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
Segunda 19:30 h - Curso Bíblico Avançado
Terças 07:00 h - Reunião de Oração
19:30 h - Ensaio Coral Expressão de Louvor
Quartas 19:30 h - Culto
Quintas 19:30 h - Projeto ATOS
Sextas
19:30 h - Culto de Oração

1° Domingo e 1 ª Quarta Ceia e Coleta de alimentos
Sábado 03 16h CULTO INFANTIL
Domingo 04 17h Reunião da União Feminina
Terça 06 16h ÓTICA KYRIOS
Sábado 10 18h CULTO DO AMIGO
Domingo 11 - DIA DA BÍBLIA
17:30h Reunião Projeto ATOS
Sábado 17 11h CONFRATERNIZAÇÃO DOS MINISTÉRIOS
Domingo 25 CULTO SOMENTE À NOITE
Sábado 31 22h CULTO ESPECIAL FIM DE ANO

BRADESCO AG 279
279--8 CC 125.005
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

Artigo do mês

"O que acontece com aqueles que nunca
ouviram falar sobre Jesus?"
Resposta: Todas as pessoas são responsáveis perante
Deus [merecem condenação], quer ou não “tenham ouvido a respeito dEle [Jesus]”. A Bíblia nos diz que Deus
claramente revelou a Si mesmo na natureza (Romanos
1:20) e nos corações das pessoas (Eclesiastes 3:11). O
problema é que a raça humana é pecadora; todos nós
rejeitamos este conhecimento de Deus e nos rebelamos
contra Ele [contra Deus] (Romanos 1:21-23). Se não fosse
pela graça de Deus, teríamos sido entregues
[abandonados] aos desejos pecaminosos dos nossos
corações, permitindo-nos descobrir como a vida sem Ele é
inútil e miserável [e, finalmente, como a condenação ao
inferno é justa, merecida, literal, terrível e eterno sofrimento indescritível]. Ele faz isso àqueles que continuamente O
rejeitam (Romanos 1:24-32).

As pessoas são responsáveis perante Deus [têm que
prestar-Lhes contas] pelo que Deus já revelou a elas. A
Bíblia diz que as pessoas rejeitam esse conhecimento e,
portanto, Deus é justo em condená-las ao inferno [literal,
eterno, terrível sofrimento].

Em vez de debater o destino daqueles que nunca ouviram
falar [do Evangelho do Cristo], nós, como cristãos, deveríamos estar fazendo o nosso melhor para assegurar que
eles ouvem. Somos chamados a espalhar o evangelho
por todas as nações (Mateus 28:19-20, Atos
1:8). Sabemos que as pessoas rejeitam o conhecimento
de Deus revelado na natureza, e isto deve nos motivar a
proclamar as boas novas da salvação através de Jesus
Cristo. Somente aceitando a graça de Deus através do
Senhor Jesus Cristo as pessoas podem ser salvas de
Na realidade, [o problema] não é que algumas pessoas seus pecados e resgatadas de uma eternidade longe de
não têm ouvido falar sobre Deus. Pelo contrário, o proble- Deus.
ma é que eles rejeitaram o que ouviram e o que é facilmente visto na natureza. Deuteronômio 4:29 procla- Se assumirmos que aqueles que nunca ouviram o evanma: “Então dali buscarás ao SENHOR teu Deus, e o acha- gelho são agraciados com a misericórdia de Deus, vamos
rás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a cair em um problema terrível. Se as pessoas que nunca
tua alma.” (ACF). Este versículo ensina um princípio im- ouviram o evangelho serão salvas, é lógico que devemos
portante: todo aquele que verdadeiramente busca ao fazer tudo que pudermos para que ninguém nunca ouça o
Deus vai encontrá-Lo. Se uma pessoa realmente deseja evangelho. A pior coisa que poderíamos fazer seria compartilhar o evangelho com uma pessoa, e ela vir a rejeitáconhecer a Deus, Deus vai fazer-se conhecido.
lo. Se isso acontecesse, ele ou ela passaria a estar sob a
O problema é "não há ninguém que entenda, não há condenação [de Deus]. Pessoas que nunca ouviram o
ninguém que busque a Deus" (Romanos 3:11). As pesso- evangelho estão sob a condenação [de Deus], ou então
as rejeitam o conhecimento de Deus que está presente na não há motivação para o evangelismo. Por que correr o
natureza e em seus próprios corações, e em vez disso, risco de que pessoas possivelmente rejeitem o evangelho
decidem adorar um "deus" de sua própria criação. É tolice e [assim] condenem a si mesmas, se, antes de ouvirem,
debater a justiça de Deus em enviar para o inferno alguém estavam salvas porque nunca tinha ouvido falar do evanque nunca teve a oportunidade de ouvir o evangelho de gelho?
Cristo.
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BOLETIM MENSAL

“ECCE HOMO!”

