Programação semanal

Notícias da Igreja

Domingo 09:30 h - Escola Bíblica Dominical
10:30 h - Culto
12:00 h - Almoço missionário na Cantina
16:00 h - Ensaio do Ministério de Louvor
17:00 h - Evangelismo nas ruas
19:00 h - Culto Evangelístico
Segunda 19:30 h - Curso Bíblico Avançado
Terças 06:30 h - Reunião de Oração
19:30 h - Ensaio Coral Expressão de Louvor
19:30 h - Casados para sempre
Quartas 19:30 h - Culto
Quintas 19:30 h - Projeto ATOS
Sextas
19:30 h - Culto de Oração

1 ª Quarta e 1° Domingo Ceia e Coleta de alimentos
Domingo Dia 04 17h Reunião da União Feminina
Domingo Dia 18 15h Reunião de Liderança
17h Reunião do Evangelismo
17h Reunião da Geração Vida
Sábado Dia 17 19h Culto Jovem
Sábado Dia 24 Encontro de DIÁCONOS INV Caxias
16h CHÁ da Primavera
Domingo Dia 25 17h Desperta Débora
Sábado Dia 01/10 19h CULTO DE CASAIS
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125.005--1

CANTINA MISSIONÁRIA
Ajude a Cantina doando alimentos.

Assistência jurídica gratuita para pessoas desprovidas de recursos. Dra. Nilcéa Vilela atende por agendamento. 3890-3867

Continuação da primeira página
Não temos o direito de ir a outro, exceto a Deus e aquele que nos
ofendeu.
4) A DIFERENÇA ENTRE ACONSELHAMENTO E FOFOCA.
Muitas vezes, fofocas e difamações são camufladas como
"aconselhamento espiritual". Nada existe de condenável no aconselhamento espiritual, se realmente falar com um conselheiro espiritual, um conselheiro espiritual é um crente maduro, que te
exorta numa vida espiritual e à reconciliação, que aponta seu
pecado na situação que está sendo analisada! Ele não exagera a
importância da questão e não fica logo ofendido pessoalmente. A
ele interessa principalmente a vontade de Deus, não a tua.
Na maior parte das vezes, nem procuramos seriamente uma
solução quando falamos com alguém sobre um problema, mas
somente um ouvinte compassivo, que também defende nosso
ponto de vista. Parece-nos indiferente, quantas divisões provocamos, enquanto pudermos atrair pessoas para o "nosso lado". "Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue
inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e
o que semeia contenda entre os irmãos." (Pv 6:16-19)
5) "MAS ESTOU SOMENTE OUVINDO !!!"
Mais uma vez pergunto: Será que são somente as cobras que
possuem veneno mortal na língua ???
Por acaso no céu existe fofoca ??? Por acaso no céu existem
fofoqueiros ??? Por acaso no céu existem contadores de histórias,
babados, e boatos ??? Por acaso no céu existem obreiros e
lideres de grupos, que ficam fazendo fofocas e julgando os outros ??? Por acaso no céu existem pessoas que dão tapas nas
costas do pastor, e depois ficam falando mal e se desfazendo
dele, e depois tem a coragem de se dirigir até ele para pedir
oração ???
Muitos de nós pensamos que somente ouvir não é tão grave
quanto espalhá-las. Mas isso não é verdade! Deus diz: "O malfazejo atenta para o lábio iníquo; o mentiroso inclina os ouvidos para
a língua maligna." (Pv 17:4).
Em (ISm 24:9), Davi exorta a Saul: "Porque dás tu ouvidos às
palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal?" Sim,
porque lhes damos ouvidos?! Porque estamos tão rapidamente
dispostos a acreditar o pior? Na bíblia está escrito: "(o amor) tudo
espera" (1Co 13:7). Porque não respondemos educada mas
decididamente: "Desculpe, tenho a impressão que você está

