Programação semanal
Domingo 09:00 h EBD Jovens (3º an)
09:30 h EBD Adultos (Templo)
10:30 h - Culto e EBD Adolescentes
12:00 h Almoço Cantina Missionária
16:00 h Ensaio do Louvor
16:30 h Evangelismo nas ruas
19:00 h - Culto
Segunda 19:30 h Ensaio do 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
SÁB 07 - 8H PIC-NIC - QUINTA DA BOA VISTA
DOM 02 - 17H REUNIÃO DAS MULHERES
SÁB 15 - 16H CULTO MULHERES MULTIPLICADORAS EM CRISTO
DOM 16 - CONSAGRAÇÕES 07H DIÁCONOS 08H MULHERES
REUNIÕES 15H - LIDERANÇA
17H - EVANGELISMO E GERAÇÃO VIDA
SÁB 22 - 19H CULTO JOVEM
SÁB 29 - 17H IMPACTO JOVEM 19H CULTO DE CASAIS
DOM 30 - 17H DESPERTA DÉBORA 19H BATISMO

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

UM TEMPLO OU UM TEATRO?

Os homens parecem nos dizer: “Não há qualquer utilidade em seguirmos o velho método,
arrebatando um aqui e outro ali da grande multidão. Queremos um método mais eficaz. Esperar até que as pessoas sejam nascidas de novo
e se tornem seguidores de Cristo é um processo demorado. Vamos abolir a separação que
existe entre os regenerados e os nãoregenerados. Venham à igreja, todos vocês,
convertidos ou não-convertidos. Vocês têm
bons desejos e boas resoluções: isto é suficiente; não se preocupem com mais nada. É verdade que vocês não crêem no evangelho, mas
nós também não cremos nele. Se vocês crêem
em alguma coisa, venham. Se vocês não crêem em nada, não se preocupem; a ‘dúvida
sincera’ de vocês é muito melhor do que a
fé”. Talvez o leitor diga: “Mas ninguém fala
desta maneira”. .É provável que eles não usem
esta linguagem, porem este é o verdadeiro significado do cristianismo de nossos dias. Esta é
a tendência de nossa época. Posso justificar a
afirmação abrangente que acabei de fazer,
utilizando a atitude de certos pastores que estão traindo astuciosamente nosso sagrado evangelho sob o pretexto de adaptá-lo a esta
época progressista. O novo método consiste
em incorporar o mundo à igreja e, deste modo,
incluir grandes áreas em seus limites. Por meio