C r i s t ó v ã o
Igreja filiada ao Conselho de Ministros das
Igrejas de Nova Vida do Brasil
Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato

DEZEMBRO / 2011

Palavra Pastoral

“E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem!” (João 19:5).
Foi esta a frase dita por um romano de lábios pagãos.
Assim ele apresentou o Supremo Criador dos Céus e da Terra à
multidão de judeus, controlada por Satanás. Jesus estava em
estado deplorável, conforme lemos em Isaías 53:2-3: “Porque
foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma
terra seca; não tinha beleza nem formosura e, olhando nós
para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores, e experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado,
e não fizemos dele caso algum”.
O Homem assim apresentado era o mesmo que, durante
três anos, havia curado muitos enfermos e praticado os atos
mais sublimes de bondade e misericórdia, tendo revelado o Seu
poder sobrenatural. O ato mais criminoso de toda a história
humana estava em vias de ser consumado e o clamor mais
profano seria ouvido, quando a enfurecida multidão gritou: “Fora
daqui com este e solta-nos Barrabás... crucifica-o” (João
23:18-b e 21).
O Homem ali permanecia, tendo os ombros cobertos com
um manto escarlate, a cabeça coroada de espinhos, com uma
aparência irreconhecível. Então Pilatos O apresentou à multidão,
dizendo: “Ecce Homo!” (“Eis o Homem!”).
O que Pilatos quis dizer com esta frase? Mal sabia ele que
suas palavras resumiam a grande mensagem contida na Bíblia.
Pilatos odiava os judeus. Teria ele apresentado com desprezo o
“homem de dores” à multidão? Ou será que ele tentava descobrir um pouco de piedade naqueles corações, caso os judeus
pedissem misericórdia? Não sabemos.
A revelação de Deus na Sua Palavra é para o homem e sobre o
homem. Ela apresenta o primeiro Adão (o homem pecador) e o
segundo Adão, (o Homem Redentor). Se o homem não existisse, não haveria a Palavra de Deus escrita, com a Sua revelação
para nós. Ignorar o conteúdo da Sua Palavra é como crucificar
novamente o Filho de Deus! Do Gênesis até o Apocalipse, Deus
está sempre dizendo: “Eis o Homem”!
No primeiro capítulo da Bíblia, Deus apresenta o homem na
criação: “Eis o homem!”. Ele criou todas as coisas, viu que tudo
era bom e se revestia de beleza e glória - do firmamento à vegetação, até aos animais. Finalmente, Ele trouxe à vida uma criatura humana, quando disse: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (Gênesis 1:26). As
Pessoas da Trindade se uniram no ato da criação. As três Pessoas sabiam de antemão que um dia uma delas iria se revestir
de humanidade e aparecer na forma de homem, por causa da
queda de Adão. Quando contemplamos Adão, não vemos um
homem das cavernas, um macaco feroz, um bruto sem inteligência, mas um ser humano repleto de sabedoria e conhecimento.