contando algo, que eu nem deveria ouvir. Você deveria contá-lo
ao Senhor e aquele quem se refere, mas a mim não."
Algumas exortações desse tipo, mataria em germe a maior parte
das histórias de mexericos. Ao menos, elas impedirão as pessoas
de vir a ti com sua conversa fiada. Talvez, assim também as
estimule uma vez a pensar sobre coisas mais importantes que os
assuntos de outras pessoas. A bíblia nos adverte claramente
sobre o envolvimento com fofocas: "O mexeriqueiro revela o
segredo, portanto não te metas com quem muito abre seus lábios." (Pv 20:19)
6) UM SINAL DE MATURIDADE
"Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens,
dela darão conta no dia do juízo." (Mt 12:36). Em cada palavra
que dizemos, tomamos uma decisão. Ou nos decidimos a glorificar a Deus ou a entristecê-lo, rebelando-nos contra sua palavra;
"Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação." (Ef 4:29).
Freqüentemente não levamos a sério a ordem de Deus para
controlar nossa língua. Trata-se, entretanto, de uma das características de um crente maduro. Tiago diz: "Se alguém supõe ser
religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o
próprio coração, a sua religião é vã." (Tg 1:26). Sabemos que o
coração é enganoso mais do que todas as coisas, e assim seria
fácil justificar desse modo nosso comportamento errado.
Fofoca e difamação, são instrumentos de Satanás. Ele sabe: se
conseguir dividir-nos e fazer com que lutemos entre nós, estaremos muito ocupados para lutar entra ele. Temos que parar e
pensar, antes de falar! Deveríamos decidir em nosso coração,
nunca mais dar ouvidos a fofocas ou espalhá-las! Isso é possível
pela graça de Deus e através da nossa decisão de fazer a escolha
certa! Talvez tenhas que pedir desculpas a alguma pessoa. Talvez
será preciso revelar amarguras e curá-las. Vai primeiro a Deus e
deixa Ele ordenar teu coração! Ele também te dará forças para
fazer o restante: “Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória,
porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si
mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo,
resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de
justiça dos santos”. (Ap 19:7-8).
"Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação". (Ef 4:29).
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Palavra Pastoral

