PROGRAMAÇÃO SEMANAL
D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)
09h30 Adultos (Templo)
Doutrinas Básicas (2º andar)
10h30 Culto
19h
Culto
Terças
19h30 Culto de oração
Q uint as
19h30 Culto

CALENDÁRIO DO MÊS
1º D om ingo
1ª Terça
1ª Q uint a
Todo Sábado
Sábado 05
D om ingo 13
Sábado 19
D om ingo 20
Sábado 26
D om ingo 27

8:00h - Consagração M inistérios
17:00h - Reunião das M ulheres
Ceia e oferta de alimentos nos 2 cultos
19:30h - U nção de enfermos
19:30h - Ceia e oferta de alimentos
16:00h - Reunião dos Jovens
17:00h - Culto da Família
17:00h - Reunião da Geração Vida
19:00h - Formatura U DF
17:00h - Reunião do Evangelismo
19:00h - Culto de casais
17:00h - Desperta Débora

Conta corrente da I grej a - Bradesco, A g. 279-8 C/ C 125.005-1
Só o que D eus R evelou Bast a - C. H . Spurgeon fosse a vida do homem nos parece totalmente absurda,
N ão precisam os de nada m ais do que aquilo que
D eus achou por bem revelar. Certos espíritos errantes
nunca estão em casa até que estejam viajando pelo
exterior: têm fome de algo que nunca encontrarão
enquanto tiverem o pensamento que têm agora. N unca
descansam, porque não querem ter nada que ver com
uma revelação infalível, por isso, eles estão fadados a
perambular através do tempo e da eternidade e a não
encontrar nenhuma cidade em que possam descansar.
Pois, no momento, eles se gloriam como se satisfeitos
com seu último brinquedo novo, mas em poucos meses o
esporte deles será quebrar em pedaços todas as noções que
anteriormente prepararam com cuidado e exibiram com
deleite. Sobem um morro apenas para descê-lo de novo.
De fato, dizem que a busca da verdade é melhor do que a
própria verdade. Gostam de pescar mais do que do peixe;
o que pode bem ser verdade, visto que seus peixes são
muito pequenos e cheios de ossos.
Esses homens são tão profícuos em destruir suas teorias,
como certos indigentes em esfarrapar suas roupas. M ais
uma vez começam de novo, vezes sem conta; sua casa está
sempre com os alicerces expostos. Devem ser bons em
inícios, pois desde que os conhecemos sempre estão
começando. São como aquilo que roda no redemoinho,
ou ?como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas
águas expelem lama e lodo? (I s 57.20). Embora sua
nuvem não seja aquela que indica a presença divina,
contudo está sempre andando à frente deles e suas tendas
nem estão bem armadas e já é tempo de levantar de novo
as estacas. Esses homens nem mesmo procuram certeza;
seu céu é evitar toda verdade fixa e seguir toda quimera
de especulação; estão sempre aprendendo, mas nunca
chegam ao conhecimento da verdade.
Q uanto a nós, lançamos âncora no abrigo da Palavra de
Deus. Eis aí nossa paz, nossa força, nossa vida, nosso
motivo, nossa esperança, nossa felicidade. A Palavra de
Deus é nosso ultimato. Aqui nós o temos. N osso
entendimento clama: "Encontrei"; nossa consciência
afirma que aqui está a verdade; e nosso coração encontra
aqui um suporte ao qual toda sua afeição pode se agarrar
e, por isso, descansamos contentes.
A revelação de Deus é suficiente para nossa fé
O que poderíamosacrescentar se a revelação de Deusnão fosse
suficiente para nossa fé? Quem pode responder essa pergunta? O
que qualquer pessoa proporia acrescentar à Palavra sagrada? U m
momento de reflexão nos levaria a escarnecer das mais
atraentes palavras de homens, se fosse proposto
acrescentá-las à Palavra de Deus. O tecido não estaria em
uma peça única. Você adicionaria remendosa uma veste real?
Você guardaria a sujeira dasruasnotesouro do rei? Você juntaria
aspedrinhasda praia aosdiamantespreciososda antiga Golconda?
Q ualquer coisa que não seja a Palavra de Deus posta
diante de nós para que creiamos e preguemos como se

