Notícias da Igreja

Programação semanal
Domingo
09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
14:30h — Ensaio do Ministério de Louvor
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto (Último do mês é Evangelístico)
Segunda-feira
19:30h — Ensaio do Coral Expressão de Louvor
Terça-feira
16:00h — Reunião de Oração
Quarta-feira
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
Sexta-feira
19:30h — Reunião de Oração

———————————————————————–——————————Sábado 06 17 h - Reunião da União Feminina
19 h - Confraternização de Fim de Ano dos Ministérios
09:30 h até 12:30 h - Ótica Kyrios e BAZAR Beneficente
17 h - C U L T O I N F A N T I L
Domingo 14 Apresentação do Coral Expressão de Louvor

Sábado 20

16 h - Desperta Débora e Pais de Oração

Domingo 21 15 h - R e u n i ã o d e L i d e r a n ç a
17 h - R e u n i ã o d o E v a n g e l i s m o

Ajude a Cantina doando alimentos.

BOLETIM MENSAL

Sábado 27

11 h - Casamento Williana & Flávio

Artigo do mês
homem. Porque Deus há de trazer a
juízo todas as obras, até as que estão
escondidas, quer sejam boas, quer
sejam más." (Eclesiastes- 2:3-11; 12:1214).
Deus se fez homem e veio até nós: JESUS
CRISTO.
"[Disse Jesus]: não andeis ansiosos
pela vossa vida, quanto ao que haveis
de comer e beber; nem pelo vosso
corpo, quanto ao que haveis de vestir...
pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas; buscai, pois, em
primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." (Mateus- 6:25, 32, 33).
"...lhes falava Jesus... Eu sou a luz do
mundo; quem me segue não andará nas
trevas; pelo contrário, terá a luz da
vida." (João 8:12 - Bíblia).
"Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem
ao Pai senão por mim." (João- 14:6).
"Arrependei-vos, pois, e convertei-vos
para serem cancelados os vossos pecados." (Atos-3:19).
Folheto evangelístico de autor
desconhecido

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.

Igreja filiada ao Conselho de Ministros das
Igrejas de Nova Vida do Brasil
Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato

DEZEMBRO / 2008

Aceitar a Jesus!?

Participe da campanha para reforma do imóvel da igreja depositando a sua oferta na poupança Bradesco nº 125.005
125.005--1 , Ag. 279
279--8

C r i s t ó v ã o

ANO VIII — Nº 90

Palavra Pastoral
Nosso relacionamento com Cristo é uma questão de vida ou
morte. O homem que conhece a Bíblia sabe que Jesus Cristo
veio ao mundo para salvar os pecadores e que os homens
são salvos apenas por Ele, sem qualquer influência por parte
de quaisquer obras praticadas.
"O que devo fazer para ser salvo?", devemos aprender a
resposta correta. Falhar neste ponto não envolve apenas
arriscar nossas almas, mas garantir a saída eterna da face
de Deus.
Os cristãos "evangelicais" fornecem três respostas a esta
pergunta ansiosa: "Creia no Senhor Jesus Cristo", "Receba
Cristo como seu Salvador pessoal" e "Aceite Cristo". Duas
delas são extraídas quase literalmente das Escrituras (At
16:31; João 1:12), enquanto a terceira é uma espécie de
paráfrase, resumindo as outras duas. Não se trata então de
três, mas de uma só.
Por sermos espiritualmente preguiçosos, tendemos a gravitar
na direção mais fácil a fim de esclarecer nossas questões
religiosas, tanto para nós mesmos como para outros; assim
sendo, a fórmula "Aceite Cristo" tornou-se uma panacéia de
aplicação universal, e acredito que tem sido fatal para muitos. Embora um penitente ocasional responsável possa
encontrar nela toda a instrução que precisa para ter um
contato vivo com Cristo, temo que muitos façam uso dela
como um atalho para a Terra Prometida, apenas para descobrir que ela os levou em vez disso a "uma terra de escuridão,
tão negra quanto as próprias trevas; e da sombra da morte,
sem qualquer ordem, e onde a luz é como a treva".
A dificuldade está em que a atitude "Aceite Cristo" está provavelmente errada. Ela mostra Cristo suplicando a nós, em
lugar de nós a Ele. Ela faz com que Ele fique de pé, com o
chapéu na mão, aguardando o nosso veredicto a respeito
dEle, em vez de nos ajoelharmos com os corações contritos
esperando que Ele nos julgue. Ela pode até permitir que
aceitemos Cristo mediante um impulso mental ou emocional,
sem qualquer dor, sem prejuízo de nosso ego e nenhuma
inconveniência ao nosso estilo de vida normal.
Para esta maneira ineficaz de tratar de um assunto vital,
podemos imaginar alguns paralelos; como se, por exemplo,
Israel tivesse "aceito" no Egito o sangue da Páscoa, mas
continuasse vivendo em cativeiro, ou o filho pródigo
"aceitasse" o perdão do pai e continuasse entre os porcos no
país distante. Não fica claro que se aceitar Cristo deve significar algo? É preciso que haja uma ação moral em harmonia
com essa atitude!

