Programação semanal

Notícias da Igreja

Domingos 09:00 h - EBD Jovens
09:30 h - EBD Adultos (Templo)
10:30 h - Culto
12:00 h - Almoço missionário na Cantina
16:00 h - Evangelismo nas ruas
19:00 h - Culto

02

DOMINGO

07

SEXTA

22 H LUAU DA JUVENTUDE REMARCADO

15

10 H A 12 H

Segundas 19:45 h - Ensaio do Coral (volta em março)
Quartas 19:30 h - Culto
Sextas 19:30 h - Culto de Oração
Sábados 18:30h - Reunião da Juventude

16

SÁBADO
DOMINGO
DOMINGO

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

08 H CONSAGRAÇÃO DOS MINISTÉRIOS
17 H MULHERES MULTIPLICADORAS EM CRISTO

09

22
23

SÁBADO
DOMINGO

ÓTICA KYRIOS

17 H REUNIÃO DA GERAÇÃO VIDA
15 H REUNIÃO DE LIDERANÇA
17 H REUNIÃO DE EVANGELISMO
19:30 H CULTO DE CASAIS
17 H REUNIÃO DO 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

Continuação da página 2
Estes são apenas alguns dos mais bem sucedidos assaltos de Satanás às doutrinas da Bíblia e ao povo de Deus. Quem iria se admirar
de que o Adversário tivesse tanto sucesso entre os que professam
ser cristãos? Talvez ficassem chocados, porém não surpresos. Quando há falta treinamento e disciplina a um exército e ele é mal equipado para a batalha, seria surpresa que o inimigo fizesse entre ele
muitos cativos?
Vamos esclarecer este problema em termos espirituais, mais uma
vez: falta de treinamento (nenhum discipulado), falta de disciplina,
(sem a leitura diária das Escrituras), e estar mal equipado (manejando
indevidamente a Espada do Espírito). Mas não levem a sério o que
eu digo! Vamos à infalível Palavra de Deus. Com respeito ao tempo
especial em que a verdade bíblica é abandonada, pelos muitos que
na igreja têm sido enganados, Jesus nos dá observações de sobra,
caracterizando os últimos dias antes de Sua volta, com estas palavras: “Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão
tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam
até os escolhidos”. (Mateus 24:24). Além disso, a maioria das
epístolas também trata do assunto dos crentes se afastando da sã
doutrina: “Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; e desviarão
os ouvidos da verdade, voltando às fábulas”. (2 Timóteo 4:3-4).
Paulo está, obviamente, falando à igreja. Os que na igreja não
estudam as Escrituras por si mesmos, não podem suportar (guardar
no coração e viver) a sã doutrina (Instruções de Deus). Paulo escreveu à Igreja em Éfeso: “Querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; até
que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do
Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa
de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos
homens que com astúcia enganam fraudulosamente”.(Efésios
4:12-14).
A Escritura parece estar deixando muito claro que desprezar a sã
doutrina conduz o cristão a se abrir ao engodo espiritual. Aos anciãos
de Éfeso Paulo faz uma admoestação sobre o que iria acontecer,
após a sua partida: “Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no
meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho; e que
de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas
perversas, para atraírem os discípulos após si”. (Atos 20:28-30).
Foi esta a advertência de Paulo aos amados crentes de Éfeso, numa

mensagem de crucial preocupação pelo futuro deles em Cristo. Paulo
conhecia a destruição devastadora que iria resultar do afastamento
da sã doutrina, voltando-se para a falsa doutrina. Foi esta a mensagem que ele pregou, continuamente, em lágrimas, durante os três
anos que passou com eles.
Os que “suportam a sã doutrina” além de ter um fundamento principal
para uma frutificação em Cristo, ficam também equipados para discernir e resistir às muitas armadilhas e engodos do Adversário. Esta é
a boa notícia. A notícia não tão agradável é que eles se encontrarão
nas linhas de frente de uma batalha spiritual, que está crescendo nos
dias de hoje.
É preciso apenas que a pessoa faça uma leitura sistemática das
Escrituras e da história da igreja primitiva para ter uma ideia de quão
destrutivas, e até mortais, têm sido as consequências às igrejas que
não têm aderido à doutrina bíblica. Temos visto hoje muitos reagindo
com a afirmação de que são as próprias doutrinas da Bíblia, especialmente quando aceitas de modo dogmático, que criam divisões. Este
pensamento é um cumprimento de “não suportam a sã doutrina”.
É a primeira vez, em 35 anos de trabalho, com Dave Hunt e os nossos comentários sobre as principais religiões, seitas religiosas, seitas
cristãs abusivas, tendências antibíblicas e publicações religiosas,
livros, produções da mídia, etc., que qualquer organização ou indivíduo tenha um lampejo de nos acionar. Contudo, agora, estamos
sendo ameaçados com uma ação judicial pelos que afirmam ser a
igreja. Mais crítico do que uma ação antibíblica, de um irmão ameaçando levar o outro ao tribunal, conforme a 1 Corinthians 6, é evitar
a continuidade de uma obra que está influenciando milhares de
cristãos professos e confessos, bem como os que não professam
conhecer Cristo. Contratamos um advogado para tratar dos termos
legais e respondemos ao advogado de Cahn e da CMP. Mesmo
assim, precisamos de suas orações, a fim de que o Senhor seja
glorificado através deste processo.
Enquanto a batalha espiritual rugir ao nosso redor, a Palavra de
Deus nos dará a direção de como deveremos agir neste caso. Paulo
entrega a Timóteo instruções gerais, conforme a 2 Timóteo 1:13“Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus”.
Em como ministrar corretamente, ele escreve, 2 Timóteo 2:24-26 “E
ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, ser manso
para com todos, apto para ensinar, sofredor; instruindo com
mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará
arrependimento para conhecerem a verdade...”
T.A.
McMahon/Mary Schultze, 01/02/2013 - Atualizado em 20/01/2014.
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Aproveitando a série de estudos que fazemos na EBD sobre
3º: Fósseis mostram formas estáticas e não formas
Criação x Evolução, compartilho com a Igreja este artigo.
transicionais
Aproveitem a leitura e participem da EBD!

TRÊS FATOS CRUCIAIS
PARA ENTENDER A EXISTÊNCIA DOS FÓSSEIS
1º: Fósseis mostram rápido e catastrófico soterramento
Superfícies inclinadas abaixo e sequência de espessas
camadas de extrato acima fornecem evidência de rápida
inundação e erosão pós-inundação. Os fósseis fornecem
evidência universal de rápido soterramento e até mesmo de
morte agonizante.
Rápido soterramento é imprescindível para sepultar organismos como o primeiro passo no processo de fossilização. Os
abundantes fósseis de invertebrados marinhos encontrados
por todos os extratos de terra demonstram uma extraordinária condição de soterramento.
Polistratos de troncos fósseis (troncos de árvores em posição vertical atravessando várias camadas sedimentares) são
comuns em camadas fósseis e é clara evidência de rápido
soterramento.
Fósseis de vertebrados mostram rigidez cadavérica e sua
posição é indicativa de sufocamento – asfixia repentina do
animal.
2º: Fósseis são encontrados em todas as camadas
A Terra é coberta de camadas de rocha sedimentar, muitas
contendo fósseis microscópicos tais como plâncton, pólen e
esporos.
A totalidade de registros fósseis consiste principalmente de
invertebrados marinhos (animais sem espinha dorsal), incluindo moluscos, águas-vivas e corais. O que é surpreendente
é que este oceano de criaturas são encontrados principalmente nos continentes e raramente em profundas bacias
oceânicas. Mais conchas são encontradas em picos de
montanhas do que sobre o leito do oceano.
Das camadas mais profundas até as camadas mais altas a
maior parte dos fósseis são de criaturas marinhas. Os níveis
superiores apresentam um crescente número de vertebrados, tais como peixes e anfíbios, répteis e mamíferos, mas
os fósseis encontrados nas camadas mais profundas são
igualmente tão complexas como qualquer animal de hoje.
Todos os tipos de fósseis aparecem repentinamente, plenamente formados e plenamente funcionais, sem ancestrais
menos complexos nas camadas abaixo deles.
O registro fóssil é forte evidência de súbito surgimento de
vida pela criação, seguido de rápido soterramento durante
uma enchente global.

O registro fóssil reflete a diversidade de vida original, não
uma evolução de aumento de complexidade. Há muitos
exemplos de "fósseis vivos", onde as espécies que estão
vivas hoje são encontradas igualmente em registros fósseis.
De acordo com o modelo evolucionista para explicar a existência de registros fósseis, existem três prognósticos:
1. mudança em larga escala de organismos através do tempo
2. organismos primitivos deram origem a organismos complexos
3. derivação gradual de novos organismos produziram forma
transicionais.
Porém, estes prognósticos não são confirmados pelos dados
do registro fóssil.
O trilobite, uma espécie de crustáceo, por exemplo, aparece
repentinamente no registro fóssil sem qualquer forma transicional. Não há fósseis entre organismos simples como seres
unicelulares, tais como bactérias e complexos invertebrados,
como o trilobite.
Os extintos trilobites tinham uma complexidade organizacional como qualquer invertebrado dos dias atuais. Em adição
aos trilobites, bilhões de outros fósseis encontrados subitamente apareceram plenamente formados, como mariscos,
caracóis, esponjas e medusas. Mais de 300 tipos diferentes
de estruturas foram encontradas sem qualquer fóssil transicional entre eles e organismos unicelulares.
Peixes não tem ancestrais ou formas transicionais para
mostrar como invertebrados, com esqueleto exterior tornaram-se vertebrados com esqueleto interior.
Fósseis de uma grande variedade de insetos voadores e
terrestres aparecem sem qualquer forma transicional. Por
exemplo, a libélula, aparece repentinamente no registro
fóssil. O altamente complexo sistema que capacita as habilidades aerodinâmicas da libélula não apresenta nenhum
ancestral no registro fóssil.
Em todo o registro fóssil, não há uma simples forma transicional inequívoca provando uma casual relação entre duas
espécies quaisquer. Dos bilhões de fósseis que se tem
descoberto, deveria haver milhões de claros exemplos, se
eles existissem.
A falta de transições entre espécies no registro fóssil é o que
seria esperado se a vida foi criada.
Traduzido por Edimilson de Deus Teixeira
Fonte: Institute for Creation Research - ICR

Aniversariantes do Mês

Então, como saber o que é correto e quem é quem?
A maioria dos cristãos não está fazendo esta pergunta. Nem parece
estar preocupada com as consequências relacionadas à falta do
discernimento bíblico. O capítulo 2 de Hebreus principia com uma
admoestação de que podemos nos afastar das Escrituras e seguir
algo que nos pareça bíblico, porém não o seja. Mais e mais frequentemente, nos dias de hoje, tenho ouvido a confissão de cristãos professos, desculpando-se e desculpando outros pelas suas crenças e
práticas antibíblicas, mesmo declarando que “amam Jesus.” Mas,
qual seria esse Jesus? Seria o Jesus bíblico - Aquele que declarou: “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida” (João 14:6)? Ele é a
Palavra encarnada, que desafia cada um, que professe ser um crente,
a nEle crer, indagando: “E por que me chamais, SENHOR, Senhor,
e não fazeis o que eu digo?” (Lucas 6:46). Seria a nossa resposta: “Desculpe, Senhor, mas eu não estava sabendo a maior parte das
coisas que Tu disseste?” Se for este o caso, não passaria de uma
voluntária ilusão ter “a mente de Cristo”, conforme a 1 Corinthians
2:16: “Porque, quem conheceu a mente do SENHOR, para que
possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo”.
Para evitar qualquer mal entendido, o âmago deste artigo
é preocupar-se com a frutificação de cada pessoa que, realmente,
conhece o Jesus bíblico; com alguém que tenha, verdadeiramente,
colocado a sua fé e confiado em Cristo como Salvador, o Único que
poderia e pôde pagar a penalidade dos pecados da humanidade.
Pois, os que nEle colocam a sua fé recebem o dom da vida eterna, o
que significa viver em Cristo, do que resulta uma vida piedosa e
produtiva.
Ele disse: “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância”. (João 10:10).
A frutificação de um crente não apenas enriquece grandemente a sua
própria vida em Cristo como faz dele um testemunho da verdade do
Evangelho, que mudou a sua vida, a fim de que outros possam ser
conduzidos a Jesus.
Continua na próxima página...

De olho na mídia
. FÉ PRA CACHORRO - Os
casos de maus tratos a
animais flagrados recentemente por algum veículo de
imprensa tomaram grande
repercussão junto à sociedade, pois a maioria das pessoas entende que um “animal de
estimação” pressupõe que o dono o queira
como uma companhia.
Um pastor da Igreja Universal do Reino de
Deus, identificado apenas como Caíque, foi
flagrado por vizinhos de seu condomínio
desferindo pontapés e socos contra sua
cachorrinha, que é da raça shitzu.
No vídeo gravado pelos vizinhos, Caíque
empurra a cachorrinha Mel aos chutes para
dentro do elevador, e na saída, soca o
animal, que está no seu colo. No dia em que
o vídeo foi gravado, o pastor usava uma
camiseta que dizia que ele era um homem
de fé.
. PROSPERIDADE FALSA - Um pastor preso
por falsificação de dinheiro colocou a culpa
dos crimes que cometeu no diabo por tentálo com as facilidades materiais.
As autoridades nigerianas investigaram o
pastor Godson O. Akubuiro por um longo

período, até obter todas as informações
necessárias para a prisão dele e da quadrilha, formada por 15 pessoas.
O ponto de partida da investigação foram os
casos recorrentes de notas falsas na região
de Lokoja, que atraíram a atenção das
autoridades.
O líder do Ministério de Libertação Breakthrough Mountain trabalhava com os filhos e
outras pessoas de confiança na falsificação
das notas de Naira, a moeda local. As
autoridades locais apresentaram à imprensa
um grande volume de notas que totalizavam
1,3 milhão de nairas (equivalente a pouco
mais de R$ 19 mil), de acordo com o site
City People.
Depois de pagar a fiança estabelecida pela
Justiça, o pastor afirmou que era “um homem ordenado por Deus”, e foi motivado a
falsificar as notas de nairas como “uma
forma de aliviar a pobreza dos membros de
sua congregação e apoiar os menos favorecidos”.
. SECULARIZAÇÃO - Uma aluna do Ensino
Fundamental foi reprimida por sua professora ao falar sobre Jesus e citar a passagem
bíblica de João 3:16 durante uma atividade

de Natal. Brynn Williams, 6 anos de idade,
frequenta uma escola pública em Temecula,
na Califórnia, Estados Unidos, e durante
uma atividade de montagem de uma árvore
de Natal, ela havia ficado responsável por
colocar a estrela no topo.
A menina disse que sua família a havia
ensinado que aquele objeto representava a
Estrela de Belém, que tinha servido de guia
para os três reis magos “encontrarem o
menino Jesus, Salvador do mundo”.
Quando Brynn começava a complementar
sua explicação citando João 3:16, a professora a interrompeu e mandou-a sentar,
dizendo que “não a autorizava falar sobre a
Bíblia ou compartilhar seus versos” durante
as aulas.
A entidade Defensores da Fé e Liberdade
divulgou um comunicado manifestando
indignação com o ocorrido, e frisando que
os Estados Unidos atravessam uma
“epidemia” de intimidação a cristãos nas
escolas públicas do país,
o que vai na direção
contrária à liberdade
religiosa e de expressão
garantidas na Constitui-

01 Cristiane Pereira
01 Lucilia Queiroz
02 Luis Armada
05 Ronald Lima
08 Rafael Jesus
08 Paulo Carmo
09 Carmen Nascimento
10 Andressa Loureiro
11 Margarete Silva
11 Felipe Pegoral
11 Marieta Bandarra
11 Andréa Bita
12 José Correia
12 Ana Otaviano
12 Clóvis Pacheco
13 Mª Isabel Teixeira
13 Guilherme Silva
14 Williana Borba
17 Edson Pereira
21 Walkiria Santana
21 Cícero Silva

Exercícios
bíblicos

22 Cláudia Ferreira
22 Alcimeire Cipriano
23 Luciene Fortunato
23 Ana Souza
24 Samuel Pacheco
25 Mª de Lourdes Correia
25 Ivanice Chedid
26 Vera Rodrigues
26 Reinalda Ferreira
27 Luana Vargas
27 Michelli Santana
BODAS
02 Mª José & Josinaldo
04 Ivanice & Jorge
12 Francisca & Clóvis
16 Neli & Roberto
18 Patrícia & Wellington
18 Luana & Daniel
25 Juliana & Mauricio
25 Hosana & Alex
27 Conceição & Francisco

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

Frase
do mês

“Se é
proibido
rir no céu,
eu não quero
ir para lá!”

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.

Lutero

1 - Antes de João Batista que outro profeta havia existido?
2- Além de Jesus quais foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40 noites?

Respostas
no rodapé
da página

Continuação da Página 2
Contudo, uma vida em Cristo pode ser espiritualmente fútil, se a
pessoa convertida não conhecer, realmente, o que Jesus ensinou.
Uma vida improdutiva em Cristo é bastante ruim, e pode ser pior, se
for espiritualmente fraca. O desconhecimento da Palavra de Deus
pode conduzir ao engodo espiritual. Novamente, deveria ficar óbvio:“quem não conhece o que a Bíblia diz, não pode discernir entre a
verdade e o erro”. Consequentemente, uma pessoa que é ignorante
nas Escrituras está pronta a ser afastada da verdade de Deus.
Quando esta condição se torna epidêmica entre os cristãos, eles se
transformam em fantoches do adversário de Deus - Satanás - e
participantes da apostasia, bem como involuntários contribuintes à
emergência da religião do Anticristo (Apocalipse 13).
Mas, seria possível acontecer algo assim? Tanto Dave Hunt como o
autor deste artigo têm observado um significativo desenvolvimento,
nas últimas décadas, que tem minado a crença nas Escrituras, bem
como na dependência das mesmas. Estes desenvolvimentos têm
sido documentados, nos trinta anos de existência da TBC, cinco
anos antes da publicação do livro “A Sedução do Cristianismo”. Em
artigos anteriores, temos mostrado, pela Palavra de Deus, que a
principal estratégia de Satanás, como enganador da humanidade, é
refletir a sua declaração inicial feita a Eva, no Jardim do Éden: “É
assim que Deus disse?” (Genesis:3:1). Através de toda a história,
ele tem expandido o seu assalto contra a Palavra de Deus, além de
plantar
dúvidas,
distorcendo,
denegrindo,
corrompendo, comprometendo e mentindo diretamente sobre as Escrituras. Nos últimos 30 anos, alguns dos mais efetivos engodos têm
afastado os cristãos da Palavra de Deus escrita, substituindo-a com
conteúdo subjetivo e experimental (crenças orientadas aos sentimentos). Resumindo, vejam nossos arquivos para artigos mais
extensos sobre este e outros assuntos, os quais têm sido os maiores contribuintes no sentido de liquidar o discernimento espiritual.

Por exemplo, o falso ensino conhecido como Rhema vs. Logos diz
que Deus fala hoje aos crentes com a mesma ou maior autoridade
encontrada na Bíblia. Durante décadas, esta doutrina tem conduzido
os crentes carismáticos e pentecostais para longe da objetiva
Palavra de Deus escrita.
A subjetiva pseudociência da Psicologia, com o objetivo de integrar
a Psicologia com a Bíblia (principalmente através do aconselhamento psicológico) tem infectado a igreja evangélica conservadora com
as doutrinas humanistas do auto-amor e da auto-estima. Mais
prejudicial ainda é que ela, antes de tudo, pretende eliminar a crença
na suficiência das Escrituras, entre uma multidão de cristãos.
O Movimento do Crescimento da Igreja (a tentativa de aumentar a
membresia da igreja, através de práticas orientadas ao consumismo
dos membros, visando, principalmente, as suas necessidades), temse voltado para “um caminho que parece direito ao homem, mas
afinal se transforma em caminhos de morte”, em oposição ao
caminho de Deus.
Este desenvolvimento tem sido o maior fator no sentido de deslanchar a chamada sabedoria do homem dentro da igreja, distanciandoa das Escrituras.
O Movimento da Igreja Emergente (ECM) orientado à juventude é
uma tentativa de, supostamente, alcançar a “cultura” para Cristo, ao
imitar essa cultura e muitas das suas afinidades mundanas. Os
escritores do ECM (muitos dos quais de origem evangélica) têm
defendido um “Cristianismo Reinventado”, a fim de reconciliá-lo com
aquilo em que o mundo crê e age social, psicológica, política, moral,
cientifica e teologicamente. Pelo fato de afirmar absoluta autoridade em suas doutrinas, a própria Bíblia é o principal obstáculo
ao ECM e, portanto, “precisa ser reinventada”, a fim de acomodarse ao pensamento do homem. Essa distorção da Palavra de Deus é
enganosamente trágica a uma geração de cristãos jovens, poucos
dos quais tendo sido discipulados na fé. Continua na última pág...

Livros recomendados do mês
Cosmos, criador e destino humano - Dave Hunt - Editora Actual - Respondendo a Darwin, Dawkins e aos novos ateístas.
Por que estamos aqui? Para onde vamos? Neste livro, o consagrado autor Dave Hunt mostra que Deus tem a resposta sobre os
grandes questionamentos da humanidade.
Respostas

1– Malaquias
2– Elias e Moisés (1Reis 19:8 e Deut. 9:9)

Artigo do mês
A MORTE DO DISCERNIMENTO BÍBLICO
Na edição o mês passado desta News Letter, nós exortamos os
leitores a tomarem a decisão de ler a Palavra de Deus, diariamente. A ênfase foi no sentido de se desenvolver o melhor e mais necessário hábito - o de alguém que acredita ter sido salvo. Sem dúvida,
encorajamos que se leia a Bíblia, embasando a vida pelos seus
ensinos, sendo esta a única maneira de quem é nascido de novo
poder amadurecer na fé. Mas, a triste verdade é que muitíssimos
cristãos têm deixado de fazê-lo. Quem não lê a Palavra de Deus por
si mesmo não pode conhecer verdadeiramente as suas instruções. E
quem não conhece as instruções de Deus também não pode segui-Lo
e, portanto, não pode agradá-Lo. Tragicamente, muitos, senão a
maioria dos cristãos, têm desconsiderado esta simples verdade. Suas
crenças espirituais tendem a ser coletadas de coisas que eles escutam (sermões, rádio, TV, livros, filmes, etc.), misturadas ao que eles
possam ou não obter da Bíblia. Eles têm sido alimentados por colheradas, em vez de obterem suas refeições espirituais diretamente da
Palavra de Deus.
Por que isso é trágico? Não seria válido obter várias coisas da mídia
cristã com respeito aos ensinos do Senhor? O Senhor não dotou
alguns mestres a fim de ajudar os crentes a melhor entenderem a Sua
Palavra? Certamente, mas se for este o nosso principal alimento da
Palavra de Deus, ele nos conduzirá, na melhor das hipóteses, a uma
anemia espiritual; e na pior, ao engodo. Como pode um crente afirmar
a diferença entre um verdadeiro e um falso mestre, embora a Escritura nos diga que “Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros
para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores
e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra
do ministério, para edificação do corpo de Cristo…” (Efésios 4:1112). Na 2 Peter:2:1 está escrito: “E também houve entre o povo
falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores,
que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão
o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina
perdição”.

