Programação semanal
Domingo
09:00 h - EBD Jovens e Adolescentes (3º andar)
09:30 h - EBD Adultos (Templo)
10:30 h - Culto
12:00 h - Almoço missionário na Cantina
16:30 h - Evangelismo nas ruas
18:00 h - Reunião de Intercessão
19:00 h - Culto
Segunda 07:00 h - Reunião de Oração
Terças 19:30 h - Ensaio Coral
Quartas 19:30 h - Culto
Sextas 19:30 h - Culto de Oração

BRADESCO AG 279
279--8 CC 125.005
125.005--1

Notícias da Igreja
1ª QUARTA E 1º DOMINGO - CEIA DO SENHOR
TERÇA 07
16H - ÓTICA KYRIOS
SÁBADO 11
19H - FORMATURA MMI
DE 13 A 16
CONGRESSO DA IGREJA DE NOVA VIDA
DOMINGO 19
15H - REUNIÃO DE LIDERANÇA
17H - REUNIÃO DO EVANGELISMO
17H - REUNIÃO DA GERAÇÃO VIDA
SÁBADO 25
17H IMPACTO JOVEM
DOMINGO 26
17H - DESPERTA DÉBORA
CANTINA MISSIONÁRIA
Ajude a Cantina doando alimentos.

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

Artigo Teológico

CRISTO E O BATISMO INFANTIL

Não há em toda Escritura uma só passagem
que dê margem para o ensino do batismo
infantil. Mesmo que alguns grupos cristãos
adotem esta prática, isto não pode ser argumento para que possamos tolerar tamanho
erro doutrinário.
Em uma simples análise, talvez em uma só
declaração de Cristo, podemos traçar quem
Jesus autorizava a ser candidato ao batismo
bíblico.
Se lermos atentamente a Grande Comissão,
JESUS CRISTO traça com clareza quem deve
ser batizado. Vejamos:
Mateus 28:19 (ACF)
Portanto ide, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo;
De acordo com este importante trecho das
Escrituras, temos como delinear quem é apto
para o batismo.
Veja que Jesus diz "batizando-os", que seria
o mesmo que dizer "batizando os discípulos". Isto é uma análise simples dentro das
normas da língua. Não há espaço para interpretação. Não há como acrescentar ao batismo ensinado pessoas que ainda não se tornaram discípulos.
Não há espaço assim nem para os pais, nem
para os avós, nem para os irmãos, nem para
filhos de discípulos.

Para ser discípulo primeiramente deve haver fé em Cristo, compreensão que só Ele
pode salvar, independente da obra que fazemos. Somente na idade da razão há o grau
de discernimento necessário para se ouvir e
entender o que se ouviu.
Se a fé vem pelo ouvir do Evangelho, segundo Romanos 10:17, então não há como ser
discípulo sem se ter atingido a idade da razão. Logo, criancinhas não podem nem devem passar pelo batismo.
Percebam que doutrinas erradas são facilmente refutadas pela Palavra de DEUS.
Um só versículo é capaz de deixar desacreditada uma tradição milenar que não tem respaldo nenhum na Bíblia.
Obviamente há muitos outros versículos que
refutariam a falsa doutrina do batismo infantil.
A simples análise de um só versículo serve
para estimular aos irmãos que acham difícil
argumentar sobre uma prática que parece
complexa demais para um debate. Vejam que
JESUS CRISTO é claro e direto e não dá espaço para interpretação pessoal (II Pedro 1:20)
Que DEUS ilumine aos irmãos que ainda praticam tal erro, dando-lhes o entendimento
direto das Santas Escrituras, para que assim
possam abandonar tal tradição humana, totalmente contrária aos mandamentos do
SENHOR.
Por WILLIANS CARLOS BATISTA
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Palavra Pastoral