Quarta 31 - 22h - C U L T O E S P E C I A L DE F I M DE A N O
———————————————————————–——————————-
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NÃO HAVERÁ CULTO

frutífera; teus filhos como rebentos da
oliveira, à roda da tua mesa. Eis como
será abençoado o homem que teme a
Deus! (Salmo-128:1-4).
Você pode ter tudo, mas se não tiver Deus,
você vai sentir que sua vida está vazia,
sem sentido. "Resolvi no meu coração
dar-me ao vinho, regendo-me, contudo,
pela sabedoria, e entregar-me à loucura,
até ver o que melhor seria... Empreendi
grandes obras; edifiquei para mim casas... Fiz jardins e pomares... também
possuí bois e ovelhas... Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros...
provi-me de cantores e cantoras e das
delícias dos filhos dos homens: mulheres e mulheres... perseverou também
comigo a minha sabedoria. Tudo quanto
desejaram os meus olhos não lhes
neguei, nem privei o coração de alegria
alguma. Considerei todas as obras que
fizeram as minhas mãos, como também
o trabalho que eu, com fadigas, havia
feito; e eis que tudo era vaidade e correr
atrás do vento... Demais, filho meu,
atenta: Não há limite para fazer livros, e
o muito estudar é enfado da carne. De
tudo o que se tem ouvido, a suma é:
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo

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.

e m

19 h - CULTO

OBRA SOCIAL

Nem tudo que desejamos o dinheiro pode
comprar.
Pode-se comprar:
A CAMA, mas nem sempre o SONO
O LIVRO, mas não a INTELIGÊNCIA
O LUXO, mas nem sempre a BELEZA
Uma CASA, mas não um LAR
O REMÉDIO, mas nem sempre a SAÚDE
A CONVIVÊNCIA, mas não o AMOR
A DIVERSÃO, mas não a FELICIDADE
O CRUCIFIXO, mas não a FÉ
Um lugar luxuoso no CEMITÉRIO, mas não
no CÉU
"Que aproveita ao homem ganhar o
mundo inteiro e perder a sua alma?" (Marcos- 8:36).
Você pode ter casas, carros, ter emprego,
ter dinheiro no banco, viajar. Porém:
"Melhor é um prato de hortaliças onde
há amor do que o boi gordo e, com ele,
o ódio." (Provérbios- 15:17).
Você pode ter pessoas amigas, ter marido
ou esposa, ter filhos, ter pais, ter familiares.
Porém: "Bem-aventurado aquele que
teme a Deus e anda nos seus caminhos!
Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz
serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no
interior de tua casa, será como a videira

f a m í l i a

Quinta 25

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 h às 17 h. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867