de apresentações dramatizadas, os pastores
fazem com que as casas de oração se assemelhem a teatros; transformam o culto em shows
musicais e os sermões, em arengas políticas
ou ensaios filosóficos. Na verdade, eles transformam o templo em teatro e os servos de
Deus, em atores cujo objetivo é entreter os
homens. Não é verdade que o Dia do Senhor
está se tornando, cada vez mais, um dia de
recreação e de ociosidade; e a Casa do Senhor, um templo pagão cheio de ídolos ou um
clube social onde existe mais entusiasmo por
divertimento do que o zelo de Deus? Ai de
mim! Os limites estão destruídos, e as paredes,
arrasadas; e para muitas pessoas não existe
igreja nenhuma, exceto aquela que é uma parte
do mundo; e nenhum Deus, exceto aquela força desconhecida por meio da qual operam as
forças da natureza. Não me demorarei mais
falando a respeito desta proposta tão deplorável.
C.H.Spurgeon (1834-1892)
"Fiz uma aliança com Deus: que Ele não me
mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos.
Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e
tudo o que preciso conhecer tanto para esta
vida quanto para o que há de vir."
(Martinho Lutero)
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e um anos e ser ainda um menino. A bíblia sempre trata com
homens: “e por esta razão o homem deixa seu pai e sua mãe
para se unir a mulher”.
Esta idéia de namoro recreacional, “estou com ela porque gosto
dela”, não existe na bíblia, nem mesmo nas culturas dos povos,
exceto na cultura moderna ocidental. Os cristãos tem pelo menos cinco relacionamentos antes de se casarem, então quando
chegam no altar, cinco partes deles estão espalhadas por aí.
Eles não são uma pessoa completa. Você não pode entrar em
um relacionamento, de qualquer tipo de intimidade, sem deixar
uma parte de você mesmo para trás.
Não existe na bíblia a ideia de um garoto, debaixo do teto de
seus pais, se alimentando da mesa deles, sustentado por eles,
que irá sair e se divertir com alguém do sexo oposto. Ela diz que
para estar junto com alguém você deve deixar seu pai e sua
mãe.
Então, tudo o que conhecemos terá que ser mudado? Exatamente. Mas se você é jovem, você crescerá rápido e se disser:
“Eu não posso mais ser um garoto ou brincar com as coisas de
garoto, e ao mesmo tempo esperar ter a permissão de participar
nos privilégios de homens”.
Pais, é sua principal responsabilidade que quando seus garotos
atingirem 18 anos, eles sejam homens. E por que a masculinidade bíblica se perdeu nos dias de hoje? Eu perguntava para um
grupo de garotos: “Vocês estão no ensino médio. Vocês já
escutaram seus amigos conversando sobre como crescer e se
tornar um homem de verdade, desenvolver o seu caráter, ser
capaz de tomar conta de si mesmo, depois encontrar um esposa
e criar uma família santa?” Não, eles estão todos brincando com
Playstations e coisas assim.
Eu morei em uma tribo no Peru por muitos anos. Lá, quando um
garoto tem 14 anos ele pode se casar, porque ele pode construir
sua casa, pode fazer uma plantação, pode lutar para defender
sua tribo de outras tribos. Mas na nossa cultura, a época do
colégio é pura diversão, sem essa noção de “Eu tenho que me
tornar um homem”. Depois, vem a universidade, que nada mais
é que um colégio com pessoas mais velhas, onde o mesmo
espírito permanece:
“Vamos pra festa! Vamos andar por aí com nossos amigos!
Vamos continuar a nos divertir”.
E alguns, quando saem da universidade, continuam:
“Ótimo, agora eu tenho dinheiro, posso comprar mais Playstations! Posso ter mais hobbies e comprar brinquedos mais caros”.
E claro, eles querem sexo, então entram em um relacionamento.
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Mas, mesmo após o casamento, nunca assumem a responsabiliQuando um rapaz pode iniciar um relacionamento?
Quando ele pode ser um provedor para aquela pessoa. Por dade de seu relacionamento. Pois não sabem que estão casanexemplo, se seu pai e sua mãe ainda pagam suas contas, “você do com uma esposa, acham que estão casando com uma “mãe”,
não tem o direito” de pensar em alguém do sexo oposto. Apenas então querem que o tratamento de “mãe” continue.
porque você atingiu certa idade não quer dizer que pode particiPr. Paul Washer
par de tudo o que diz respeito a um homem. Você pode ter vinte
A perda da masculinidade nos nossos dias.
Nas escrituras e em muitas civilizações havia esta noção de que
o macho ou era um menino ou era um homem. Não há muitos
jovens que gostam de ser chamados de meninos. Então, havendo apenas duas opções, um jovem iria se esforçar para se tornar
um homem, pois não quer ser um menino. Mas esta falsa idéia
de “modelos evolucionários” trouxe uma terceira categoria:
adolescentes.
Então agora quando um garoto atinge a idade de onze, doze
anos, ele é chamado de adolescente. E é dito a ele que ele tem
que se auto-descobrir, buscar autonomia, ser rebelde, etc.
Mas a Bíblia não ensina que exista um período assim. E esta
fase é perfeita para o cara preguiçoso, que quer experimentar os
privilégios de um homem, mas não quer assumir as responsabilidades de um homem, e continua agindo como um menino, até a
idade de trinta anos. A responsabilidade primordial de um homem santo é gerar homens santos. A responsabilidade primordial de um pai é investir sua vida, a todo custo, para criar seus
filhos, de maneira que eles cheguem a idade de 17 ou 18 anos e
possam assumir o título de homem.
Alguns jovens me perguntam: “Quando eu devo começar a
namorar?”. O namoro é algo recente, cultural, que nasceu dos
últimos cem anos para cá. É algo recreacional. Você quer sair
com uma garota… por que? Porque você quer os privilégios de
ter uma parceira ao seu lado mas sem assumir as responsabilidade de ter uma parceira. Então, quando eu posso começar a
me relacionar com alguém do sexo oposto? Quando você se
tornar um homem.
E o que quer dizer se tornar um homem?
De acordo com as escrituras, em primeiro lugar, é ser capaz de
ser o líder espiritual de uma mulher e de uma casa. Antes disso,
biblicamente, você não é considerado um homem. Não é apenas
ter a capacidade de fazer isto, mas é assumir a responsabilidade, o peso nos seus ombros, de guiar espiritualmente sua família, ensinando e sendo exemplo.
Além disso, você estar pronto para proteger sua família. Não
significa ser cheio de músculos, mas ter o caráter forte e necessário para enfrentar as adversidades que batem a porta. Não é
obrigação da sua esposa fazer isto. É sua responsabilidade se
colocar na porta para que sua mulher nunca tenha que enfrentar
os problemas e seus filhos tenham um lugar seguro para crescer
e se desenvolver.