Dez provas de que Pedro nunca esteve em Roma

1 - A COMISSÃO DE CRISTO A PEDRO - Esta sempre representa um embaraço aos católicos; Cristo comissionou Pedro a se
tornar o principal apóstolo aos CIRCUNCISOS (judeus), não aos
incircuncisos (gentios).
“Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da
incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da CIRCUNCISÃO (Porque aquele que operou eficazmente em Pedro
para o apostolado da CIRCUNCISÃO, esse operou também em
mim com eficácia para com os gentios)”.
Esta verdade está expressa na linguagem mais clara. Paulo, não
Pedro, é quem foi comissionado para ser apóstolo entre gentios. E quem escreveu a Epístola ao Romanos? Claro que não foi
Pedro (Gálatas 2:9).
“E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados
como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos
as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que
nós fôssemos aos gentios, e eles à CIRCUNCISÃO;” (Gl 2:9
ACF)
Paulo também menciona o seu ofício especial como apóstolo aos
gentios, na 2 Timóteo 1:11: “Para o que fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios”.
Em parte nenhuma Pedro é chamado um apóstolo aos gentios. Isto torna impossível ele ter ido a Roma, para se tornar o líder
da comunidade gentia.
2 - PAULO DISSE, ESPECIFICAMENTE, AOS GENTIOS ROMANOS, QUE ELE, NÃO PEDRO, HAVIA SIDO ESCOLHIDO PARA
SER O APÓSTOLO DELES:
“Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus.”(Rom. 15:16).
Paulo recebeu este encargo diretamente de Cristo. Ele até relata,
ainda mais, em Romanos 15:16, que foi Cristo que o tinha escolhido “para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada
pelo Espírito Santo.”
PAULO estabeleceu a única igreja em Roma. NÃO Pedro.
3 - SOMOS INFORMADOS, PELO PRÓPRIO PAULO - QUE
FOI ELE, NÃO PEDRO, QUEM AINDA IRIA A ROMA, PARA
FUNDAR, OFICIALMENTE, ALI, A IGREJA [local] DAQUELA
CIDADE. (Rom. 1:11).
“Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom
espiritual, a fim de que sejais confortados;” (Rm 1:11 ACF)
A igreja em Roma não foi oficialmente estabelecida, senão em 55
ou 56 d.C. Mesmo assim, os católicos gostariam que acreditássemos que Pedro fez isso, dez anos antes, no reinado de Cláudio.
Nem Pedro nem Paulo estabeleceram a Igreja Católica [universal].
Estas provas são dadas, principalmente, para ilustrar que é absolutamente impossível que Pedro esteja, de algum modo, associado a QUALQUER igreja em Roma.
4 - ENCONTRAMOS PAULO NÃO APENAS DESEJANDO ESTABELECER A IGREJA EM ROMA - como afirmando, enfaticamente, que a sua política NUNCA foi a de edificar sobre alicerce
lançado por outro homem “E desta maneira me esforcei por
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anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, PARA
NÃO EDIFICAR SOBRE FUNDAMENTO ALHEIO;” (Rm 15:20
ACF)
Se Pedro tivesse fundado a igreja em Roma, uns dez anos
antes desta declaração, ela representaria uma séria afronta a
Pedro. Esta simples declaração é uma prova de que Pedro nunca
esteve em Roma, antes desse tempo, para ali fundar igreja alguma.
5 - NO FINAL DA EPÍSTOLA DE PAULO AOS ROMANOS –
Paulo saúda nada menos de 28 pessoas diferentes, mas NUNCA
MENCIONA PEDRO, UMA VEZ SEQUER. Vejam Romanos 16.
Leiam todo o capítulo.
“1 Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na
igreja que está em Cencréia, 2 Para que a recebais no Senhor,
como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que
de vós necessitar; ... 3 Saudai a Priscila e a Áqüila, ... aEpêneto, ... a Maria, ... a Andrônico e a Júnias, ... a Amplias, ... aUrbano, ... aEstáquis, ... a Apeles, ... aos da família
de Aristóbulo. ... a Herodião, ... aos da família de Narciso, ...
a Trifena e a Trifosa, ... Pérside, ... Rufo, ... Asíncrito, aFlegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas, ... a Filólogo e a Júlia,
a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, ....” (Rm 16:1-27 ACF)
Lembrem-se que Paulo saudou estas pessoas em 55 a 56 d.C..
Por que ele não mencionou Pedro? Simplesmente porque Pedro
não estava ali.
6 - UNS 4 ANOS APÓS TER ESCRITO AOS ROMANOS - Paulo
foi levado como prisioneiro a Roma, a fim de comparecer diante
de César.
Quando os membros da comunidade cristã souberam da chegada
de Paulo, foram todos encontrá-lo (Atos 28:15).
“E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao
encontro à Praça de Ápio e às Três Vendas, e Paulo, vendoos, deu graças a Deus e tomou ânimo.” (At 28:15 ACF)
Mais uma vez, não existe uma única menção a Pedro entre
esses cristãos. Isto seria um absurdo, se Pedro estivesse em
Roma, pois Lucas sempre menciona os principais apóstolos, em
sua narrativa de Atos. Mas ele não fala coisa alguma sobre Pedro
encontrando Paulo. Por que? Porque Pedro não estava em
Roma.
7. - QUANDO, FINALMENTE, PAULO CHEGOU A ROMA - a
primeira coisa que ele fez foi convocar “os principais dos judeus” (Atos 28:17), aos quais ele declarou “aos quais declarava
com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadilos à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até à tarde.” (verso 23).
Curioso é que os principais dos judeus afirmaram que pouco
sabiam sobre os ensinos básicos de Cristo. O que eles sabiam era
que “em toda parte se fala contra esta seita”. (verso 22). Então,
Paulo começou a explicar-lhes os ensinos básicos de Cristo sobre
o reino de Deus. Alguns creram... Mas alguns não creram. O que
isto significa? - Que se Pedro, um forte partidário dos judeus,
Continua na próxima página ...