O DINHEIRO

s u a

Quarta 24

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

A

Sábado 13

Ao permitir que a expressão "Aceite Cristo" represente um
esforço sincero para dizer em poucas palavras o que não
poderia ser dito tão bem de outra forma, vejamos então o
que queremos ou devemos indicar ao fazer uso dessa frase.
"Aceitar Cristo" é dar ensejo a uma ligeira ligação com a
Pessoa de nosso Senhor Jesus, absolutamente única na
experiência humana. Essa ligação é intelectual, volitiva e
emocional. O crente acha-se intelectualmente convencido de
que Jesus é tanto Senhor como Cristo; ele decidiu segui-lo a
qualquer custo e seu coração logo está gozando da singular
doçura de Sua companhia.
Esta ligação é total, no sentido de que aceita alegremente
Cristo por tudo que Ele é.
Não existe qualquer divisão covarde de posições, reconhecendo-o como Salvador hoje, e aguardando até amanhã para
decidir quanto à Sua soberania.
O verdadeiro crente confessa Cristo como o seu Tudo em
todos sem reservas. Ele inclui tudo de si mesmo, sem que
qualquer parte de seu ser fique insensível diante da transação revolucionária.
Além disso, sua ligação com Cristo é toda-exclusiva. O Senhor torna-se para ele a atração única e exclusiva para sempre, e não apenas um entre vários interesses rivais. Ele
segue a órbita de Cristo como a Terra a do Sol, mantido em
servidão pelo magnetismo do Seu afeto, extraindo dEle toda
a sua vida, luz e calor.
Nesta feliz condição são-lhe concedidos novos interesses,
mas todos eles determinados pela sua relação com o Senhor.
O fato de aceitarmos Cristo desta maneira todo-inclusiva e
todo-exclusiva é um imperativo divino. A fé salta para Deus
neste ponto mediante a Pessoa e a obra de Cristo, mas
jamais separa a obra da Pessoa. Ele crê no Senhor Jesus
Cristo, o Cristo abrangente, sem modificação ou reserva, e
recebe e goza assim tudo o que Ele fez na Sua obra de
redenção, tudo o que está fazendo agora no céu a favor dos
seus, e tudo o que opera neles e através deles.
Aceitar Cristo é conhecer o significado das palavras: "pois,
segundo ele é, nós somos neste mundo" (1 João 4:17). Nós
aceitamos os amigos dEle como nossos, Seus inimigos como
inimigos nossos, Sua cruz como a nossa cruz, Sua vida
como a nossa vida e Seu futuro como o nosso.
Se é isto que queremos dizer quando aconselhamos alguém
a aceitar a Cristo, será melhor explicar isso a ele, pois é
possível que se envolva em profundas dificuldades espirituais caso não explanarmos o assunto.
A. W. Tozer

CHECK-UP
Fui ao hospital do Senhor fazer um check-up de
rotina e constatei que estava doente.
Quando Jesus mediu minha pressão, verificou
que estava baixa de ternura. Ao medir a temperatura o termômetro registrou 40 graus de egoísmo. Fiz um eletrocardiograma e foi diagnosticado que necessitava de uma ponte de amor,
pois minha veia estava bloqueada e não estava
abastecendo o meu coração vazio.
Passei pela ortopedia, pois estava com dificuldade de andar lado a lado com meu irmão e
não consegui abraçá-lo por ter fraturado o braço ao tropeçar na minha vaidade.
No oftalmologista, constatou-se miopia, pois
não conseguia enxergar além das aparências.
No otorrino, queixei-me de não poder ouví-lo e
foi diagnosticado bloqueio em decorrência do
excesso de palavras vazias do dia a dia.
Obrigado Senhor, por não ter me cobrado a
consulta pela sua misericórdia.
Prometo que ao sair daqui vou usar somente os

remédios naturais que me indicou e que estão
no receituário do seu evangelho.
Vou tomar diariamente ao me levantar, chá de
agradecimento; chegando ao trabalho vou beber uma colher de sopa de bom dia e de hora
em hora, um comprimido de paciência, com um
copo de humildade.
Ao chegar em casa Senhor, vou tomar diariamente um injeção de amor e ao me deitar, duas
cápsulas de consciência tranqüila.
Agindo assim, tenho certeza de que não ficarei
mais doente e todos os dias serão de confraternização e solidariedade.
Prometo prolongar este tratamento preventivo
por toda a minha vida, para que, quando me
chamar, seja por morte natural.
Obrigado Senhor!
De autor desconhecido.
Colaboração do Dc. Carlos Costa

De olho na mídia
. Golpe do Dízimo - Um casal
foi preso em Engenheiro
Beltrão depois de aplicar o
chamado 'golpe do dízimo'
em várias paróquias da região.
Em cada igreja que eles passavam, recebiam dinheiro das secretárias
dos padres em forma de troco por cheques
repassados.
Após ser presa, a dupla confessou que
comprava as folhas de cheque por R$ 10 e
arrecadavam cerca de R$ 100 em cada
paróquia.
Segundo a Polícia Militar, eles estavam
agindo há seis meses não só na região
como também em Londrina.
“Apreendemos com eles um aparelho de
DVD, que teria sido furtado de uma igreja
em Londrina.
O padre de lá confirmou que foi ele mesmo que esteve por lá", relatou um sargento da PM em entrevista ao Jornal de
Beltrão.
. Xuxa - A juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro, da 6ª Vara Cível da
Barra da Tijuca, deferiu tutela antecipada
e proibiu a Editora Gráfica Universal de
veicular a imagem da apresentadora Xuxa