AS FOFOCAS DENTRO DA IGREJA - Por Leandro Borges
“Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os
tirará de lá; se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os
tirarei; e, se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá
darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os
matará; porei os olhos sobre eles, para o mal e não para o bem.
Porque o Senhor, o SENHOR dos Exércitos, é o que toca a terra,
e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão; ela
subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o
que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na
terra; é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra,
SENHOR é o seu nome. Eis que os olhos do SENHOR Deus
estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face
da terra; mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o SENHOR. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel
entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem
que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo
morrerão à espada, os quais dizem: O mal não nos alcançará,
nem nos encontrará”. (Amós cap.9 vers.2,3,4,5,6,8,9,10).
Quando a pessoa conta adiante algo que ela deveria ter ficado
para ela mesma, normalmente o justifica-se com as palavras:
"Precisamos de qualquer maneira orar por fulano ou sicrano, ele
tem o seguinte grave problema..." Mas então normalmente não
oramos, mas falamos bastante sobre o assunto. Naturalmente
sempre foi altamente interessante ficar sabendo das últimas
histórias sobre uma pessoa ou uma obra.
1) O QUE É FOFOCA ???
Por ocasião da nossa conversão a Jesus, deixamos os "grandes
pecados" como por exemplo, mentir, roubar, beber, enganar, uso
de drogas, etc. Começamos a passar nosso tempo com nossos
novos amigos, falando a respeito de nosso Senhor, sobre nossa
vida e sobre o que acontece à nossa volta. Complemente inofensivo... pensamos. Mas, observemos a coisa um pouco mais de
perto! Quantas vezes essas conversas estão cheias de julgamentos, de boatos, de "ouvi dizer"... escondidos cuidadosamente
atrás de um sorriso cristão!
Já sabias que a bíblia fala muito sobre fofoca ??? E não se trata
de um "pequeno pecado", como muitos de nós pensamos. Na
bíblia está escrito: "...a boca perversa, aborreço" (Provérbios
cap.8 vers.13). Deus nos ordena: "Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo." (Levítico cap. 19 vers.16). Ele também
diz: "...aprendam também a viver ociosas, andando de casa em
casa; e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes,
falando o que não devem." (I Timóteo cap.5 vers.13). E em
(Salmos cap.101 vers.5), Deus diz: "Ao que as ocultas calunias o
próximo, a esse destruirei."
Deus é de opinião que pessoas tagarelas não o reconhecem,
estando entregues aos seus pensamentos corrompidos. Ele
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equipara pessoas difamadoras com aqueles que não merecem
confiança, como assassinos e aborrecedores de Deus. Ele continua, dizendo que aqueles que fazem tais coisas, sabem que
merecem a morte. Mas isso não os impede de continuar a fazelas e até a animar outras a pratica-las.
Além disso as fofocas não precisam ser obrigatoriamente mentirosas. Muitos pensam: "O assunto é verdade, por isso posso
contá-lo a todos." Mas isso não está certo! Dizer a verdade com
falsos motivos pode ter efeito ainda mais funestos do que falar
inverdade. A seguinte definição de "fofoca" deixa isso claro: Falar
algo de alguém é fofoca, quando o que é dito não contribui para a
solução do problema da pessoa em questão.
2) ORIENTAÇÃO NA BÍBLIA.
Não é errado pensar que o motivo real porque Deus nos deixa
transmitir algo sobre a "fofoca", é que esse problema de maneira
nenhuma nos é estranho. Nós não somente ouvimos fofocas,
também as espalhamos e nós mesmos fomos vítimas delas. E
acreditem: Todas as três coisas doem ao Senhor da mesma
maneira!
Quando somos ofendidos por alguém ou vemos que alguém vive
em pecado, temos que ir a essa pessoa e a nenhuma outra !!!
" Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre tí e
ele só; se teu ouvir; ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir,
leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou
três testemunhas toda a palavra seja confirmada." (Mateus
cap.18 vers.15 e 16).
Se alguém vive em pecado, que valor teria, falar a respeito a
outros? O que os outros irão fazer a respeito? Ao invés disso, é
nossa tarefa reconduzir o irmão ou a irmã à comunhão com Deus.
Poderias mostrar-lhe o ponto escuro em sua vida, que o Senhor
gostaria tanto purificar. Se a pessoa não der ouvidos, deve-se dar
outros passos. "Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma
falta, vós, que sois espirituais, corrigi-lo, com espírito de brandura; e guarda-te para que não sejais também tentado". (Gálatas
cap.6. vers.1).
3) ENVOLVER OUTROS.
Não são somente as cobras que possuem veneno na língua !!!
Transmitir a outros nossas mágoas e amarguras e ouvir quando
eles falam das suas, é outra área em que devemos ser bem
cuidadosos. Se alguém feriu teu amigo, e este te falar da sua dor,
provavelmente ficará ofendido por simpatia por ele. Então também te sentes ofendido e talvez ficas bravo com a pessoa que fez
tal coisa ao teu amigo. Mais tarde é possível que os dois se
reconciliem, e tudo estará perdoado e esquecido. Mas um problema permanece: Tu continuas amargurado!
Uma briga causada por um pequeno incidente, pode ter conseqüências muito amplas e estender-se por muito tempo, dependendo de quantas pessoas tomam conhecimento dela. Vês, é
complemente injustificável envolver outros em tuas mágoas.
Continua na última página ...

revela o segredo; não te intrometas com o que lisonjeia com os seus
lábios”.
Esse pecado não é comum apenas às mulheres. Qualquer pessoa
pode acabar participando diretamente de uma fofoca ao repetir algo
que escutaram que era para ser um segredo. O livro de Provérbios
tem uma longa lista de versículos sobre os perigos da fofoca e sobre
a dor que pelo resultar da falta de cuidado de pensar em outras
pessoas e como podem reagir se algo que queriam que permanecesse em segredo fosse revelado. Prova disse está em (Pv 11:12-13),
observe: “O que despreza o seu próximo carece de entendimento,
mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o
segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto”.
Em (Pv 16:28) diz que “o homem perverso instiga a contenda, e o
intrigante separa os maiores amigos”. Muitas amizades já foram
destruídas por causa de algum engano que começou com uma
fofoca. Aqueles que se entregam a esse comportamento nada mais
fazem além de criar confusão e causar ira e amargura, sem falar da
dor, entre amigos. Triste dizer que algumas pessoas adoram isso e
procuram por oportunidades de destruir outras pessoas. Quando
essas pessoas são confrontadas pelo seu hábito, elas negam essas
alegações e respondem com desculpas e racionalizações. Ao invés
de admitir o erro, elas culpam algo ou alguém mais, além de tentarem fazer com que o pecado não pareça tão ruim
Será que são somente as cobras que possuem veneno mortal na
língua ???
“A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço
para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces
bocados; elas descem ao íntimo do ventre”. (Pv 18:7-8).
“O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias” (Pv 21:23). Dessa mesma forma devemos guardar a língua e
deixar de participar nesse ato pecaminoso de fofoca. Se entregarmos
nossos objetivos naturais ao Senhor, Ele vai nos ajudar a permanecer retos. Deus recompensa o justo e o íntegro, então devemos nos
esforçar para permanecer assim.