Os pais tem essa idéia de que quando seus filhos atingem a
idade de 12 anos, 11 anos (e a idade continua diminuindo), e
começam a pensar sobre o sexo oposto é chegada a hora deles
entrarem em relacionamentos. Este não é o sinal de Deus de que
seu filho deve entrar em um relacionamento, mas é o sinal de
Deus que é hora de começar a trabalhar a sua masculinidade,
para que com o tempo ele se torne um homem e possa entrar em
um relacionamento. O mesmo vale para as meninas. A idéia de
ter garotos e garotas de 12 e 13 anos se relacionando é doente.
O pior erro que você pode cometer é chegar para um de meus
garotos e dizer: “Você é jovem, bonito, porque você não arranja
umas namoradinhas?”. Eu vou lhe parar no mesmo instante e lhe
manter distante dos meus filhos. Jovens garotos devem estar
construindo castelos, lutando contra dragões e lendo Crônicas de
Narnia.
O que acontece é que quando aquela faísca aparece, não há
ninguém para direcioná-lo. Quem lhe ensina sobre isto é a televisão, revistas e outros garotos como você. É gasto muito tempo
conversando sobre garotas, e jogos, e passeando por shoppings,
e todo aquele tempo que deveria ser usado para desenvolver
masculinidade e feminilidade é jogado fora.
Nos anos 60 e 70, nós quisemos dar ouvidos a grupos de feministas e homossexuais que queriam nos ensinar a como criar
nossos filhos. Nós deveríamos ter ido nas escrituras, nas veredas antigas, nos caminhos do Senhor.
Houve o tempo em que os homens eram respeitados por colocarem comida na mesa. Agora, isto não é suficiente, você deve
colocar dois carrões na garagem. E muitos homens e mulheres
estão trabalhando e não é para colocar comida na mesa, é para
comprar todos os brinquedos que a sociedade compra, pagar

pelos seus hobbies e as crianças são esquecidas.
Sua obrigação não é dar às crianças todas as coisas que você
nunca teve, pois foram as coisas que você nunca teve que fez de
você o homem que você é hoje, e são estas coisas que você
nunca teve e que você dá aos seus filhos que estão transformando-os em inúteis. Não devemos dar as nossas crianças tudo o
que não tivemos, devemos dar a elas nós mesmos, um mentor,
um pai, um líder.
Verso 19 de Gênesis 3 diz: “Do suor da tua face tu comerás o
pão…”. Há tempos atrás, apenas pessoas milionárias viviam em
mansões. Mas, na nossa sociedade moderna, achamos que
qualquer pessoa que trabalhe meio-período tem o direito de
morar em uma casa destas. Achamos que merecemos tudo, e
que temos o dever de viver o estilo de vida que os ricos famosos
vivem.
Não, não caiam na falsa ideia de que merecemos uma vida fácil,
com várias férias, podendo viajar quando bem quisermos, que
podemos terminar nosso trabalho no final do dia, trazer comida
para casa, depois sentar na poltrona e ficar ali como um tronco
de madeira morto, porque você merece. Isto está errado. Você
deve viver do suor do seu trabalho. Esta é sua vida como homem. Você tem muitas obrigações a cumprir e pouco tempo para
descansar. Sinto muito, isto é masculinidade.
Em suma, devemos acordar bem cedo, ir trabalhar, voltar para
casa, e então nosso real trabalho começa. Temos uma esposa
em casa para cuidar que precisa de muito mais do que apenas
trazermos comida. E temos crianças que precisam ser discipuladas e mentoreadas. Então, desabamos na cama, para acordar
no dia seguinte e fazer tudo de novo. Esta é a razão pela qual a
mulher deve cuidar da casa e viver para seu marido, pois a vida
dele é viver para eles.
Pr. Paul Washer

