Programação semanal
Domingo
09:00 h - EBD Jovens
09:30 h - EBD Adultos (Templo)
10:30 h - Culto e EBD Adolescentes
12:00 h - Almoço missionário na Cantina
16:30 h - Evangelismo nas ruas
16:00 h - Ensaio Louvor
19:00 h - Culto
Terças 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
SÁBADO 06 - FESTA DAS CRIANÇAS A.N.V.
DOMINGO 07 - 17H REUNIÃO DAS MULHERES (MMC)

SEXTA 12, SÁBADO 13 E DOMINGO 14
1º CONGRESSO DE MISSÕES DA INVSC
SÁBADO 20 - CULTO DA GERAÇÃO VIDA
DOMINGO 21 - CONSAGRAÇÕES 7H DIÁCONOS - 8H MULHERES
REUNIÕES 15H LÍDERANÇA 17H EVANGELISMO 17H GERAÇÃO VIDA
SÁBADO 27 - CONGRESSO DE MULHERES DA I.N.V.
DOMINGO 28 - 17H REUNIÃO DO MINISTÉRIO 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

DIALOGANDO COM “ATEUS”

“Disse o néscio no seu coração: Não há DEUS.”Sl14.1a
“Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.” – Rm 1.22

Diálogo 03
Está vendo, aponta o homem para a
pessoa morta no meio da rua, atropelada por um veículo. –
DEUS não existe, pois se ele existisse não haveria sofrimento
na terra!
- Meu amigo, o sofrimento não prova a inexistência de DEUS! –
responde o pastor ao seu lado. – A dor e o sofrimento somente
provam o quão afastado de DEUS estão os homens, demonstrando sua rebeldia diante d’ELE. O sofrimento somente prova a
existência do pecado.
- Mas eu não sou pecador! – responde o homem com veemência.
- Me diga, um dia você irá morrer? – pergunta o pastor.
- Sim, claro que sim!
- A morte inevitável é a maior prova de que você é um pecador!
E se não existe DEUS, me diga, qual é a sua alternativa?
O homem nada mais teve a responder, ou não o quis fazer, e
se afastou proferindo palavras de baixo calão contra o pastor.

Diálogo 01
Pastor, eu não acredito em DEUS, sou
ateu! – diz o rapaz antes de o pastor começar a palestra que
lhe pediram em uma universidade.
- Muito bem, você pode me responder algumas perguntas
sobre o seu ateísmo? – pergunta o pastor com paciência.
- Sim, o que o senhor quer saber? – retruca o jovem com ar de
superioridade, enquanto o resto da turma dá uma risada estrondosa.
- Me diga: você sabe tudo? Você detém todo o conhecimento
de todas as coisas? Possui todo o conhecimento do Universo?
- Não, pastor, claro que não! Seria louco se dissesse isso!
- Então vamos supor que você detenha metade de todo o
conhecimento possível, ok?
- Sim. – reponde o jovem. – O que quer dizer com isso?
- Se você tivesse metade de todo o conhecimento do Universo,
seria possível DEUS estar na metade do conhecimento que
Diálogo 04
Pastor, obrigada, mas não preciso de
você não tem?
seus sermões e literatura. Sou a presidente do clube filosófico
O jovem calou-se e não soube o que responder..
que se reúne uma vez por semana para demonstrar a inexistênSentou-se e assistiu à palestra.
cia de DEUS aos jovens da nossa faculdade! – sorri a moça
Diálogo 02
Pastor, o senhor vai me desculpar, mas forçando certa delicadeza, mas com afetação.
eu não me importo com DEUS, eu tenho o controle da minha - Poderia me ajudar com uma dúvida? – pergunta o pastor.
vida! Não preciso d’Ele.– diz a jovem senhora com um sorriso - Sim, pois não. – responde a jovem com um sorriso desconcertado.
arrogante e um bebê no colo.
- Minha jovem, quem estabelece para você o que é certo e o - Pode me dizer se existe no campus um clube filosófico que se
reúna uma vez por semana para discutir a inexistência do papai
que é errado? – pergunta o pastor.
- Eu mesma, ora essa! Eu sou o “deus” do meu próprio univer- noel?
- Não seja estúpido, responde a jovem asperamente desta vez
so!
- Muito bem. Então se prepare, pois eu resolvi dar um fim na – todos sabem que o papai noel é uma inverdade não sendo
pois necessário provar a inexistência de algo que é irreal! – diz
vida de seu filho e vou lhe dar um tiro agora mesmo!
- Mas o senhor não pode fazer isso! Isso é errado! Está louco?? triunfante a jovem filósofa.
- Então o que vocês fazem em suas reuniões tentando provar a
– fica perplexa a jovem, protegendo o seu filhinho nos braços.
- Claro que posso, se não existe padrão absoluto de certo e inexistência de DEUS se supostamente ELE não existe?
errado cada um pode determinar como deve agir sem se impor- A jovem emudeceu e, após alguns segundos, se afastou batentar com as consequências de seus próprios atos! Você percebe do os pés e resmungando como uma criança mimada.
onde o seu ateísmo irá levar você e ao seu filho?
Pr. Miguel Maciel
A jovem se calou, sem ter mais o que dizer a respeito.
Abraçou o filho com carinho e uma lágrima caiu de seus olhos.
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Palavra Pastoral