me desampararam. Que isto lhes não seja imputado”. A verdade se torna clara. Paulo escreveu a Roma, ele havia estado em Roma e, no final, escreveu, pelo menos, seis epístolas de
Roma, porém nunca mencionou Pedro. E, na 2 Timóteo 4:11, ele
diz: “Só Lucas está comigo”. Portanto, Pedro nunca foi o
Bispo de Roma.
Onde Pedro estava?
Em 45 d.C., encontramos Pedro sendo posto na prisão, em Jerusalém (Atos 12:3-4). Em 49 d.C., ele ainda permanece em Jerusalém, participando do Concílio de Jerusalém. Em 51 d.C., ele esteve
em Antioquia da Síria, onde teve um desentendimento com Paulo,
porque ter-se recusado a comer com os gentios.
Seria estranho um Bispo de Roma não querer ter coisa alguma a
ver com os gentios, em 51 d.C. Mais tarde, em cerca de 66 dC,
encontramos Pedro na Babilônia, entre os judeus (1 Pedro
5:13). “A vossa co-eleita em Babilônia vos saúda, e meu filho
Marcos.” (1Pe 5:13 ACF)
Lembrem-se que Pedro era o apóstolo aos circuncisos [isto é,
apóstolo somente para os judeus]. Então por que estaria ele na
Babilônia? Porque a história mostra que havia muitos judeus nas
áreas da Mesopotâmia, no tempo de Cristo, do mesmo modo como
havia na Palestina. Não é de admirar, portanto, que Pedro ali
estivesse. Talvez seja esta a razão por que alguns eruditos afirmem que, em seus escritos, Pedro tem um forte sabor aramaico do tipo do Aramaico falado na Babilônia. Sem dúvida, Pedro estava habituado ao seu dialeto oriental.
No período de tempo em que os padres católicos acreditam que
Pedro estava em Roma, a Bíblia mostra claramente, que ele estava em um lugar diferente. A evidência é abundante e conclusiva.
Quando alguém presta atenção à exata Palavra de Deus, não
precisa ser enganado. PEDRO NUNCA FOI O BISPO DE ROMA.
Trecho extraído de http://reformation.org/ tradução de Mary Schultze.

De olho na mídia
. MÁQUINA DE ORAÇÃO?!
- Na cidade de Manchester, na Inglaterra,
um projeto da Universidade local instalou um
“templo automático”, local similar a
uma cabine de fotografia onde as
pessoas podem realizar suas orações.
O projeto é liderado pelo artista
alemão Oliver Sturm, e sob o nome
“Pray-o-Mat” oferece gratuitamente
uma cabine de fotografia adaptada
para os fiéis utilizarem como local de
suas orações. A “igreja automática”
tem 300 orações pré-gravadas em 65
línguas e, apesar de ser gratuita, tem
um compartimento que recebe moedas e notas caso algum usuário queira fazer doações.
Segundo reportagem do “Daily Mail”,
o equipamento é uma espécie de
igreja de autoatendimento e está
disponível para fiéis de várias religiões: cristãos, muçulmanos, budistas,
hinduístas, judeus (incluindo os
ortodoxos) e seguidores da cientolo-