Meneghel no seu jornal, Folha Universal.
Na edição de número 855, a gráfica da
Igreja Universal publicou fotos de Xuxa,
afirmando que a mesma "teria vendido a
alma ao diabo por US$ 100 milhões".
A ação indenizatória foi ajuizada no dia
10 de novembro e, segundo a apresentadora de televisão, nas folhas internas do
jornal aparecem várias fotos suas com os
dizeres "meu rei EXUX...". A autora
afirma ainda que sua imagem, não autorizada, foi divulgada em três milhões de
exemplares, tiragem indicada na capa da
publicação que circulou de 24 a 30 de
agosto de 2008.
"A imagem da autora foi usada e associada à figura do demônio. Tal vinculação é
ofensiva, apelativa e desonrosa a qualquer
pessoa", afirmou a juíza após análise dos
autos. Ela disse que o direito à imagem
está previsto no artigo 5º, inciso 10º da
Constituição Federal e no artigo 20 do
Código Civil, "vinculando-se estreitamente com a dignidade da pessoa humana".
Em caso de descumprimento da decisão
judicial, a Editora Gráfica Universal
pagará multa diária de R$ 500. A decisão
foi proferida na última segunda-feira, dia

17 de novembro. A empresa ainda poderá
recorrer da decisão.
. A mão de Deus? - A Igreja Mundial do
Poder de Deus, que agora comanda a
Rede 21, canal transmitido em UHF em
parceria com a Band, acaba de inaugurar
a Cidade Mundial - A Mão de Deus Está
Aqui, um complexo de estúdios de 400
metros quadrados.
De acordo com comunicado assinado pelo
pastor Ronaldo Didini, o gestor do canal,
trata-se do "maior estúdio para pregação
do evangelho na América do Sul".
O espaço compreende diferentes cenários
para gravações, como uma bancada, uma
área mais informal com cadeiras para
apresentador e convidados, painéis com o
logotipo da igreja e imagens de animais,
além da réplica de uma montanha.
A Rede 21, que entrou no ar no lugar da
Play TV, antes Canal 21, é resultado de
um contrato entre a Band e a Igreja Mundial do Poder de Deus. Na época em que
o negócio foi acertado, não
foram divulgados valores do
contrato ou mais detalhes
sobre a parceria.

Aniversariantes
do Mês
01 Sonia Pinheiro
03 Roberto da Costa
04 Amanda Silva
05 Bruna Costa
09 Raimunda Gomes
11 Bruno Benedito
12 Elisabeth Bastos
12 Leandro Barbosa
12 Debora Ferreira
14 Denise Souza
14 Caroline Melo
14 Vitor Silva
15 Maria Araújo
19 João Pedro
22 João Vítor
23 Sammuel Sales
24 Wildson Bedim

24 Andrea Sarmento
27 Mariana Essabbá
28 Mauricio Junior
28 Alessandra Santos
30 Rosemary Mendes
31 Neli Lameirinha
31 Carlos Santos
BODAS
04 - Doraci & Paulo
05 - Maria & Hernandes
07 - Sônia & Jorge
10 - Rosana & Alberto
11 - Maria & Enilson
12 - Jaqueline & Roberto
13 - Fabiana & Luis
17 - Lucília & Marcos

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.
Após o batismo, continue na turma dos novos
convertidos que utiliza os volumes 1, 2 e 4 dos
livros de doutrinas básicas.

Ebd—Jovens

Frase do
mês
"Deus tinha
um único filho,
e fez dele um
missionário."
David
Livingstone

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– Quem foi chamado amigo de Deus?
2– Quantas vezes a palavra “imortal” aparece na bíblia?