Uma Carta Aberta de um Pai
para Seu Filho sobre Masturbação

Caro Filho,
Agradeço-lhe pelo pedido de informação sobre a masturbação.
Este é um assunto que creio todo homem trata mais cedo ou
mais tarde. Todo homem é afetado pela questão comum, mas
cada um sente sozinho na tentação. Todavia sabemos que o
homem não é sozinho nesse assunto pois sabemos que não há
tentação senão humana, ou melhor, que cada um enfrenta (I Cor
10:13). Depois de casado fiquei surpreso em ouvir do meu pai
que todos os homens enfrentam essa tentação. Não sei se é
bom ou não mas fiquei confortado em saber que não estive
sozinho nessa batalha.
A sua pergunta, "A masturbação é errada?" já revela uma batalha interior. Note que a dúvida interior revela a presença da sua
consciência. Saiba que quando a consciência lhe acusa, um
alerta importante está sendo dado. Devemos lembrar que a
consciência opera com uma base estabelecida por Alguém. Este
Alguém é o nosso Criador e a base usada é a Sua Lei escrita no
nosso coração (Romanos 2:14,15). Se tiver uma acusação
interior, a acusação vem por causa de ter algo ofendendo essa
Lei de Deus. A sua indagação revela uma acusação interior.
Meu conselho é fazer tudo para ter uma consciência saudável
(Provérbios 4:23, "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o
teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.")
Desde o começo, a Lei de Deus foi escrita no coração para
dirigir o homem a viver para Sua Glória em tudo que se fez. Mais
tarde a Sua Lei foi escrita no papel para enfatizar o desejo eterno de Deus de ter toda a glória (Êxodo 20:2,3; Marcos 12:30; I
Coríntios 10:31, "Portanto, quer comais quer bebais, ou façais
qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus."). Portanto, considerando o eterno desejo de Deus a ter toda a glória,
masturbação é contra a Lei e o eterno desejo de Deus por ela
não empenhar-se à glória de Deus. Contrariamente, a masturbação é o homem gloriando na sua própria carne. Por isso a masturbação é errada e porque a sua consciência é afligida quando
admite a prática dela.
Quando alguém diz que a masturbação é uma maneira de se
relaxar do estresse, há uma manobra sutil de racionar com a
consciência notada. A instrução da Palavra de Deus é para que
o homem de Deus lance sobre Deus os seus pesares e não ser
sábio nos seus próprios olhos (1 Pedro 5:7, "Lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.") O
estresse não deve acumular em nós, pois não devemos ser
ansiosos por coisa alguma (Filipenses 4:6, "Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo
conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de
graças"). Se estivermos vivendo no Espírito, e o fruto do Espírito
esteja em nós, não há tanto estresse e nem necessidade de
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inventar uma maneira artificial de gloriar-se na carne para relaxar desse estresse.
Pense mais sobre esse raciocínio de aliviar o estresse em fazer
o que ofenda a Lei de Deus e a consciência. O que devemos
fazer com o homem que mata, rouba ou mente somente para
aliviar seu estresse? Não seria errado a matar o próximo, roubar
ou mentir por essas ações ser contra a Lei de Deus? Na mesma
maneira é sempre errado a gloriar-se na carne pela masturbação, mesmo quando estressado. Considerar o que diz I Tess 4:3
-7, "Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; que
vos abstenhais da prostituição; Que cada um de vós saiba
possuir o seu vaso em santificação e honra; Não na paixão
da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus.
Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum,
porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também
antes vo-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou
Deus para a imundícia, mas para a santificação." A Palavra de
Deus estipula claramente que os nossos impulsos sexuais devem, como todas as outras áreas da nossa vida, ser restritos
dentro dos limites dos propósitos que foram criados, ou seja,
para a Sua Glória.
Na epístola aos Romanos, capítulo primeiro, a verdade é clara
que a própria natureza revela a Lei de Deus, Sua divindade e o
Seu eterno poder. Podemos examinar a natureza e entender a
mente de Deus sobre a masturbação também. Podemos notar
que na natureza os animais se abstenham da masturbação. De
vez em quando na TV há uma apresentação da vida dos macacos. Na reportagem, mais cedo ou mais tarde, verá que haja
uma curiosidade natural dos animais da sua própria sexualidade.
Todavia, deve ser observado que essa é uma curiosidade inocente e não um hábito auto gratificante feito escondido ou com
outros do mesmo sexo. Se a natureza nos revela a verdade da
impropriedade de masturbação sabemos que é Deus nos ensinando a Sua Lei através da natureza.
Se também consideramos em que forma são feitos o homem
e a mulher entenderemos que o prazer e a prática sexual
foram cuidados pela criação, ou seja, a criação do seu cônjuge do sexo oposto. Isto é verdadeiramente o plano de Deus
não somente para os animais mas também para que o homem
se satisfaça sexualmente (Gênesis 2:18, "E disse o SENHOR
Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele.")
Existe essa outra razão que a masturbação é errada pois ela
não condiciona o homem para um casamento feliz, para
interações sociais normais nem pensamentos saudáveis. A
masturbação promove esperanças irreais de um cônjuge, excita
lasciva (pensamentos sexuais errados) e cria egoísmo numa
área de relacionamento íntimo que foi criada, em grande parte,
especificamente para agradar o cônjuge e não a si mesmo.
Continua na próxima página...