ANO XI — Nº 126

Deus lhe disse para subjugar a criação, dar nome a todos os
animais e ao resto das coisas belas que ali estavam.
Será que os cientistas de hoje poderiam fazer o mesmo?
Mas, o melhor de tudo era a comunhão desse homem com
Deus! O Criador demonstrava a Sua bondade amorosa em
relação ao homem, que Ele havia criado, para o seu deleite! “Eis
o homem!”
Infelizmente, esta cena esplendorosa mudou rapidamente e o
homem foi afastado da presença de Deus. Foi-lhe proibido entrar
no Jardim do Éden, de onde ele e sua mulher foram expulsos
por causa do pecado da desobediência. Eles haviam destratado
o seu Criador, tendo dado ouvidos à voz da serpente: “É assim
que Deus disse?”.
A partir daí, o homem e seus descendentes tornaram-se
transgressores, afastando-se cada vez mais da presença de
Deus, mergulhando no caos da infelicidade e do sofrimento. A
felicidade havia terminado e a Terra foi maldiçoada com espinhos e cardos; a morte chegou: “Tu és pó e ao pó voltarás!” (Gênesis 3:15-24).
Quando lemos a Bíblia, vemos uma geração de homens cada
vez mais perdida em seus delitos e pecados. Deus vai registrando tudo isso e dizendo: “Eis o homem!”. Hoje, vemos em que o
pecado transformou esse homem. Mas, será que Deus o abandonou a uma sorte tão triste? Claro que não, pois assim Deus
não seria Deus!
Deus envia Sua mensagem através de outro homem, agora
dizendo “Eis o Homem”. Este é o segundo Adão, conforme as
palavras da profecia e, assim, o processo da redenção humana
teve início. Seu nascimento sobrenatural fora indicado há milhares de anos, quando a pena dos profetas escreveu sobre Ele,
dizendo: ”Eis o meu santo”; “Eis o ramo de Jessé”, "Eis o Rei",
“Eis o Emanuel”. Ele será o Redentor da humanidade! Sobre Ele
cairá toda a iniquidade humana! Ele é o Homem imortal, Que
vem morrer pelos pecados dos homens mortais. Ele vem vencer
a morte! “Eis o Homem!”
Quando abrimos o Velho e o Novo Testamento, verificamos que
este Homem está ali, do primeiro ao último livro, dominando
cada passagem por Deus apresentada, onde se lê: “Eis o Homem”. Ele nasce de uma virgem, porque é o Homem que não
compartilhou do pecado humano. Ele é impecável, é Santo,
porque é o Homem-Deus! O Espírito Santo nos diz: “Eis o Homem!”, em todos os evangelhos. Sua vida é perfeita, cheia de
bondade, justiça e beleza! “Eis o Homem!”, que veio ao mundo
para realizar algo muito maior do que simplesmente viver aqui
na Terra. Ele era o Deus invisível, que se tornou visível aos
olhos dos homens pecadores. Ele se submeteu à vontade do
Pai. Ele tem o poder de curar, de salvar, de transformar o coração de cada pessoa que O recebe. “Eis o Homem” perfeito em
todos os sentidos.
Continua na próxima página...

João Batista O aponta com estas palavras: “Eis o cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo!” (João 1:29). Mas
este Cordeiro precisa de um altar onde ser sacrificado e este
altar é a Cruz. O primeiro homem vivia num jardim de delícias
e não soube aproveitá-lo. O segundo Homem esteve no jardim
do Getsêmane, em dolorosa agonia, de suor e sangue. Ele
chora, geme e clama ao Pai, através das lágrimas: “Pai, se
queres, passa de mim este cálice!”. Mas o Pai não quis,
porque “a Escritura não pode ser anulada”. (João 10:35).
“Eis o Homem!” Ele fora anunciado pelos salmistas e os
profetas, como o Homem da Glória, Que se entrega voluntariamente à morte. E, após toda a desonra lançada sobre Ele e
tendo recebido 39 cruéis chibatadas, Pilatos O apresenta:
“Ecce Homo!”. A multidão O encara, cheia de ódio, e Satanás
se regozija com a cena macabra, enquanto os anjos choram
de vergonha!
“Eis o Homem!” Ele é pregado na Cruz, morre e é sepultado. A coroa de espinhos continua sobre a Sua cabeça, o
sangue jorrando e os ossos se desmantelando! Seu último
grito foi “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito!” (Lucas 23:46). O véu do templo se rasga e a presença do
Pai se torna acessível a todos os que recebem o Seu Filho
como Salvador.
"Eis o Homem!”, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos
pecados, ressuscitou dos mortos. Seu túmulo está vazio. Ele
conquistou a morte. Mais tarde, Ele aparece aos discípulos,
não como um espírito ou um fantasma, mas num corpo glorificado. Ele é a cabeça da nova criação. No que Ele se tornou,
na glória da Sua ressurreição, nós poderemos nos tornar, pois
Ele é o primogênito de toda a criação.

