reunião de Liderança
17 h Reunião do Evangelismo
19 h Culto de Aniversário do Templo
Apresentação do Coral Expressão de Louvor
Sábado
19 - 14 h Churrasco Missão Transcultural
16 h Desperta Débora
Quarta 23, Quinta 24, Sexta 25 e Sábado 26
15 h - Escola Bíblica de Férias
Sábado 26 10 as 12 h Ótica Kyrios e Bazar Beneficente
15 h Encerramento Escola Bíblica de Férias
18 h Culto Jovem
Participe da campanha para reforma do imóvel da igreja depositando a sua oferta na poupança Bradesco nº 125.005-1, 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
TUA mas a tola a derruba com as próprias
mãos.” (Pv 14:1)
ESTA ESCOLHA É IMPORTANTÍSSIMA
- ELA É DISCUTIDORA E BRIGUENTA?
“A mulher virtuosa é a coroa do seu “O filho insensato é uma desgraça para
marido, mas a que o envergonha é o pai, e um gotejar contínuo as contencomo podridão nos seus ossos.” (Pv das da mulher.” (Pv 19:13)
12:4)
“O gotejar contínuo em dia de grande
BUSQUE-A EM DEUS
chuva, e a mulher contenciosa, uma e
“A casa e os bens são herança dos pais; outra são semelhantes;” (Pv 27:15)
porém do SENHOR vem a esposa pru- “É melhor morar num canto de telhado
dente.” (Pv 19:14)
do que ter como companheira em casa
NÃO COMECES POR “ATRAÇÃO FÍSICA” ampla uma mulher briguenta.” (Pv 21:9)
“Enganosa é a beleza e vã a formosura, “É melhor morar numa terra deserta do
mas a mulher que teme ao SENHOR, que com a mulher rixosa e irritadiça.” (Pv 21:19)
essa sim será louvada.” (Pv 31:30)
MAS COMEÇA SELECIONANDO QUEM - ELA É TRABALHADORA, EMPREENDETENHA O CARÁTER DE CRISTO
DORA, CRIATIVA, INDUSTRIOSA?
- ELA É SALVA? MESMO?
“Busca lã e linho, e trabalha de boa
“Não vos prendais a um jugo desigual vontade com suas mãos. Levanta-se,
com os infiéis; porque, que sociedade mesmo à noite, para dar de comer aos
tem a justiça com a injustiça? E que da casa, e distribuir a tarefa das servas.
comunhão tem a luz com as tre- Examina uma propriedade e adquire-a;
vas?” (2Co 6:14)
planta uma vinha com o fruto de suas
- ELA TEME AO SENHOR?
mãos. Cinge os seus lombos de força, e
“O temor do SENHOR é o princípio do fortalece os seus braços. Está atenta ao
conhecimento; os loucos desprezam a andamento da casa, e não come o pão
sabedoria e a instrução.” (Pv 1:7)
da preguiça.” (Pv 31:13,15-17,27)
- ELA É DISCRETA, PUDICA?
- ELA AMA E HONRA AO PAI E À MÃE?
“Como jóia de ouro no focinho de uma “Honra a teu pai e a tua mãe, para que
porca, assim é a mulher formosa que se prolonguem os teus dias na terra que
não tem discrição.” (Pv 11:22)
o SENHOR teu Deus te dá.” (Êx 20:12)
- ELA É SÁBIA, PRUDENTE?
- ELA GOSTA DE CRIANÇAS, AMARÁ E
“TODA mulher sábia edifica a sua casa; SACRIFICAR-SE-Á PELOS FILHOS?
SELECIONA, ESCOLHE
FUTURA ESPOSA

BEM

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.

“Então Rispa, filha de Aiá, tomou um
pano de cilício, e estendeu-lho sobre
uma penha, desde o princípio da sega
até que a água do céu caiu sobre eles; e
não deixou as aves do céu pousar sobre
eles de dia, nem os animais do campo
de noite.” (2Sm 21:10)
- ELA É MISERICORDIOSA PARA COM
OS POBRES?
“Abre a sua mão ao pobre, e estende as
suas mãos ao necessitado.” (Pv 31:20)
- TEUS PAIS E OS DELAS ABENÇOARIAM
PLENAMENTE O CASAMENTO DE AMBOS?
- Os pai de Sansão não aprovaram
plenamente, com todo gosto, nenhum
dos relacionamentos amorosos e o
casamento dele (todos eles com descrentes, ainda mais da pior qualidade), e
que infeliz foi a vida dele!
- Os pais de Isaque e Raquel aprovaram
plenamente, com todo gosto, o casamento deles, e quão felizes eles foram!
MELHOR SÓ QUE NÃO BEM CASADO:
“A mulher virtuosa é a coroa do seu
marido, mas a que o envergonha é
como podridão nos seus ossos.” (Pv
12:4)
PROCURA TU A MAIOR BENÇÃO DA
TERRA:“Aquele que encontra uma esposa, acha o bem, e alcança a benevolência do SENHOR.” (Pv 18:22)