corpo, mas tem-no o marido; e também da mesma maneira o
marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a
mulher." Na masturbação o homem procura a se satisfazer, e
tanto mais rápido melhor. Todavia, num relacionamento saudável
entre casados, quando o homem ama a sua esposa, ele procura
não o seu proveito, mas o dela. Hábitos pré condicionados
pela masturbação não são convenientes para esse relacionamento natural e saudável de casamento. A mulher responde
sexualmente mais lento do que o homem. No relacionamento
normal de casamento tanto mais tempo que o ato leva, melhor.
Mas, se o homem tem praticado a masturbação, ele se condicionou tanto o corpo quanto a mente a não ser paciente em nenhuma maneira e a responder às suas próprias necessidades imaginadas. Portanto, a masturbação é danosa pois condiciona o
corpo a responder, de maneiras não saudáveis, aos estímulos
normais no casamento.
Mais essa razão que revela que a masturbação é danosa ao
corpo é que ela inibe o homem a ser o homem que deve ser.
O sistema hormonal no corpo do homem produz hormônios úteis
ao homem quando são adicionados ao sistema circulatório,
sanguinário do corpo. Por serem circulados no corpo eles produzem massa muscular, estrutura masculino ao corpo e beleza aos
homens. A masturbação impede essa circulação dos hormônios
no corpo pois os hormônios são desperdiçados fora do corpo.
Portanto a masculinidade do homem não aumenta normalmente.
Aquilo que Deus criou no corpo para fazer o homem ser forte, útil
e bonito é perdido em atividade de sexo que é solitário e auto
gratificante. Esse mal que a masturbação causa é uma forte
razão a ter temperança nessa tentação comum da masturbação.
O que deve fazer o homem se estes hormônios cressem demais
no corpo e perturbem a vida normal?
Continua na página ao lado ...

De olho na mídia

. LIBERDADE ETERNA Florisvaldo de Oliveira, o
cabo Bruno, ex-policial
militar que atuou como
justiceiro nos anos 80 foi
morto a tiros, no final da noite desta quartafeira (26/9), na porta da casa onde morava,
na cidade de Pindamonhangaba (SP), no
Vale do Paraíba.
Oliveira havia sido empossado no domingo
(23) na função de pastor na Igreja Refúgio
em Cristo, em Taubaté. Ele havia conseguido um indulto para sair da prisão e
estava há 34 dias em liberdade. Ao todo
cumpriu 28 anos atrás da grades, período
em que tentou fugir por três vezes.
O crime ocorreu às 23h45 quando a vítima
voltava de um culto em Aparecida e foi
surpreendido por criminosos no local em
que residia. Segundo o tenente Mário
Tonini, da 2ª Companhia do 5º Batalhão da
Polícia Militar, provavelmente foi um crime
de execução.
“Segundo testemunhas, eram dois homens
que chegaram a pé e atiraram somente
contra ele (Florisvaldo). Não foi anunciado
assalto. Havia um carro próximo do local,