Mais uma vez dizemos: “Eis o Homem!” Agora olhamos
para o alto. Ele atravessou as nuvens e se assentou à destra
do Pai Celeste, no mais alto dos Céus. Ele, que havia sido “feito tanto mais excelente do que os anjos” (Hebreus
1:4), sofreu a morte mais humilhante, por amor às Suas
criaturas.
Mas, agora, Ele se encontra acima de todos! “Eis o Homem!” Nós O veremos e seremos semelhantes a Ele, pois Ele
ressuscitou gloriosamente! Como é bom vê-Lo na glória, com
os olhos da fé, tendo a garantia de que nós, os crentes redimidos pelo Seu sangue, iremos compartilhar da Sua glória.
“Eis o Homem!” - Nosso grande Sumo Sacerdote e Advogado junto ao Pai. “Eis o Homem!” - A cabeça do corpo da igreja,
Aquele que é e que há de vir.
A cena vai mudar, novamente. Nem sempre esse Homem
estará oculto aos nossos olhos humanos... Nós o veremos
como Ele é, quando Ele voltar, para nos arrebatar. Ao Seu
comando, os mortos ressuscitarão. Nós não o veremos, conforme a multidão de judeus O viu, e nem conforme Pilatos O
viu, quando disse: “Eis o Homem!”. Iremos contemplá-Lo na
plenitude da Sua glória. “Eis o Homem!” No final da Grande
Tribulação, Ele virá na glória dos Seus anjos e santos e será
entronizado em Jerusalém. Todas as nações do mundo virão
adorá-Lo. O Segundo Homem vai restaurar a Sua criação.
Será uma restauração completa. Ele esmagará a cabeça da
serpente. “Eis o Homem!” Jesus Cristo é este Homem!
A.C.Gaebelein - “Behold The Man”.
Traduzido e adaptado por Mary Schultze, em 20/11/2011.

De olho na mídia

INGENUIDADE? - A tucanos José Serra e Sérgio Motta.
Justiça Eleitoral condenou o pastor evangélico
Caio Fábio D’Araújo Filho
a quatro anos de prisão
por seu envolvimento no
chamado “dossiê Cayman”. O conjunto de
papéis comprovadamente falso surgiu
como tentativa de incriminar a cúpula do
PSDB na campanha de 1998.
Único condenado pelo episódio até agora,
D’Araújo foi considerado responsável por
elaborar e divulgar o dossiê, incorrendo em
crime de calúnia, agravado por ter envolvido o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
A sentença é baseada em uma investigação da qual participou também o FBI, a
polícia federal norte-americana. Ela diz que
o pastor preparou os papéis com um grupo
de empresários em Miami, com o objetivo
de vender a informação a adversários dos
tucanos. Ele nega.
O documento apontava a existência de
uma empresa e de contas que seriam
controladas por FHC, Mario Covas, e pelos

O inquérito inclui um depoimento do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, adversário de FHC na eleição. Lula confirma ter
tido ao menos dois encontros para tratar do
assunto, um deles com o pastor e outro
com o ex-ministro Luiz Gushiken.
O pastor nega participação na elaboração
e na divulgação do dossiê. “Tenho a consciência absolutamente tranquila. Não estou
nem um pouco preocupado com isso.” Seu
advogado, entrou com recurso.
CENSURA - Um estudo conduzido pela
Mídia Religiosa Nacional e pelo Centro
Americano de Lei e Justiça revelou que
grandes sites de mídia social estão censurando as opiniões cristãs e de grupos
conservadores.
No resultado dessa pesquisa há informação de que algumas dessas empresas
possuem um código de liberdade de expressão que são mais restritivos do que os
direitos de livre expressão garantidos pela
Constituição dos Estados Unidos.
O estudo também mostra que algumas
empresas reagem de forma favorável às

exigências de grupos que pedem que as
opiniões conservadoras ou cristãs sejam
censuradas. O estudo mostra que por duas
vezes a Apple removeu do iTunes aplicativos que continham conteúdo cristão, um
deles era um app que prometia cura para o
homessexualismo. A Apple considerou que
as opiniões nesses app eram “ofensivas”.
O Facebook também aparece na lista do
estudo, que revelou que a empresa tem
feito parceria com ativistas homossexuais
para
“erradicar
comentários
antihomossexualismo em sua plataforma”, de
acordo com este relatório.
Até o Google apareceu nessa pesquisa, de
acordo com os autores do estudo a empresa recusou colocar igrejas e outros grupo
religiosos em seu sistema “Google para
Uso Sem Fins Lucrativos”. A mesma empresa também proibiu que o Instituto Cristão Britânico comprasse
espaço para fazer um
anúncio contra o aborto.
O Google só permitiu o
anúncio depois que o ICB
entrou com processo.