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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ANO VIII — Nº 85

Palavra Pastoral
2. Apresente o pagamento que Cristo fez
COMO GANHAR UMA CRIANÇA PARA
[pelo nosso pecado].
CRISTO ?
3. Ore com ela.
1. Compreenda que, se uma criança tem idade
4. Prepare-a para o futuro.
suficiente para entender que precisa ser salva, e
idade suficiente para compreender como ser salva, d. Registre a decisão. (Mesmo se não salva)
então ela é suficientemente madura para ir para o
5. Lidando com uma criança que não está pronta.
inferno.
a. Diga-lhe que você está feliz por ela ter vindo.
2. O que você pode fazer para ajudar a ver crian- b. Diga-lhe que Jesus está feliz porque ela quer
saber mais sobre Ele.
ças serem salvas.
a. Estabeleça um bom fundamento, fale a elas a c. Diga-lhe que não tem importância se ela não
respeito de Cristo, da Bíblia e da necessidade de entender tudo o que todos nós estamos ainda aprendendo. Dê-lhe novas informações.
salvação para elas.
b. Esteja disponível. Junte-se longa e profunda- d. Diga-lhe que ela pode vir à frente e fazer perguntas a qualquer momento que ela quiser.
mente a elas. Visite-as.
c. Esteja atento. Observe sinais de convicção [de e. Diga-lhe que você estará orando por ela
f. Ore com ela e peça a Deus para ajudá-la a enpecado, de justiça e de juízo].
tender o Evangelho com a maior brevidade possíd. Esteja preparado.
e. Traga tantas crianças quantas você puder para a vel.
g. Pergunte-lhe se ela gostaria de se sentar com os
"Escola Bíblica de Férias".
f. Siga de perto cada criança com quem você tra- outros, agora.
balha.
6. Dando Segurança.
g. Ore.
a. Pergunte-lhe se ela é salva. Ajude-a a entender
que, por causa dela ter sido salva, algum dia no
3. Determinando a prontidão de uma criança.
a. Faça boas perguntas. Não faça perguntas que futuro, quando ela morrer, ela irá para o céu, onde
possam ser respondidas com [apenas] um sim ou Jesus está. Rm 10:13
b. Ajude-a a entender que ela só precisa ser salva
não.
b. Exemplos de perguntas fracas: "Você sabe uma vez. Hb. 13:5
quem é Jesus?" Ou "Você sabe o que é pecado?" c. Escreva a data da conversão dela na Bíblia que
c. Exemplos de perguntas boas : "O que é peca- ela já deve ter [ou com a qual você ou a igreja a
do?" "Por que nós pecamos?" "Por que você veio à presentearão].
frente? "Por que Jesus morreu?" "Por que você d. Leve-a, imediatamente, a contar alguém que ela
foi salva.
quer ser salvo?"
e. Caminhe junto com ela pelo corredor durante o
convite pastoral para que ela possa dizer ao pastor
4. Lidando com uma criança.
a. Faça a criança se sentir à vontade. Sente-se ou e à igreja sobre a sua decisão.
se ajoelhe para ficar da altura dela. Diga-lhe o seu f. Ajude-a a contar aos outros sobre a sua decisão.
nome. Fale com suavidade e devagar. Sorria. Balance a sua cabeça [afirmativamente], sempre que Pastor Jim Preston
Moreno Valley, Califórnia
você estiver de acordo com o que ela fala.
Traduzido por Valdenira N.M. Silva
b. Tenha muito tempo.
c. Apresente o Evangelho. (Explique o que significa
ser resgatada, ser livre, adotada, perdoada).
1. Apresente a necessidade da salvação.

Competição Inútil
"Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras provêm da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é
vaidade e desejo vão" (Eclesiastes 4:4).
João, conversando com um amigo, relata a
experiência que teve na tarde daquele dia.
"Eu levei um tremendo susto quando estava
parado em um sinal de trânsito. Bem ao meu
lado estava um caminhão betoneira. De repente ele começou a andar vagarosamente
para a frente, antes do sinal tornar-se verde.
Quando eu notei aquele movimento, imediatamente pressionei os freios pensando que
meu carro estava se movendo para trás. Eu
fiquei bastante assustado.
Eu devia ter mantido meus olhos à frente em
vez de distrair-me olhando para meu vizinho."
Muitas vezes nós caímos no mesmo erro.
Perdemos grandes oportunidades e grandes
bênçãos porque deixamo-nos distrair olhando
para o lado e não para a frente. Preocupamonos com a vida alheia e deixamos de cuidar
de nossa própria vida.