Perguntas e respostas
Por que Jesus, sendo Deus, se fez homem?
A humanidade do Verbo é fundamental para
a execução do plano de Deus. O homem
pecou e esse pecado contaminou toda a
humanidade. Lemos em Romanos 5.12, 15:
"Portanto, como por um homem entrou o
pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os
homens, por isso que todos pecaram. ... se
pela ofensa de um morreram muitos, muito
mais a graça de Deus, e o dom pela graça,
que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos". Somente uma vida perfeita poderia ser doada em lugar de um pecador, e não apenas um, mas a todos quantos
crêem no seu nome (Jo 1.12). O que levou o
Verbo à encarnação? Deixemos que o
próprio Jesus responda: "Porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna" (Jo
3.16). A problemática da pecaminosidade do
homem é profunda. Muitos questionam como
um homem pode salvar a todos os pecadores. Outros chegam a dizer que se o pecado
realmente existisse, nem mesmo muitos
budas ou Cristo poderia extingui-lo. Ainda
outros afirmam que é necessário que o
homem reencarne inúmeras vezes para que

seja purificado. Tais conceitos refletem a
ignorância do homem para com sua própria
realidade. O homem sem Deus está caído
moralmente. Dessa forma, procura apenas
vantagens pessoais, desprezando seu
semelhante. O pecado passa por cima de
duas leis. Ou seja, o pecador não tem consideração por Deus e pelo próximo. Ao ser
concebido em pecado, o homem herda a
natureza caída (Sl 51.5). O amor de Deus é o
principal motivo que fez que o Verbo se
tornasse carne. A esse motivo, seguem-se
outros também importantes, dentre eles a
revelação de Deus (Jo 1.18) e seus mistérios
(1 Co 4.1).
Ao ressurgir, Jesus era um espírito vivificante ou seu corpo físico de fato ressuscitou?
Jesus teve o seu corpo físico ressuscitado.
Primeiramente, devemos considerar o conceito bíblico sobre ressurreição. A ressurreição é a restauração integral do homem. Em
todas as ocorrências de ressurreição nas
Escrituras está explícita a restauração integral do corpo. Não encontramos ressurreição
de um espírito. Paulo tece as relações entre
o corpo atual e o corpo ressuscitado em
glória, contudo sempre está em foco o corpo.
O primeiro corpo de Cristo, isto é, na encarnação, foi terrestre, mortal e natural (Fp 2.7).

Segue-se que o corpo de Cristo não viu
corrupção (Sl 16.10; At 2.27,31; 13.37). Sua
ressurreição foi corporal (Lc 24.39). As
Testemunhas de Jeová afirmam que o corpo
de Jesus foi desintegrado em gases: Jeová
Deus deu fim ao corpo carnal de Jesus do
seu próprio modo (possivelmente desintegrando-o nos átomos dos quais fora constituído). Concluem em outro tópico do mesmo
livro: Este corpo, porém, não foi preservado
para ser usado pelo ressuscitado Jesus.
Tais afirmações são contrárias aos ensinos
bíblicos. O Senhor Jesus foi claro: Vede as
minhas mãos e os meus pés, que sou eu
mesmo; apalpai-me e vede, pois um espírito
não tem carne nem ossos, como vedes que
eu tenho. E, dizendo isto, mostrou-lhes as
mãos e os pés (Lc 24.39-40). Em Cristo
Jesus coexistem a natureza humana e a
natureza divina. A expressão espírito vivificante não indica a natureza do corpo, mas o
poder da ressurreição. O corpo ressuscitado
é chamado espiritual e espírito vivificante,
porque pertence ao céu. Além disso, Jesus é
vivificante no sentido de trazer vida àqueles
que nele exercem fé.
Referências às TJs: Estudo Perspicaz das Escrituras p. 450 - vol I. e p. 392 - vol II - Sociedade Torre de
Vigia de Bíblias e Tratados.de Bíblias e Tratados.

Livros recomendados do mês
A bíblia e sua família - AUGUSTUS NICODEMUS - Editora Cultura Cristã - Exposições bíblicas sobre casamento, família e filhos.
Uma leitura de grande benefício para solteiros ou casados, para estudo em grupo ou individual.
Sermões evangelístico - Novo testamento - D. M. LLOYD JONES - Editora PES - Um conjunto de 21 esboços de sermões evangelístico pregados pelo grande escritor Lloyd Jones.
Respostas

1– Abraão. Tg 2:23.
2– 1 Vez. 1tm 1:17

Reflexão