possivelmente utilizado pelos atiradores na
fuga. Não temos pistas ainda sobre a
autoria. Provavelmente foi um crime de
execução, porém isso ficará agora a cargo
da Polícia Civil investigar”, afirmou o policial, de acordo com a agência Estado.
Oliveira morreu no local e não chegou a ser
levado ao hospital. Segundo peritos que
estiveram no local do crime, foram encontradas cápsulas de uma pistola ponto 40 –
calibre utilizado pela Polícia Militar – e de
outra arma, calibre 380. Nada foi levado
dele ou das pessoas que o acompanhavam, de acordo com a revista Veja.
Nos anos 80, quando era chamado de
Cabo Bruno, ele comandou um esquadrão
da morte, sendo acusado do assassinato
de mais de 50 pessoas. As mortes eram
encomendadas por comerciantes da zona
sul de São Paulo.
Durante o período de cárcere, Oliveira
converteu-se ao cristianismo e se tornou
pastor evangélico, influenciando a muitos
ainda dentro da prisão. Casou-se com uma
cantora evangélica.
Depois de cumprir 20 anos de prisão ininterruptos, conseguiu o indulto pleno para o

restante da pena, por apresentar bom
comportamento. Ele havia sido condenado
originalmente a 117 anos e quatro meses
de reclusão.
O crime já foi registrado no Distrito Policial
Central de Pindamonhangaba, onde serão
procedidas as investigações.
. Celular kosher - Um rabino ultraortodoxo muito influente na comunidade
judaica está exortando os fiéis a queimar
seus iPhones. O movimento visa a que
seus participantes se apartem do mundo
exterior de modo a não influenciarem seus
padrões e valores como modéstia.
A orientação visa evitar as tentações da
internet, devido aos perigos inerentes ao
conteúdo que pode ser acessado via computadores e smartphones.
Essa mensagem foi pregada em um estádio de Nova York em maio, por um grupo
de líderes e rabinos a uma multidão com
longas roupas negras, típicas dos judeus
ortodoxos. A mesma mensagem foi ouvida por milhares de judeus também em
Londres e Jerusalém, onde
foi retransmitida.

Aniversariantes
do Mês
02 José Alves Braga
03 Valmir P. Corrêa
04 Bruno Melo
05 Alessandra de Jesus
05 Luiz Xavier
08 Ingrid Rodrigues
09 Ítalo de Brito
09 Regina Silva
09 Laravitória Souza
10 Naide Valle
10 Renata Rodrigues
10 Melissa Santos
12 Florinda Campanha
12 Luiz Benedito
12 Marcelo de Souza
13 Aryane Tomazin
20 Marisa Fortunato
21 Steve Oliveira
22 Eliana Barbosa
23 Júlia Soares

Exercícios
bíblicos

25 Lúcia Lameirinha
25 Cristina Rocha
25 Brian Mathias
25 Nice Mendes
26 Lúcia Magalhães
27 Carolina Correia
28 José Serra
30 Paulo de Jesus
31 Fábio Silva

BODAS

02 Girlane & Jean
03 Márcia & Jorge
03 Ana Paula & Fernando
06 Patrícia & Pedro
07 Kênia & Eduardo
12 Margareth & Natanael
18 Adriana & Roberto
18 Simone & Marcelo
19 Eliana & Leandro
29 Jeanne & Isaías

EBD- Adultos
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos
domingos às 09:30h para estudar e debater
os ensinos bíblicos. Estudo atual: 1Pedro

Frase
do mês

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.

“A Sensualidade
é somente um
anúncio público
da condição do
coração.
Fujam disso!”

EBD

Pr. Paul Washer

Jovens & Adolescentes
As Escolas Bíblicas Especiais para Jovens
reúnem-se aos domingos a partir das 9:00 h e
para adolescentes às 10:30 h numa linguagem
jovem e incentivando o debate.
Nas suas respectivas salas.

Respostas
no rodapé
da página

1 – Quem construiu a arca do concerto?
2 – Qual a idade de Noé na hora do dilúvio?