No trabalho queixamo-nos de pessoas que produzem menos do que nós, que têm menor capacidade ou que têm um salário maior que o
nosso. Nos estudos murmuramos pela atenção demasiada que um professor dá a certo
aluno e a indiferença com que nos trata. Na
igreja questionamos a posição ocupada por
algum irmão quando nos julgamos muito
mais preparados do que ele.
Enquanto estivermos nos comparando a outras pessoas, jamais estaremos satisfeitos e
nunca seremos felizes. Para cada comparação
superada surgirão muitas outras a serem
vencidas.
Viveremos em eterna competição. E de que
servirá tudo isso?
De nada!
Coloquemos nossos sonhos diante de Deus e
alegremo-nos por cada realização. Regozijemo-nos também pelas bênçãos de nossos
amigos. Agindo assim, quer a conquista seja
nossa ou do nosso próximo, sempre teremos
motivos para comemorar e para sermos muito felizes.

De olho na mídia
. Evangelismo agressivo Dois evangelistas cristãos
foram recentemente ameaçados de detenção por estarem
supostamente cometendo o
"crime de ódio". Tudo porque
evangelizavam em uma área predominantemente muçulmana de Birmingham,
na Inglaterra.
Eles entraram com uma ação legal contra
a polícia de West Midlands, reivindicando
que um policial local (cujo nome não foi
revelado) infringiu o direito deles de
professarem livremente a sua crença.
De acordo com os dois homens, em fevereiro, um policial comunitário disse-lhes
que eles estavam em uma área muçulmana e que não era permitida a pregação da
mensagem cristã ali. O policial também
disse que eles estavam cometendo o crime
de ódio por pregar que os jovens deveriam deixar o islã.
Os cristãos também contaram que receberam um alerta: "Vocês foram advertidos.
Se voltarem aqui serão espancados, vocês
foram bem advertidos."
. Blasfêmia - Um muçulmano paquistanês, acusado de blasfêmia, foi julgado e

condenado à morte na terça-feira, 24 de
junho, por supostamente ter profanado o
Alcorão. O caso foi observado com muita
atenção pela minoria cristã, que vez ou
outra enfrenta a mesma acusação e pode
vir a sofrer a mesma condenação.
Shafiq Latif estava detido na cidade de
Sialkot, na província de Pendjab, desde
março de 2006, com base na controversa
legislação antiblasfêmia. Latif foi acusado
pela polícia de profanar cópias do Alcorão, o livro considerado por muçulmanos
como sagrado. De acordo com a acusação, ele teria rasgado uma página e jogado-a no lixo.
Além de ser condenado à morte, ele foi
multado em 500 mil rúpias paquistanesas
(cerca de R$ 12 mil). "Depois de minha
decisão, na semana passada, fiquei sem
dormir durante vários dias e noites", disse
o juiz, Sohaib Ahmad Rumi. Do lado de
fora do tribunal, uma multidão aguardava
a decisão com bandeiras e cartazes dando
apoio à execução. Muitos exigiam a
morte de Shafiq Latif.
. QI? - Um artigo de pesquisadores europeus, que será publicado na revista acadêmica Intelligence em setembro, defende a

tese de que pessoas com Quociente de
Inteligência (QI) mais alto são menos
propensas a ter crenças religiosas.
O texto é assinado por Richard Lynn,
professor de psicologia da Universidade
do Ulster, na Irlanda do Norte.
Lynn é autor de outras pesquisas polêmicas, entre elas uma sugerindo que os
homens são mais inteligentes do que as
mulheres.
Em um desses estudos, os autores compararam a média de QI com religiosidade
entre países.
No outro estudo, eles cruzaram os resultados de jovens americanos em um teste
alternativo de habilidade intelectual (fator
g) com o grau de religiosidade deles.
Na pesquisa entre países, os pesquisadores analisaram média de QI com o de
religiosidade em 137 países. Os dados
foram coletados em levantamentos anteriores. Os autores concluíram que em
apenas 23 dos 137 países a porcentagem
da população que não acredita em Deus passa dos 20% e
que esses países são, na
maioria, os que apresentam
índices de QI altos.