De olho na mídia

DURMA COM UM BARULHO Segundo Valdemiro, o valor das fronhas é ATRAPALHADO - O humorista Renato AraDESTES! - A “Igreja” Mundial “simbólico” e foi escolhido com base no gão, famoso pelo personagem Didi dos
do Poder de Deus lançou a
Fronha dos Sonhos, um
artefato que segundo o líder
da denominação, “apóstolo” Valdemiro
Santiago,
seria
simbólico
como
incentivo para o fiel
se manter em busca
da realização de
seus desejos.
As fronhas estão
sendo
vendidas
pela denominação
por R$ 91,00, e
devem,
segundo
Santiago, ser usadas
por quem busca
milagres: “Você vai
vestir o travesseiro do drogado, do alcoólatra, do enfermo, do desempregado ou o
seu”, orienta o apóstolo da Mundial.
Recentemente a revista Veja afirmou
que Valdemiro deve aproximadamente R$
30 milhões e que tinha chorado pedindo
contribuição dos fiéis para saudar as dívidas.

Salmo 91 e nas 91 colunas da recéminaugurada Cidade Mundial, no Rio de
Janeiro.
O apóstolo ainda afirma que com a fronha,
os sonhos dos fiéis
poderão ser realizados: “Eu já sonhei
muito na vida e meus
sonhos se tornaram
realidade e a cada
dia os meus sonhos
estão se tornando
realidade e os seus
também serão assim”.
O fenômeno das
igrejas neopentecostais, como a Mundial,
e suas formas de arrecadação, foram tema
para um livro publicado pelo sociólogo
Ricardo Marinho. Segundo o The Christian
Post, Marinho afirma que a “preocupação
dos neopentecostais é com esta vida. O que
interessa é o aqui e o agora”, pontua o
sociólogo, destacando a teologia da prosperidade.

Trapalhões, vai estrelar um filme no qual
viverá um suposto “filho de Deus”, enviado
para cumprir a missão na qual Jesus teria
falhado.
- Como Jesus veio à Terra e não conseguiu
cumprir a sua missão, porque os homens
não deixaram, Deus resolve mandar um
segundo filho. Aí, sim, Ele cumpre a missão –
explica Aragão sobre o roteiro do filme,
segundo o site Padom.
A polêmica produção, intitulada “O Segundo
Filho de Deus”, está sendo anunciada como
tendo seu enredo será baseado em “contos
bíblicos”, para contar a estória de que Jesus
não cumpriu sua missão na terra, e por isso
Deus envia o seu segundo filho para concluíla.
Orçado em 8,1 milhões de reais, o filme será
dirigido por Paulo Aragão, e será o 49º filme
da carreira do comediante, que é também
escritor, diretor e produtor.

Aniversariantes
do Mês
01 Tainá Gomes
01 Danielli de Jesus
02 Lucélia Souza
02 Francisca Lima
02 Alice Silva
03 Simone Gomes
03 Andréia Gaspareli
03 Delmantina Vasconcelos
03 Ruth Faria
04 Gabriele Moura
04 Moacyr Júnior
08 Marianna Ferreira
09 Rose Costa
11 Vânia Costa
12 Marina Franco
12 Mª da Penha Soares
13 Simone Agostinho
13 Gabriela Franco

Exercícios
bíblicos

14 Gabriela Rodrigues
15 Alexandre Silva
15 Veronica Teixeira
16 Vera Soares
17 Roberto Júnior
17 Luiz Marques
18 Márcia Xavier
19 Deyse Figueiredo
25 Alex Santos
29 Fátima Coutinho

BODAS

03 Márcia & Henri
05 Ana Lúcia & Helio
05 Flávia & Felipe
05 Isamara & Manuel
05 Erica & Milton
05 Djaneide & Joel

EBD- Adultos
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos
domingos às 09:30h para estudar e debater os
ensinos bíblicos. Estudo atual: Cartas de
Pedro
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
Fortunato.
Após o batismo, continue o estudo na turma
de Doutrinas Básicas que utiliza os volumes 1,
2 e 4 do mesmo conjunto doutrinário.