Continuação da página 2
O Senhor Deus embutiu no corpo uma solução habilidosa
que despelem os hormônios extras que o corpo não precisa.
Por isso as vezes o homem tenha um sono estranho e acorde com um líquido meloso em si. Isto é o corpo se cuidando
a expelir o que não precisa. Essa solução não provoca
hábitos danosos para o casamento nem cria uma consciência culpada.
Portanto, considerando todos esses pensamentos, o que
pode o homem fazer quando tentado a praticar a masturbação?
Convicção do correto é um passo necessário primeiramente. Guarde a consciência pura mantendo convicções
corretas pela leitura diária da Bíblia e pelo andar constante com o Senhor e Salvador da sua alma. Abstenção
com temperança que resulta em virtude de caráter será
desenvolvida dessa maneira.
Também, cuide a não ler impressos ou escutar qualquer
música que é sexualmente sugestiva.
Evite os companheiros que não concordam com as suas
convicções e fique longe de localidades onde práticas
indecentes são permitidas.
Faça ginástica e se ocupe com um hobby interessante.
Também, desenvolva relacionamentos sociais com os
homens e mulheres que são convenientes à virtude
desejada e tenha exemplos de homens piedosos na sua
vida.

Seja fiel na igreja onde a Palavra de Deus é pregada e
ensinada fielmente.
Guarde-se puro e espere para aquela companheira que
Deus tem ordenado para todas as necessidades sexuais
a serem satisfeitas completamente, ou seja num casamento com uma mulher piedosa.
Nunca se arrependerá dessas atividades.
Espero que tenha ajudado com esses pensamentos. Espero
que estas observações te anime a continuar a se desenvolver e aumentar o seu cuidado com um conhecimento melhor
da vida de homem. Agradeço por pedir essa ajuda.
Espero que tenha te ajudado com esses pensamentos.
Espero que estas observações te animem a continuar a se
desenvolver e aumenta o seu cuidado com um conhecimento melhor da vida de homem. Grato sou por me pedir essa
ajuda.
Com amor sincero,
Seu Pai
"Vigiai, estai firmes na fé; portai-vos varonilmente, e
fortalecei-vos" 1 Coríntios 16:13
"Conservem os olhos abertos contra o perigo espiritual;
permaneçam fiéis ao Senhor; portem-se como homens;
sejam fortes " 1 Coríntios 16:13 (Bíblia Viva)
Autor: Pastor Calvin Gardner
Fonte: www.PalavraPrudente.com

Livros recomendados do mês
Eu sou mesmo um cristão? - Mike McKinley - Editora Fiel - Você pode pensar que é um cristão, mas talvez não seja. Leia este
livro para descobrir.
Coleção - Um perfil de homens piedosos - Steven Lawson e Douglas Bond - Editora Fiel - Coleção de 4 livros com as biografias de Calvino, Knox, Jonathan Edwards e Charles Spurgeon.
Respostas

1– Bezael - Ex 37:1
2– 600 anos - Gn 7:6

Continuação da página 1
Outra razão que a masturbação é errada é que ela danifica o
corpo, qual Deus criou para a Sua glória. A Bíblia diz, "Fugi da
prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do
corpo; mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo.". I
Coríntios 6:18. Mas se pergunta, "Como é que a masturbação
danifica o copo?"
Para dar uma resposta enfatizarei o fato que práticas erradas
criam apetites sexuais não saudáveis. Se comemos exageradamente crescerá nosso apetite. Também, se estimularmos nossos
desejos sexuais pelas práticas erradas, automaticamente provocaremos um aumento de nosso apetite sexual. Não são apenas
aumentados, mas aumentam ao ponto que somente podem
ser satisfeitos se continuarmos nas práticas erradas, ou
seja, com mais masturbação ainda ou até pela prática do
homossexualismo (homossexualismo freqüentemente envolve a prática de masturbação com um ajudante do mesmo
sexo). Escravidão à carne é um resultado da obediência dos
desejos da carne. A Bíblia nos exorta "Não reine, portanto, o
pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas
concupiscências; " (Romanos 6:12). A epístola aos Gálatas
também nos ensina, "Porque o que semeia na sua carne, da
carne ceifará a corrupção; mas o que semeia o Espírito, do
Espírito ceifará a vida eterna" (Gálatas 6:8). O aumento do apetite sexual para práticas erradas é uma maneira que a masturbação danifica o corpo.
A masturbação também danifica o corpo por condicionar os
reflexos sexuais a responderem aos impulsos sexuais no casamento de maneira errada. O sexo foi feito para ser exercitado,
não entre nós sozinhos, mas para cuidar do sexo oposto com
quem nós nos casamos. Nosso cônjuge deve ter o poder sobre a
satisfação sexual do nosso corpo e não nós mesmos. I Coríntios
7:4 nos ensina, "A mulher não tem poder sobre o seu próprio