Aniversariantes
do Mês
01 Byanca de Deus
02 Aluísio Silva
03 Mª da Glória
03 Sônia dos Santos
05 Mª José Ribeiro
05 Aline Gonçalves
06 Nilton César
08 Rafael Rodrigues
08 Carlos Neves
08 Caroline Fraga
09 Sônia Silva
12 Júlio Franco
12 Lucas Silva
14 Pablo Carvalho
19 Araquem Guerra
20 Juliana Silva
22 Yago Silva
23 Raissa Pereira

23 Alberto Silva
24 Isamara Araújo
26 Marcelius Silvestre
27 Márcio Brandão
27 Girlane Georgine
30 Mª José Pereira
BODAS

02 Rozália &
Luiz Antonio Silva
04 Maria José &
Marcelo Carvalho
20 Dayse &
Celso Martins
22 Sônia &
Divo Pinheiro
25 Luciene &
Mauricio Fortunato

Exercícios
bíblicos

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
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos. Os Batismos são sempre no
último domingo de cada mês e a turma de
batizandos começa no primeiro domingo.
Para inscrever-se, procure Dc. Luiz
Antonio ou Dcª. Daisy Henriques.
Após o batismo, continue na turma dos novos
convertidos que utiliza os volumes 1, 2 e 4
dos livros de doutrinas básicas.

Frase
do mês
“Você não
perde por
esperar a
hora certa”
Bispo Roberto
McAlister

Ebd—Jovens
Escola bíblica especial para os jovens.
Reúne-se aos domingos a partir das 09:30h e
usa uma nova revista trazendo linguagem
jovem e incentivando o debate.
Para jovens a partir de 13 anos.
Na sala da Juventude no segundo andar.
Respostas
no rodapé
da página

1– Qual a nacionalidade de Tito?
2– Quantos dias jejuou Cornélio?

Perguntas e respostas
O que significa a expressão dois
pesos e duas medidas?
Essa expressão é encontrada cerca de
seis vezes nas Escrituras. Veja Provérbios 20.10, que diz: Dois pesos
diferentes e duas espécies de medida
são abominação ao Senhor, tanto um
como outro. Trata-se, portanto, de
uma expressão idiomática; ou seja,
pertencente aos povos primitivos, e
significava usar de critério diferente
para o beneficio próprio. O texto
deve ser entendido literalmente, pois
as pessoas costumavam usar, para
vantagens ilícitas, uma medida para
compra e outra para venda, adulterando o seu peso.
A exatidão nos pesos não se tornou
importante apenas para as transações
com trigo e outras mercadorias, mas
também para fortificar a moeda. E foi
dentro desse contexto e com honestidade que Abraão pesou a Efrom, 400
siclos de prata (cada siclo equivale a
11,424 g), para comprar o campo e a
caverna onde sua esposa Sara foi

sepultada. Pouco a pouco, a prática de
pesar dinheiro foi sendo substituída
pela moeda cunhada com símbolo ou
imagem. Até que as moedas se fortificassem entre o povo, as pessoas continuaram pagando suas dívidas com o
peso, forjado com metal precioso.
A prática de pesar o dinheiro em vez
de contá-lo era muito comum na
Palestina dos dias de Jesus, e também
em toda a região do Mediterrâneo. E
isso paralelamente ao uso do dinheiro
cunhado. As balanças serviam, ainda,
para comprovar se as moedas eram
verdadeiras; ou seja, se não tinham
sido cortadas ou limadas. Tal comprovação cabia aos banqueiros e aos
cambistas, o que deveria ser uma
tarefa difícil, devido à variedade de
moedas em uso naquela época, na
Palestina.
Assim como em nossos dias é comum
um vendedor obter certa margem de
lucro na transação de compra e venda
de moeda (dinheiro), o mesmo acontecia naqueles dias. Algumas pessoas

dos tempos bíblico usavam uma
medida de peso maior para compra e
outra menor para a venda. Com isso,
os pobres e necessitados eram os mais
prejudicados quando vendiam suas
mercadorias.
Além do lucro costumeiro, os cambista injustos tinham vantagem na compra e venda desleais. Tal situação fez
com que Jesus agisse severamente
contra o comércio ilícito no templo e
os comerciantes desonestos. O evangelista Mateus, que era cobrador de
impostos (Mt 10.3), registrou claramente esse importante detalhe: E
disse-lhes (Jesus): Está escrito: A
minha casa será chamada casa de
oração; mas vós a tendes convertido
em covil de ladrões (Mt 21.13). O
comércio no templo era ilícito (Lv
5.15; 12.8; 27.25), mas as fraudes nas
medidas eram condenadas! A Míshiná
fala de uma época em que o preço de
dois pombos chegou a ser de uma
medida de ouro equivalente a dois
dias de trabalho.

Livros recomendados do mês
O Arrebatamento - WIM MALGO - Chamada da meia-noite - Um pequeno estudo sobre o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo.
Antes da grande tribulação, Cristo buscará a sua igreja.
Um milênio literal - LAHAYE - Editora Actual - Um estudo sobre o milênio numa interpretação literal das escrituras sagradas. Mostrando que de fato Cristo reinará sobre a terra!

Respostas

1– Grego - Gl 2:3.
2– 4 dias At 10:30 ACF.

Reflexão