Aniversariantes
do Mês
01 Sônia Pinheiro
02 João Machado
03 Roberto Costa
04 Amanda Slva
04 Margareth Fernandes
05 Bruna Costa
07 Jorge Souza
10 Ramon Martins
11 Bruno Benedito
12 Elisabeth Bastos
12 Leandro Barbosa
14 Caroline Melo
14 Denise Souza
14 Emanuelle Pinto
15 Mª Bernadete Araújo
15 Marcelo Martins
19 Mª Conceição Chagas

24 Sandra Barbosa
27 Mariana Essabbá
28 Alessandra Santos
28 Mauricio Júnior
30 Rosemary Mendes
31 Neli Lameirinha
31 Hernrique Santos
31 Josiane Silva
BODAS
04 Doraci & Paulo
05 Bernadete & Hernandes
07 Rosana & Risonaldo
12 Jaqueline & Roberto
13 Fabiana & Luis Carlos
14 Lucília & Marcos
19 Flordeliz & Edson
28 Williana & Flávio

Ebd—adultos
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos
domingos às 09:30h para estudar e debater os
ensinos bíblicos.
Estudo atual: Carta de Paulo a TITO
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 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.

Frase
do mês
“Responder
a uma
ofensa com
palavras más,
é o mesmo
que querer
limpar
alguma
coisa suja
com lama.”

Juan Luis
Vives

Respostas
no rodapé
da página

1– Quem foram os pais de Moisés?
2– Quem foi o profeta que falou através de um cinto?

Exercício
s bíblicos

Reflexão

Viver ou juntar dinheiro?
Mensagem de um ouvinte da CBN
"Prezado Max meu nome é Sérgio, tenho 61 anos, e
pertenço a uma geração azarada. Quando eu era
jovem as pessoas diziam para escutar os mais velhos, que eram mais sábios, agora me dizem que
tenho de escutar os jovens porque são mais inteligentes.
Na semana passada eu li numa revista um artigo no
qual jovens executivos davam receitas simples e
práticas para qualquer um ficar rico. E eu aprendi
muita coisa. Aprendi por exemplo, que se eu tivesse
simplesmente deixado de tomar um cafezinho por
dia, durante os últimos 40 nos, eu teria economizado
R$ 30.000,00. Se eu tivesse deixado de
comer uma pizza por mês teria economizado R$
12.000,00 e assim por diante. Impressionado peguei
um papel e comecei a fazer contas, e descobri, para
minha surpresa, que hoje eu poderia estar milionário.
Bastava eu não ter tomado os cafés que eu tomei,
não ter feito muitas das viagens que fiz, não ter comprado algumas roupas caras que eu comprei, e principalmente não ter desperdiçado meu dinheiro, em
itens supérfluos e descartáveis.

Ao concluir os cálculos percebi que hoje eu poderia
ter quase R$ 500.000,00 na conta bancária. É claro
que eu não tenho este dinheiro.
Mas se tivesse sabe o que este dinheiro me permitiria
fazer?
Viajar, comprar roupas caras, me esbaldar com itens
supérfluos e descartáveis, comer todas as pizzas que
eu quisesse e tomar cafezinhos à vontade. Por isso
acho que me sinto feliz em ser pobre. Gastei meu
dinheiro com prazer e por prazer, porque hoje com 61
anos não tenho mais o mesmo pique de jovem, nem a
mesma
saúde,
portanto
viajar,
comer
pizzas e cafés não fazem bem na minha idade, e roupas hoje não vão melhorar muito o meu visual!
E recomendo aos jovens e brilhantes executivos, que
façam a mesma coisa que eu fiz. Caso contrário eles
chegarão aos 61 anos com um monte de dinheiro,
mas sem ter vivido a vida".
No mínimo, para pensar...

"Não eduque o seu filho para ser rico,
eduqueeduque-o para ser feliz.
Assim, ele saberá o valor das coisas,
não o seu preço"

Livros recomendados do mês
A missão cristã no mundo moderno - John Stott - Editora CPAD - Stott apresenta definições cuidadosas de cinco termos-chave
— missão, evangelismo, diálogo, salvação e conversão.
Evangelhos que Paulo jamais pregaria - Ciro Sanches Zibordi - Editora CPAD - aborda, biblicamente e de forma bem humorada, as distorções doutrinárias. O autor refuta os "novos evangelhos" e faz um alerta sobre os ventos de doutrina.
Respostas

1– Anrão e Joquebede - Ex 6:20
2– Ágabo - At 21:10-11.

Continuação da primeira página