gia, além de oferecer canções de
devoção aborígine e até bênçãos
vodus.
. JESUS OU BIN LADEN? - Durante um
passeio num estuário para observar
caranguejos, em Seattle, no Estado
americano de Washington, uma família filmou um caranguejo que acabou
chamando atenção em relação aos
outros animais observados no local.
Um caranguejo pescado pela família
Canfield tinha em seu ventre uma
imagem do rosto de Jesus Cristo.
De acordo com o Huffington Post,
John Canfield afirma só ter percebido
a imagem em casa, quando revia as
gravações feitas com a família durante o passeio. A gravação é a única
evidência sobre o animal, que foi
devolvido ao mar por se tratar de
uma fêmea, visto que a pesca de
fêmeas desse crustáceo é proibida no
local.
Diferente dos Canfield, algumas pessoas, como os editores do site Gawker, afirmam que a imagem na verda-

de se trata do rosto do terrorista
Osama Bin Laden.
Pesquisadores da Northwestern
University estão tentando explicar
por que as pessoas estão vendo as
imagens de Cristo em alimentos
como pizza e torrada e em outros
objetos. O pesquisador Joel Voss
disse à NBCNews.com que isso acontece porque o cérebro humano tem a
tendência de buscar familiaridade
em imagens abstratas.

Aniversariantes
do Mês
02 Mª Ivete Paschoal
02 Sheyla Conceição
03 Paulo Pereira
03 Claudenice Farias
03 Ruth Brito
05 Daniela Barbosa
06 Luiz Marques
07 André Franco
07 Rômulo Brito
08 Luciana Vianna
09 Norivaldo Santos
09 Mª José Carvalho
10 Jorge Nascimento
10 Elizabeth Brito
10 Aline Braga
11 Ana Clara Patrocínio
12 Pedro Santos Filho
13 Jean Georgini
13 Gabriel Matos
13 Silvana Amorim
15 Marcos Vinícius
15 Alzira Cunha
15 Mª Célia Leray

Exercícios
bíblicos

16 Mª Sulene Teles
16 Daniele Alves
18 Hozana Moura
19 Guilherme Medina
19 Alessandra Mendes
19 Vinícius Crispin
20 Débora Marques
21 Filipe Araújo
20 Júlia Mesquita
24 Mara Ferreira
25 Érica Oliveira
25 Caio Ferreira
27 Ana Paula Silva
28 Alessandra Pimenta
29 Noemi Conceição
30 Nilcéa Vilela
31 Yuri Yeltsim Brito
31 Kátia Pinheiro

BODAS

18 Fátima & Ronald
21 Rose & Carlos
30 Nilcéa & Paulo

EBD- Adultos
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos
domingos às 09:30h para estudar e debater
os ensinos bíblicos. Estudo atual: Tiago

Frase
do mês

"Aquele que prega
arrependimento está
se colocando contra
esse século, e enquanto insistir nisso
será impiedosamente
atacado pela geração
cuja fraqueza moral
aponta. Para tal tipo
de pregador só existe
um fim: sua cabeça
EBD
vai rolar. É melhor
ninguém começar a
Jovens & Adolescentes
pregar o arrependiAs Escolas Bíblicas Especiais
mento enquanto não
para Jovens e Adolescentes
confiar sua cabeça
reúnem-se aos domingos a partir das 9:00 h
ao Céu."
numa linguagem jovem e incentivando o debate.
No terceiro andar nas suas respectivas salas.
(Joseph Parker)
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.

1 – Quem venceu 4 reis só com a ajuda dos criados?
2 – Que festa Israel comemora 7 semanas depois da páscoa?

Respostas
no rodapé

Artigo Teológico
SANTIFICAÇÃO É EFEITO E NÃO CAUSA DA SALVAÇÃO
Por Charles. H. Spurgeon
Quero dizer três coisas sobre
a maneira pela qual Deus nos salvou.
(I) Nossa salvação é completa. O apóstolo diz: "Que
nos salvou". Crentes em Jesus Cristo são salvos no
momento que colocam sua confiança em Cristo. Eles
não esperam que sejam salvos. Deus salvou completamente Seu povo. Ele o escolheu para esta salvação. O
preço total da salvação desses pecadores escolhidos
por Deus foi pago quando Cristo morreu por eles na
cruz. Cristo disse quando pendurado na cruz: "Está
consumado" (João 19:30). Estávamos completamente
perdidos por causa da desobediência de Adão. Fomos
completamente salvos quando Cristo, o segundo Adão,
terminou Sua obra redentora por nós.