EBD - Especiais
Jovens & Adolescentes
As Escolas Bíblicas Especiais aos domingos.
Os Jovens reúnem-se a partir das 9:00 h no 3º
andar e os Adolescentes a partir de 10:30 h
numa linguagem jovem e incentivando o debate.

Frase
do mês
“Ninguém nunca
foi capaz de
resistir à
pregação do
Evangelho. Eles
irão se revoltar
contra ela como
animais furiosos
ou eles serão
convertidos”
Pr. Paul Washer

Respostas
no rodapé
da página

1 – Pedro e João eram homens sem instrução?
2 – Qual rei de Israel foi morto por um Faraó?

Continuação da página 2
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Nossa cultura prega que devemos ter uma vida fácil. Quando a queda aconteceu, no jardim, a vida fácil foi embora.
Muitos homens trabalham, e eles odeiam isso, e eles ficam
com suas famílias apenas suficiente para fazer o mínimo, e
então podem fugir de seus trabalhos e de suas famílias para
fazer algo que realmente gostem, e suas vidas ficam sempre
nestes hobbies, nos esportes, em descansar, e outras coisas.
A única maneira de achar contentamento nesta vida é vendo
o seu trabalho e suas responsabilidades nesta terra como
ordenanças de Deus e aguardando sua recompensa no céu,
realizando o trabalho que lhe é proposto e tirando sua alegria do fato de agradar a Deus ao assumir a responsabilidade
de sua masculinidade.
Então não podemos praticar esportes ou descansar? Podemos, mas não tanto quanto gostaríamos, ou tanto quanto
meus amigos, que não são casados ou não tem filhos. Existem fases diferentes em nossas vidas. Onde está seu coração? A verdadeira alegria não está em continuar sendo um
menino eternamente, apenas com brinquedos mais caros e
continuamente sendo cuidado por uma mãe, seja ela sua
mãe mesmo ou sua esposa. A alegria e o contentamento
vem de assumir sua responsabilidade que lhe foi proposta
por Deus, de prover para sua família, e não apenas coisas
físicas, pois isso é apenas uma pequena parte da provisão.

A pessoa mais importante na face da terra para um homem
deve ser sua esposa.
E vice-versa. Uma terrível ilustração para isto é que, se eu
estiver em um barco com minha mulher e meus filhos, e o
barco estiver afundando, e apenas eu souber nadar e for
capaz de salvar apenas uma pessoa, eu devo salvar minha
esposa. Você já deve ter escutado: “Não há amor como o de
mãe”, isso é errado, a bíblia fala que não há amor como o
amor de um pai.
Você sabe porque tantas mulheres são tão ligadas a seus
filhos?
Porque suas necessidades emocionais que deveriam ser
supridas por seu marido não o são, então elas buscam esse
suporte emocional nos seus filhos. O problema é que as
crianças não foram feitas para nutrir emocionalmente os
pais. Se o marido amar a esposa mais do que tudo, as crianças olharão e dirão: “Meu pai ama minha mãe mais do que
tudo neste mundo. Este lar está seguro como uma rocha,
papai não vai a lugar nenhum”.
E a filha dirá: “Então é assim que um homem deve tratar
uma mulher. Meu pai trata minha mãe como se fosse uma
rainha. Eu não irei aceitar nada menos do que isto”.
Tradução e transcrição pela Equipe BC Heart da pregação
“What it takes to be a man?” – Pr. Paul Washer

Livros recomendados do mês
O único Deus verdadeiro - Paul Washer - Editora Voltemos ao Evangelho - Neste livro você aprenderá o que a Bíblia diz sobre o
caráter e os atributos do Deus, o qual é realmente como nenhum outro.
A mulher de Deus - Paul Washer e Charo asher - Editora Hermenêutica - O livro trata do processo de transformação de Ester
que é necessário a todas as mulheres cristãs que querem cumprir seu chamado diante de Deus.
Respostas

1– Sim, mas cheios de unção - At 4:13
2– Josias - 2Rs 23:29
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