De olho na mídia
. Preconceito A cantora norte americana Shei Atkins já concorreu ao Grammy na categoria gospel music.
Agora, anunciou que está
abandonando o gênero e passará a ser
conhecida como cantora de Rythm & Blues
[R&B], categoria popular de músicos negros. Segundo ela, a razão dessa mudança
é que a igreja é muito crítica e não entende
a sua música.
Atkins está se preparando para lançar seu
novo projeto, Emotional. Ela anunciou que
o novo disco marca seu afastamento do
mercado gospel.
“Uma coisa ruim da comunidade cristã é
que existe uma mentalidade religiosa
demais e julgam a todos. Isso nos impede
de simplesmente amar as pessoas e cantar
nossa música”, declarou recentemente ao
site musical DaSouth.com.
“Não posso cantar sobre a vida, o amor ou
relacionamentos por causa do rótulo de
gospel. Não é porque eu não quero. É por
causa da mentalidade estreita que muitos
cristãos têm sobre a música.”

. Fogueira Santa? - O “Bispo” Edir Macedo publicou em seu blog no dia 23 de
Agosto de 2011 o que seria um testemunho
de milagre vindo do exterior.
Um acidente aéreo no dia 8 de Julho vitimou 70 pessoas após um avião cair perto
de um aeroporto na Inglaterra. Apesar do
número de vítimas, 51 pessoas sobreviveram. Entre os passageiros do avião estavam três irmãs congolesas, uma teria
morrido após a queda e incêndio da aeronave, duas teriam saído vivas apenas com
ferimentos leves.
O “bispo” Celso Junior, teria insinuado
levemente no relato que as duas irmãs que
teriam saído vivas do acidente teriam
conseguido a façanha por serem fiéis da
Igreja Universal no país, já a outra não
sobreviveu por apesar de ser uma pessoa
de fé não ser da denominação fundada
pelo Bispo Macedo: “[...] uma das irmãs
que se salvaram é membro fiel da Igreja
Universal na França e a outra também
participa das reuniões, sendo que as duas
estavam participando com toda a força da
Fogueira Santa de Israel, enquanto a irmã
que faleceu, infelizmente, praticava uma fé

diferente”. No relato Junior classificou a
sobrevivência das duas jovens como o
“forte” no acidente com mais de 70 mortes.
. Meia forte ! - Com base do versículo 3 do
primeiro capítulo de Josué, o “apóstolo”+
Valdemiro Santiago iniciou a campanha da
meia “Sê Tu Uma Benção”. Com elas os
membros terão um elemento profético para
cumprir o que diz o texto bíblico já citado.
“Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés.”
A campanha “Sê Tu Uma Benção” foi
inaugurada com toalhas de rosto que eram
distribuídas em todas as Igrejas Mundial do
Poder de Deus. A essas toalhas são atribuídas diversas curas e libertações que são
testemunhados durante os cultos.
No Rio de Janeiro, antes de serem distribuídos, os pares de meias foram consagrados no monte pelo bispo Pereira, que foi
acompanhado por bispos
e pastores, levando
também as toalhinhas “Sê
tu uma Bênção”.