(III). Deus nos chamou para uma vida santa. Aqueles
pecadores pelos quais Cristo morreu são chamados
pelo poder do Espírito Santo à santidade. Eles deixam
seus pecados; tentam ser como Cristo. Antes de serem
salvos amavam o pecado. A velha natureza deles amava
tudo que era maligno. A sua nova natureza não pode
pecar porque é nascida de Deus. Deus chama Seu povo
à santidade. O povo de Deus não é santo porque quer
que Deus o salve. Deus, através do Espírito Santo, opera a santidade nele. Portanto, o belo fruto espiritual
que vemos num crente tanto é a obra de Deus quanto é
o resultado da expiação pela qual Cristo o comprou. A
salvação de um crente é unicamente pela graça. Deus é
o autor dessa graça. Salvação tem que ser pela graça,
(II). Meu segundo pensamento é que o texto diz: "Que pois não pode ser adquirida. A seqüência verdadeira é:
nos salvou, e chamou". Será que Deus nos salvou Deus nos salvou antes de nos chamar.
antes de nos chamar? O texto diz que Ele assim o fez. Esta ordem mostra que nossa santificação não é a cauNão sabemos que somos salvos até que o Espírito San- sa, e sim o efeito, da nossa salvação.
to opere em nossos corações, trazendo-nos a Cristo.
Entretanto, no propósito de Deus e na redenção de "Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação;
Cristo, somos salvos antes de sermos chamados. O não segundo as nossas obras, mas segundo o seu
Senhor Jesus Cristo pagou as dívidas do Seu povo quan- próprio propósito e graça que nos foi dada em Crisdo foi crucificado. Por conseguinte, vocês podem ver to Jesus antes dos tempos dos séculos" (2Tm 1.9)
ACF
que fomos salvos antes de sermos chamados.

Livros recomendados do mês
Sermões expositivos em todos os livros da bíblia - Antigo Testamento - Antonio Gusso - Editora AD Santos - Uma coletânea
de esboços bíblicos expondo as escrituras do Antigo testamento.
Sermões expositivos em todos os livros da bíblia - Novo Testamento - Antonio Gusso - Editora AD Santos - Uma coletânea
de esboços bíblicos expondo as escrituras do Novo testamento.

Respostas

1– Abraão - Gn 14:14
2– Pentecostas - Lv 23:15-16

Continuação da página 1
estivesse pregando constantemente em Roma, durante 14 anos,
antes desse tempo, e continuasse ali - como podiam esses líderes
judeus ter conhecido tão pouco as mais básicas verdades do
Cristianismo? Esta é mais uma clara prova de que Pedro não
havia estado em Roma, antes de 56 d.C.
8 - APÓS A REJEIÇÃO DOS ANCIÃOS JUDEUS - Paulo alugou
sua própria casa, por dois anos. Durante esse tempo, ele escreveu
as Epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemom.
Conquanto Paulo mencione outros cristãos como estando em
Roma, durante aquele período, em parte nenhuma ele mencionou Pedro. A razão óbvia é que Pedro, o apóstolo da circuncisão, não estava em Roma.
9 - QUANDO TERMINOU A PRISÃO DE PAULO, POR DOIS
ANOS - ele foi libertado. Mas, 4 anos depois (65 d.C.), ele foi
enviado de volta à prisão em Roma. Nesse tempo, ele teve de
comparecer diante do trono de César e foi condenado à morte.
[Segundo antigos historiadores, Paulo esteve preso em Roma 2
anos, entre 61-63 dC; depois, foi libertado da prisão, viajou e
pregou em vários locais (talvez até na Espanha); novamente foi
aprisionado em 66 dC; finalmente foi decapitado por ordem de
Nero, em 67 dC.] Paulo descreve amplamente estas circunstâncias, na 2 Timóteo 4:16: “Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes
não seja imputado”.
Isto significa que, se fôssemos acreditar nos padres católicos,
diríamos que Pedro abandonou Paulo, visto como eles costumam
afirmar que Pedro estava muito presente em Roma, durante o
julgamento de Paulo. Uma vez, Pedro negou Cristo, mas isso
aconteceu antes de sua conversão. Acreditar que Pedro estava
em Roma durante a condenação de Paulo é insustentável.
10 - PAULO ESCREVEU A TIMÓTEO (2 Timóteo 4:16) “Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos

