Programação semanal

Notícias da Igreja

Domingo 09h EBD Jovens
09h30 EBD Adultos (Templo)
10h30 Culto
12h Almoço na Cantina Missionária
16h Evangelismo nas ruas
19h Culto
Segunda 19h30 Ensaio do Coral Expressão de Louvor
Quarta 19h30 Culto
Sexta 19h30 Culto de Oração

1º Domingo dia 1º 08h Consagração dos Ministérios
09h Exibição DVD Como tudo começou
Ceia e Oferta de Alimentos nos Cultos
17h Reunião do MMC
2º Domingo dia 8 17h Reunião da Geração Vida
3º Domingo dia 15 15h Reunião de Liderança
17h Reunião do Evangelismo

X CONGRESSO DE HOMENS - INV Olaria

Último Domingo dia 29 17h Desperta Débora

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

Artigo do mês
“Transhumanistas imaginam um dia em que a tecnologia
permitirá que a humanidade se torne tão avançada que a
doença, a moléstia, a pobreza e a guerra serão, essencialNa verdade, na verdade vos digo que aquele que crê
mente, erradicadas” (Transhumanistas: Poderes Sobreem mim tem a vida eterna. – João 6.47
humanos e Extensão da Vida, End of the American Dream,
Alguns cientistas estão buscando febrilmente a vida eterna
13 de Maio de 2014).
através da tecnologia. Uma destas avenidas é
Elementos do transumanismo inclui transplantes de órgãos,
a GENÉTICA. A Google fundou uma empresa chamada
nanobots, e membros biônicos. O Transhumanista Ray
Calico (California Life Company) para curar a velhice. Larry
Kurzweil toma 150 suplementos vitamínicos por dia, “na
Page, fundador do Google, acredita que não há necessidatentativa de prolongar sua vida até que tecnologias mais
de dos seres humanos começarem a morrer uma vez que
avançadas de extensão de vida possam ser desenvolvidas”.
atinjam seus 80 anos (Larry Page Lista 5 Coisas Que a
O tempo vai provar que a vida eterna por meio de tecnologia
Google Conquistará, Business Insider, 5 de Mario, 2014).
é um sonho. A Bíblia resume a questão da morte e da vida
Larry Ellison, CEO da Oracle e a quinta pessoa mais rica do
eterna em um verso:
mundo, diz: “A morte me deixa muito irritado”, então ele
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gracriou a Fundação Ellison visando encontrar uma maneira de
tuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso
enganar a morte. O capitalista aventureiro Paul Glenn ajuda
Senhor. - Rom. 6:23.
a financiar a Fundação Matusalém, que afirma que “a priSe todos os recursos do mundo pudessem focalizar em
meira pessoa a viver até os mil anos de idade está, sem
resolver a questão da morte, o projeto seria um fracasso. O
dúvida viva hoje”.
homem não é uma mera máquina genética que pode ser
Outra abordagem são os AVATARES. O objetivo é fazer um
transformado em um cyborg ou reproduzida como um ava“back up” de informação genética do indivíduo em computatar; ele é uma alma viva feita à imagem de Deus. Além
dores e “baixá-lo em avatares biônicos”. Esta é a abordadisso, ele é uma alma caído que se rebelou contra o seu
gem do multimilionário russo Dmitry Itskov e sua ‘Iniciativa
amável DEUS Criador, e o resultado é a morte, tanto física
2045’. Ele pretende “ajudar os seres humanos alcançarem a
quanto eterna.
imortalidade física dentro das próximas três décadas”.
Em Sua grande misericórdia, Deus comprou a salvação
Outra abordagem é a CRIOGENIA, o que envolve o congepara os pecadores à custa da morte de Cristo e derramalamento profundo do corpo na esperança de que futuros
mento de Seu sangue. Aqueles que se arrependem e confiavanços científicos permitirão a ressurreição dos mortos.
am em Cristo ressuscitado como Senhor e Salvador rece“Outrora preservação de celebridades e milionários, a criobem o dom da vida eterna.
genia está agora ganhando força entre um público mais
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele
amplo. Três altos funcionários de uma Universidade Oxford
que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus
já se inscreveram para terem seus corpos congelasobre ele permanece. – João 3.36
dos” (Como a Calico da Google Visa Combater o Envelhecimento e “Resolver a Morte”, CNN, 03 de Outubro de 2013).
Outra abordagem para obter a vida eterna por meio da
Os artigos foram traduzidos e adaptados de textos divulgatecnologia é o TRANSHUMANISMO. O objetivo é unir a
dos pelo boletim Friday Church News Notes do The Way of
mente e o corpo do homem com a tecnologia que lhes
Life Literature, em 23 de Maio de 2014. Por David Cloud.
concederia poderes sobre-humanos e longevidade.
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Palavra Pastoral

Sábado dia 21 09h às 17h

CANTINA MISSIONÁRIA
Ajude a Cantina doando alimentos.

BUSCANDO A VIDA ETERNA
ATRAVÉS DA TECNOLOGIA

A

ABORTO
Introdução

A prática do aborto é hoje legal em 54 países. Tal prática é legal
nos Estados Unidos desde a infame decisão tomada pela Suprema Corte daquele país em 1973 no caso Roe contra Wade. Em
todo o mundo, em média 46 milhões de bebês são literalmente
destruídos no útero a cada ano. Aproximadamente uma a cada
cinco gravidez termina em aborto. A esmagadora maioria de
abortos é realizada como meio de controle da natalidade e
conveniências.
O povo de Deus é obrigado a cumprir a lei de Deus mais do que
as dos homens. Embora o aborto seja legal em alguns países,
entretanto não é certo aos olhos de Deus (At. 5:29).
Aos 21 dias o coração do bebê começa a bater e o sangue
começa a fluir pelo seu corpo. Aos 45 dias as ondas cerebrais
do pequeno bebê já podem ser detectadas. Com 8 a 9 semanas
as pálpebras e o cabelo começam a se formar. Com 9 a 10
semanas o bebê já chupa o dedo, se move, olha com sobrancelhas franzidas, engole e movimenta a língua. Por volta das 12 ou
13 semanas o bebê já tem unha e suas próprias impressões
digitais, todas as artérias já estão presentes e suas cordas
vocais já estão formadas; o bebê pode chorar e se contorce de
dor. Com 14 semanas a mãe começa a sentir o bebê se movendo dentro dela. Com 15 semanas o bebê tem suas papilas gustativas plenamente formadas. Com 16 semanas tem sobrancelhas e cílios, ele pode agarrar com as mãos, dar pontapés e
mesmo saltos. Com 20 semanas o bebê pode ouvir e reconhecer a voz de sua mãe.

Os tipos mais comuns de aborto estão listados a seguir:
Sucção e aspiração: Este é o método mais comum durante o
primeiro trimestre da gravidez. O pequeno infante é literalmente
sugado para fora do útero por uma bomba poderosa, cuja força
de sucção é 30 vezes maior do que a de um aspirador de pó
caseiro. O procedimento dilacera o corpo do bebê em pedaços.
Dilatação e Curetagem (D&C): Este método é utilizado acima
da 18ª semana de gestação. O abortista utiliza o curete, um tipo
de faca de aço, para cortar o bebê em pedaços. Desta forma as
partes podem ser removidas.
Nascimento parcial (D&X): Método utilizado em “gravidez
avançada”, o bebê é parcialmente removido do útero, sendo
exposta a metade do seu corpo, com as pernas penduradas,
fora do corpo da mulher. O abortista então, com auxílio de uma
tesoura, mergulha a cabeça do bebê em sua nuca para matar a
criança. Seu cérebro é então removido por sucção, antes do
corpo, já sem vida, ser removido inteiramente.
Envenenamento por sal: Este método é utilizado após 16
semanas de vida. O abortista injeta uma solução forte de sal
diretamente na bolsa amniótica (líquido que envolve o bebê).

Quando o bebê respira ele engole a solução e é então envenenado. Leva uma hora até que o bebê morra, não antes de muita
luta e convulsões durante este tempo. O infante abortado desta
maneira é chamado de “bebê doce de maçã”, isto porque o
efeito corrosivo do sal expõe as camadas subcutâneas da pele,
dando a forma de uma maçã para a cabeça.
Aborto químico de prostaglandina: Drogas aplicadas através
de injeção, ou supositório, geram um dificultoso e demorado
processo para a criança. Às vezes o bebê nasce ainda vivo, mas
é muito pequeno para sobreviver.
RU-486: Esta droga tomada em forma de pílula desenvolve uma
forma de aborto que impede que o bebê tenha acesso a um
nutriente hormonal essencial. O RU-486 é utilizado depois que a
mãe para de menstruar, estágio este em que o bebê tem duas
ou três semanas, tempo suficiente para se ter o coração batendo.

A Bíblia proíbe o aborto. Considere as seguintes verdades:
1. A Bíblia diz que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus (Gn. 1:26). O homem não é produto de uma evolução naturalista cega, e não é um animal que pode ser morto por
conveniência.
A doutrina evolucionista tem sido uma força motriz por trás da
indústria do aborto, pois ensina que o homem é apenas um
animal. De fato, a doutrina evolutiva da “recapitulação” afirma
que o embrião não é plenamente humano até que avance em
seu estágio de crescimento.
Esta teoria foi popularizada por Ernst Haeckel, o defensor mais
proeminente de Charles Darwin na Alemanha. Haeckel ensinou
que “ontogenia recapitula a filogenia”. Ontogenia é o desenvolvimento do embrião no útero, e filogenia é o desenvolvimento
evolutivo. A criança ainda não nascida passa supostamente por
uma série de estágios evolutivos a partir de uma única célula. O
primeiro estágio é de peixe, depois para anfíbio, para réptil, para
mamífero, para macaco e, por fim, para humano. Desta forma, o
feto só se torna humano nos estágios finais de desenvolvimento.
Haeckel produziu desenhos que mostram o embrião humano
como sendo o mesmo de animais, assim como de peixes, porco
e macaco, mas os desenhos não espelhavam a realidade. Haeckel descreveu erroneamente os embriões, ele alterou o tamanho deles, apagou partes, somou e alterou outras. Como exemplo, ele pegou um desenho de embrião de macaco e removeu os
braços, pernas, coração, umbigo e saco vitelino para parecer
com o embrião de peixe. Ele então o rotulou de “Embrião de um
gibão na fase de peixe”. A teoria de Haeckel foi totalmente
refutada, entretanto seus desenhos ainda são utilizados em
livros didáticos atuais. O mito de Haeckel incentivou a indústria
moderna do aborto. Em 1957, o psicólogo infantil Benjamin
Spock escreveu: “Cada criança em seu desenvolvimento reescreve toda a história da humanidade, física e espiritualmente,

2. Deus proíbe o homem de derramar sengue inocente. A
Bíblia, por vinte vezes, proíbe o derramamento de “sangue inocente” (Dt. 19:10-13; 2Rs 21:16). Isto se refere a matar alguém
sem justa causa (1Sm. 19:5). Condenar um assassino a morte,
por exemplo, é justa causa; mas matar uma pessoa inocente é
injustiça. Deus odeia quem derrama o sangue inocente (Pv. 6:1617). Qual pessoa é considerada mais inocente do que uma criança ainda por nascer?
3. A ciência moderna chama a criança por nascer de “feto”,
mas na Bíblia é chamado de “criança” (Gn. 25:22). A criança
que morre antes do nascimento é chamada de “infante” (Jó 3:16).
Logo, matar um “feto” é matar uma criança infante. A Bíblia diz
que as crianças são indivíduos distintos, mesmo quando estão
ainda no útero. Isto pode ser provado com Esaú e Jacó (Gn.
25:23). Jeremias foi chamado para ser profeta ainda no útero (Jr.
1:5) e João Batista foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre
materno, estremecendo quando Isabel se encontrou com Maria
(Lc. 1:15; 41-44).

4. A lei de Moisés demandava punição caso o feto fosse
prejudicado (Ex. 21:22-23). A lesão ou morte de uma criança por
nascer foi considerada como crime grave.
5. A Bíblia diz que Deus está no controle da concepção (Gn.
20:18; 29:31; 30:22). A Bíblia diz que os filhos são a herança do
Senhor (Sl. 127:3). A criança ainda no ventre não pertence à
mãe, mas a Deus.
6. A Bíblia diz que Deus forma a criança no ventre (Sl. 139:1316).
a. Deus moldou os rins de Davi (Sl. 139:13).
i. A palavra “rins” se refere a parte não material do homem, como:
Coração, alma e espírito. O termo “rins” possui associação muito
próxima com “coração” e está relacionado á vontade do homem,
seus desejos, afeições e paixões. Veja Sl. 16:7; 26:2; 73:21, e Pr.
23:16; Is. 11:5; Jr. 11:20; 17:10; 20:12 e Ap. 2:23.
ii. Este é o Reino de Deus e os homens não têm conhecimento
suficiente sobre este assunto para interferir. Se um óvulo é fertilizado para pesquisa científica, e uma nova vida se desenvolve e,
então é interrompido o processo, isto significa que a vida feita à
imagem de Deus foi extinta. De acordo com o Sl. 139, entendemos que os rins já estão presentes na nova concepção, ainda
que o corpo não tenha sido formado. Os Salmos nos ensinam
que os rins são possessão de Deus. Eles são formados por Ele,
pertencem a Ele e retornam a Ele após a morte (Ec. 12:7). Homem, tenha cuidado!
b. Deus moldou o corpo de Davi (Sl. 139:13-16). Neste texto Davi
reflete sobre a incrível complexidade do seu corpo e atribui a
Deus sua autoria, e acrescenta que Deus deve ser louvado por
isto. “Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão
maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha

De olho na mídia
. AO VIVO - A apresentadora
Luciana Gimenez sofreu um
“mal estar” durante o programa Superpop, transmitido ao
vivo pela RedeTV!, na segunda-feira, 26 de maio. A atração debatia
questões ligadas às religiões, e no meio de
uma discussão, Luciana teria sido possuída
por um espírito maligno, segundo os telespectadores narraram nas redes sociais.
Um internauta que estava na platéia do
programa comentou uma publicação da
apresentadora, que atribuiu o episódio a
uma forte gripe, dizendo que Luciana “caiu
da cadeira na hora que a pastora tava
falando [...] e ficou estrebuchando no chão
[...] se debatendo e falando com uma voz
bem grave”.
O mesmo internauta disse ainda que a
apresentadora foi socorrida pela equipe
médica que estava à postos, mas não houve
resultado: “Foi tenso! Veio dois médicos em
cima dela mas não conseguiram resolver!
Daí aquele pastor que falou bastante veio,
colocou a mão na cabeça dela, e ela voltou”,
relatou o rapaz.
A transmissão do programa foi interrompida

imediatamente após a convidada Viviane
Ronaldinha notar que havia algo de errado
com Luciana Gimenez e pedir socorro.
. Fé inabalável - A dona de casa April Smith
se tornou o rosto de uma história trágica
provocada por um tornado no estado norteamericano de Arkansas. Ela e o marido,
Daniel, sobreviveram com ferimentos significativos, mas perderam dois filhos.
A história seria retratada pela imprensa do
país como mais uma infelicidade provocada
pelas forças da natureza se não fosse pela
expressão de fé de April, que mesmo no
luto, reafirmou sua confiança em Deus.
“Eu sei que tenho que passar por mais
dores do que eu provavelmente possa
entender. Mas eu sinto uma paz sobrenatural. Eu não sei o que Deus tem para mim e
meu marido, que os nossos meninos não
poderiam estar aqui, mas eu sei que Ele é
bom. Seu plano é bom. Deus pode superar
até mesmo isso”, afirmou April.
As palavras foram testemunhadas pela
amiga Jessica Sowards, que no dia do
tornado, estava se mudando para a vizinhança da casa onde April e Daniel viviam.
Jessica ficou tocada pela crença inabalável

de sua amiga, e publicou a história em seu
blog, o que atraiu milhares de internautas.
Ao Christian Post, Jessica afirmou que
quando visitou a amiga, achou que a encontraria desolada, mas se enganou: “Eu fui ver
April no hospital, esperando que ela estivesse tão diferente, amargurada, irritada e
completamente quebrada, mas eu cheguei
lá, ela começou a falar e dentro de um dois
de minutos, percebi que sua fé era inabalável. Ela me incentivou, dizendo: ‘Não fique
com raiva, Deus é bom, tudo isto faz parte
de um bom plano’. Obviamente ela estava
de coração partido, mas ela não parava de
dizer ‘Eu sei que Deus é bom’”, contou.
A forma de April encarar a situação serviu
de motivação para ela e as pessoas que
estavam no hospital: “É uma perda inimaginável, e como eu iria viver com isso? Eu sou
uma mãe e eu não consigo imaginar perder
nenhum dos meus filhos, e muito menos
todos eles. Mas quando eu vi o quão forte
ela é, Ele imediatamente
tirou um fardo de amargura de mim.”, resumiu
Jessica Sowards.

Aniversariantes do Mês
01 Patrícia Medina
02 Myllena Mendes
03 Flávio Valle
04 Michel Lima
05 Andreia Andrade
05 Rosimeire Lopes
06 Gerson Teixeira
06 Sônia Muniz
11 Rafael Rodrigues
13 Aline Souza
13 Pedro Rodrigues Fº
14 Tharcio Pereira
14 Fábio Fortunato
14 Ilda Vilela
15 Alex Moura
15 Jéssica Rocha
15 Márcia Santos
15 Naiara Luiz
16 Valmir Silva
17 Adriana Rosa
18 Annelize Rodrigues

Exercícios
bíblicos

19 Jair Santos
20 Bruno Correia
22 Elsa Souza
23 Mª do Carmo Soares
23 Suzana Reis
28 Loiane Melo
28 Sival Santos
29 Marllon Rodrigues
29 Pedro Mesquita

BODAS

12 Carla
& José Mauro
12 Ana Paula
& Carlos
20 Mônica
& Michel
24 Danielli
& Rafael
27 Mª Lourdes
& José Fernando

EBD- Adultos
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos
domingos as 09:30h para estúdar e debater os
ensinos bíblicos. Estúdo atúal: 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.
Apos o batismo, continúe o estúdo na túrma
de Doutrinas Basicas qúe útiliza os volúmes 1, 2
e 4 do mesmo conjúnto doútrinario.

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

1 – Em que versículo o Novo Testamento fala de uma escola?
2 – Quem foi o primeiro pregador?

Frase
do mês
“De quantas
maldições e
humilhações
ficaríamos
livres se o
povo de Deus
contribuísse
conforme as
Escrituras
orientam”

SAMUEL
CHADWICK
Respostas
no rodapé
da página

Continuação da página 2
alma o sabe muito bem.” (Sl. 139:14). Não há outra evidência
para a existência de um tão-poderoso, todo-sábio Criador como
a miraculosa criação do homem.
i. Davi foi curiosamente forjado e formado (Sl. 139:15, 116).
Esta é uma descrição maravilhosa de como o infante cresce no
útero, a começar por um óvulo microscopicamente fertilizado. A
afirmação de que Davi foi formado “nas profundezas da terra”
não se refere literalmente nas partes baixas da terra, mas refere
-se ao útero. Trata-se de uma descrição poética do útero como
um lugar escuro, lugar inacessível onde o olho do homem não
consegue penetrar. A tradução do hebreu para
“entretecido” (ragam) significa “misturar cores, bordar, ou ser
habilmente manufaturado” (Strong). Também traduzido por
“obra de bordador” (Ex. 26:36), e “bordador” (Ex. 38:23). Comentário de Barnes: “Isto se refere ao ato de ‘tecelagem’ nos
seus vários estágios – como hoje na tecelagem de carpetes. A
referência aqui é para os vários e complicados tecidos da estrutura humana – os tendões, nervos, veias, artérias e músculos,
como se eles estivessem sido tecidos, ou como se fossem
cuidadosamente entrelaçados. Nenhuma obra de tapeçaria
poderia ser comparada a isto; nenhuma arte humana poderia
tecer tal variedade de fibras e tecidos como aquela que forma a
delicada estrutura humana. Fica a pergunta: E quem senão
Deus poderia fazê-lo? A comparação é uma das mais maravilhosas; e será admirado quanto mais o homem entende a sua
própria estrutura” (Barnes). Alan Gillen, M.D., disse: “O corpo é
formado de tecidos como numa tapeçaria. Como exemplo,
observe a complexidade de entrelaçamento de um único músculo esquelético. ... Sob o microscópio, o incrível projeto de entrelaçamento se manifesta” (Bodyby Design, 2001, p.8).

ii. A descrição do corpo de Davi foi escrita no livro de Deus
antes mesmo dele ter sido formado (Sl. 139:16). Este livro divino
incrível de projetos humanos existe aparentemente no céu.
c. À luz dos ensinamentos bíblicos, o aborto é considerado
certamente assassinato. A criança não pertence à sua mãe; ela
pertence ao criador. A mulher não é livre para fazer o que quiser
com seu corpo, pois ela é um ser criado e responsável perante
Deus, além do que a criança em seu ventre é um corpo a parte,
um indivíduo separado.
7. Os idólatras matavam seus filhos e filhas, algo odiado
por Deus (Sl. 106:38).
REVENDO AS QUESTÕES SOBRE ABORTO
1. O que é derramamento de sangue inocente?
2. Qual é a passagem que diz que Deus odeia o derramamento
de sangue inocente?
3. O que a Bíblia chama de “feto”?
4. Quem está no controle da concepção?
5. Quem forma a alma do homem?
6. Em que Salmo Davi descreve que Deus o formou no ventre
materno?
7. O que faziam os idólatras com seus filhos nos tempos do
Antigo Testamento?
Política de Compartilhamento: Você pode copiar e compartilhar este artigo livremente. Entretanto, você deve mencionar o
nome completo do artigo com créditos para David Cloud, Way of
Life Literature, www.wayoflife.org. Leia a política de compartilhamento em:www.wayoflife.org/sharing/.

Livros recomendados do mês
Direito e Cristianismo - Temas atuais e polêmicos - Diversos autores (entre eles, Pr. Glauco Barreira Magalhães Filho - Editora Betel - Os mais diversos debates jurídicos da atualidade à luz da prodigiosa cosmovisão cristã.
Respostas

1 – Atos 19:9
2 – 2 Pe 2:5

Continuação da primeira página
passo a passo. O bebê começa a se desenvolver no útero a partir
de uma única célula, assim como a primeira vida que apareceu
no oceano. Semanas mais tarde, em meio ao líquido amniótico no
útero, o embrião apresenta guelras, como de um peixe...” (Baby
andChildCare, p. 233). Em 1990, Carl Sagan, apoiado por sua
esposa, argumentou que o aborto é ético, pois o feto não é totalmente humano até o sexto mês. Tomando a teoria da recapitulação como fato, alega-se que o embrião começa a viver “como um
tipo de parasita” e se transforma em algo parecido com um peixe
com “arcos branquiais”, tornando-se então “reptilianos” e, finalmente “mamíferos”. Ao final do segundo mês, o feto “ainda não é
completamente humano” (“A Questão do Aborto: Uma busca por
respostas”, Parade, April 22, 1990).