Ebd—adultos

Aniversariantes
do Mês
02 Francisca de Lima
02 Lucélia Souza
03 Ruth Faria
03 Patrícia R M Silva
03 Andréia Gaspareli
03 Delmantina Vasconcelos
04 Gabriele Moura
07 Leila Oliveira
08 Marianna Ferreira
09 Rose Costa
11 Vânia Costa
12 Mª da Penha Soares
12 Marina Franco
13 Simone Agostinho
13 Gabriela Franco
14 Gabriela Rodrigues

15 Alexandre Silva
16 Vera Lúcia Soares
17 Luiz Marques
17 Roberto Rosa Jr.
18 Márcia Xavier
19 Deyse Figueiredo
25 Alex Santos
26 Júlia Brandão
29 Fátima Coutinho
BODAS
03 Márcia & Henri
06 Isamara & Manuel
06 Flávia & Felipe
07 Regina & Nelson
16 Érica & Milton
20 Djaneide & Joel

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos
domingos às 09:30h para estudar e debater os
ensinos bíblicos.
Estudo atual: Curso de Doutrinas Básicas
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 inscreverse, procure o Pr. Mauricio.
Após o batismo, continue o estudo na turma de
doutrinas básicas que utiliza os volumes 1, 2 e 4
do mesmo conjunto doutrinário.

Ebd—Jovens
A escola bíblica especial para os jovens
reúne-se aos domingos a partir das 9 h
numa linguagem jovem e incentivando o debate.
Para jovens a partir de 15 anos.
Na sala da Juventude no terceiro andar.

1– Quantas vezes na Bíblia é encontrada a palavra imortal ?
2– Qual o nome do paralítico curado por Pedro?

Exercício
s bíblicos

Frase
do mês
Aqueles que
passam por
nós, não vão
sós, não nos
deixam sós.
Deixam um
pouco de si,
levam um
pouco de nós.
Antoine de
Saint-Exupéry
Respostas
no rodapé
da página

Para refletir
Eparrei Jeová - Por José Barbosa Jr
Já faz tempo que venho dizendo que muitas
de nossas igrejas têm perdido o rumo. Não
precisa ser profeta e nem um “expert” em
teologia para perceber como de forma
gritante temos nos afastado da simplicidade
do evangelho de Cristo.
Nesses muitos caminhos e rumos que a
igreja dita “evangélica” no Brasil tem tomado,
um dos que mais me preocupa é a proximidade com o “baixo-espiritismo”. Aquilo que
era um de nossos maiores “inimigos” parece
que se transformou em modelo. Não é
impossível hoje traçar paralelos entre alguns
cultos “evangélicos” (principalmente os do
“baixo-pentecostalismo”) e alguns rituais de
terreiros de umbanda.
Em muitos de nossos encontros percebemos
claramente a tendência espírita-pentecostal.
Um grande amigo certo dia me telefonou
muito preocupado. “- Junior, transformaram
minha igreja num terreiro… o pessoal chega
lá, canta, canta, canta, até entrar em transe
e algum profeta “receber” o espírito e então
‘entregar’ a palavra… igualzinho nos terreiros de macumba onde os atabaques ficam
tocando até o espírito-guia ‘descer’ e encontrar seu cavalo.”
Pensei naquele momento que ele tinha toda
a razão. Parece que só muda o nome do
“guia”. Penso que não demorará o dia em

que estaremos em algumas dessas “igrejas”
e em determinado momento escutaremos
sem vergonha alguma: “Eparrei, Jeová…
humm…. eis que te digo… mizinfio precisa
de sacrificar mais alguma coisa pro ‘espírito
santo’ se apossar de vosmincê…”
Outro dia mesmo ouvi de uma “tia” que ia à
casa dos irmãos para “orar os cômodos” e
afastar as maldições. Lembrei-me de meus
tempos de infância quando, ainda ignorante
acerca do evangelho, apreciava as benzedeiras que além de “rezar” as crianças (eu
mesmo fui “rezado” algumas vezes) visitavam nossas casas para afastar os “mausolhados” (mas não acabavam com nossos
olhos maus).
Permitam-me um adendo aqui. Muitos
devem estar perguntando se eu já fiz oração
quebrando essas maldições. Não! Quando
cri em Jesus e entreguei minha vida ao seu
senhorio, o seu sangue lavou-me completamente. Não precisei de uma segunda dose
do sangue para me livrar de maldições
passadas, o seu único sacrifício
foi suficiente. Naquele dia nasci de novo…
TUDO se fez novo.
Voltando ao assunto do espiritismo evangélico, essa prática espírita já tomou sua roupagem evangélica através das “tias”, dos
“profetas” e tantos outros “irmãos abençoados” que fazem da sua principal missão

perseguir o diabo e seus demônios e encontrá-los camuflados e escondidos nos cômodos de nossas casas. Quase sempre eles
gostam de se esconder em objetos
“sacrificados” aos ídolos, filmes da Disney
(herança das pregações assustadoras do
Josué Yrion), discos “mundanos” (eu ainda
espero completar minha coleção de música
“jupiteriana”), e qualquer outra coisa que
ofenda o gueto evangélico.
Fico pensando quando é que vão perceber
que há muito mais maldição em nosso meio,
através de falsos líderes, movimentos que
anulam a graça, como o movimento rejudaizante, encontros místicos com regressões e mantras evangélicos, pastores-bispos
-apóstolos mentirosos que têm levado suas
igrejas a perderem o rumo para perpetuarem
seu nome (o nome do líder). Isso sim traz
maldição, pois enganam o povo em nome do
Deus altíssimo.
Minha esperança (eu ainda tenho esperança) é que um dia a igreja que se diz evangélica REALMENTE se volte para o Evangelho
puro e simples revelado por Deus em Sua
Palavra e abandone essas práticas animistas
-espíritas, onde seres humanos servem de
“cavalos” à sede de poder e autoridade deles
mesmos e de seus falsos-pastores.
Só queria ouvir “Misericórdia, Senhor!” ao
invés de “Eparrei, Jeová!”

Livros recomendados do mês
Ponha isto na cabeça - A postura do jovem cristão na universidade - Eliane Cohen Costa Werner - Editora Palavra - Como
um jovem cristão pode responder aos questionamentos que surgem sobre a sua fé na universidade.
O Spurgeon que foi esquecido - I. H. Murray - Editora PES - Este livro traça as linhas principais do pensamento espiritual de
Spurgeon em conexão com as três grandes controvérsias ocorridas em seu ministério.
Respostas

1– 1 vez - 1Tm 1:17.
2– Enéias At 9:33.

Para refletir
O PODEROSO VENENO DAS SERPENTES (Rm 1:29-32)
No Velho Testamento a palavra fofoca é definida como (alguém que
revela segredos, agindo como um mexeriqueiro). Isso é alguém que
conseguiu descobrir segredos sobre outras pessoas e suas famílias
para então sair de casa em casa contando o que descobriu, para o
grande detrimento daqueles que confiaram nessa pessoa, assim
como para as pessoas que escutam o que não era para escutarem. Fofoca também significa compartilhar informações através da
intenção. O mexeriqueiro tem como objetivo melhorar sua própria
imagem ao fazer outras pessoas parecerem más e ao exaltar seu
conhecimento superior de outras pessoas.
No livro de Romanos, o Apóstolo Paulo revela a natureza pecaminosa da humanidade ao afirmar como Deus está derramando Sua ira
sobre aqueles que rejeitam Suas leis. Por terem rejeitado as instruções e direção de Deus, Ele os entregou as suas naturezas pecaminosas. Nesta passagem de (Rm 1) citada no começo da matéria,
podemos observar o quão sério é ser mexeriqueiro e como isso é
uma característica daqueles que estão sob a ira de Deus.
Um outro grupo que era e é conhecido por ter uma participação
direta nesse grupo são as viúvas. Em (1Tm 5:12-13), vemos que
Timóteo adverte as viúvas para não serem mexeriqueiras ou ociosas,
observe: “Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a
primeira fé. E, além disso, aprendem também a andar ociosas de
casa em casa; e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas,
falando o que não convém”. Porque as mulheres tendem passar
muito tempo com outras mulheres em seus lares, trabalhando juntamente com essas mulheres e se envolvendo na vida de muitas
pessoas, elas escutam e observam uma variedade de conversas e
situações que têm o potencial de serem destorcidas, se o que verem
não for mantido confidencial. Timóteo afirmou que as viúvas criam o
hábito de ir de casa em casa, procurando por algo para ocupar sua
ociosidade. Cabeça vazia é a oficina do diabo, e Deus nos adverte
contra deixar que esse pecado entre em nossas vidas. E é exatamente isso que nos adverte (Pv 20:19): “O que anda tagarelando