contudo, enfrentamos uma geração de homens que
sempre querem descobrir uma nova força motriz e um
novo evangelho para suas igrejas. A manta de sua cama
parece não ser suficientemente longa, e eles querem pegar
emprestado um metro ou dois de tecido misto e
incongruente dos unitaristas, agnósticos ou mesmo dos
ateístas.
Bem, se existe qualquer força espiritual ou poder dirigido
aos céus, além daquele relatado nesse Livro, acho que
podemos passar sem ele. N a verdade, deve ser uma
falsificação tão grande que estamos melhor sem ela. As
Escrituras em sua própria esfera são como Deus no
universo -Todo-suficiente. N elas estão reveladas toda a
luz e poder que a mente do homem pode precisar em
relação às coisas espirituais. O uvimos falar de outra força
motriz além daquela encontrada nas Escrituras, mas
cremos que tal força é um nada muito pretensioso. U m
trem está descarrilado, ou incapaz de prosseguir por outro
motivo, quando chega a turma do conserto. Trazem
locomotivas para tirar o grande impedimento. A
pr incípio parece que nada se m exe: a força da
locomotiva não é suficiente.Escutem ! U m garotinho
tem uma idéia. Ele gr it a: ?Pai, se eles não têm força
suficiente, eu empresto meu cavalo de balanço para
ajudá- los?. U ltimamente, recebemos a oferta de um
considerável número de cavalos de balanço. Pelo que vejo,
eles não têm conseguido muito, mas prometeram
bastante. Tem o que o efeito disso tenha sido m ais
m aléfico que benéfico: eles já levaram pessoas a zombar
e as retiraram dos lugares de culto que antes gostavam de
freqüentar. O s novos brinquedos foram exibidos, e as
pessoas, depois de olhá-los um pouco, foram adiante, à
procura de outras lojas de brinquedos. Esses belos e novos
nada não lhes fizeram bem nenhum e nunca farão
enquanto o mundo existir.
A Palavra de Deus é suficiente para atrair e abençoar a
alma do homem ao longo dos tempos; mas as novidades
logo fracassam. Alguém pode bradar: "Certamente,
precisamos acrescentar nossos pensamentos a isso".Meu
irmão pense o que quiser, masospensamentosde Deussão
melhoresdo que osseus. Você pode ter lindos pensamentos,
como as árvores no outono soltam suas folhas, mas há
alguém que sabe mais sobre seus pensamentos do que
você e os julga de pouco valor. N ão é verdade que está
escrito: ?O Senhor conhece os pensamentos do homem, e
sabe como são fúteis?? (Sl 94.11). Você traria sua vela
para mostrá- la ao sol? O seu nada para reabastecer o todo
eterno? É melhor calar diante do Senhor, do que sonhar
em complementar o que ele falou. A Palavra do Senhor
está para a concepção dos homens como um pequeno
jardim, para o deserto. M antenha- se no escopo do livro
sagrado e estará na terra que mana leite e mel; por que
tentar lhe acrescentar as areias do deserto?
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A Suficiência da Escr itura Sagrada místicas aos cristãos, conforme lemos em
Conforme estudamos, há algum tempo, todas
as práticas aberrantes e falsas doutrinas
procedem de uma errônea interpretação das
Escrituras. De fato, todos os erros entregues
pelas seitas, que afirmam ser bíblicas, podem
ser traçados a um incorreto sistema de
hermenêutica. Todo cristão deveria entender
e aplicar alguns princípios básicos de
hermenêutica, ao estudar a Bíblia.
Infelizmente, a maioria dos pastores falha em
equipar os crentes com a necessária habilidade
para que eles se tornem excelentes bereanos.
Além disso, muitos pastores (através do país)
possuem pouca ou nenhuma erudição
teológica, deixando, assim, de compreender e
de ensinar corretamente a Bíblia às suas
congregações. Eles lembram o que Jesus falou
sobre?cegosguiando outroscegos?.
Além das interpretações incorretas da Bíblia,
com os resultantes problemas, existe outra
dificuldade prejudicando o povo de Deus, que
é a defesa e aceitação das experiências
espirituais como tendo a mesma autoridade da
Bíblia.
M ilhões de cristãos professos aceitam
prontamente as ?revelações? subjetivas de
vários líderes, ou deles mesmos, como tendo a
mesma validade da Palavra de Deus escrita.
A Palavra de Deus não é considerada como
sendo a guia absoluta por muitos cristãos. Eles
não a consideram suficiente para a fé e prática
da vida cristã, conforme lemos na 2 Timóteo
3:16-17; ?Toda a Escr itura é divinam ente
inspirada, e proveitosa para ensinar, para
redargüir, para cor r igir, para instr uir em
justiça; para que o hom em de D eus seja
per feito, e per feit am ente instr uído para
toda a boa obra?.
M uitas pessoas argumentam que os dados
extra-bíblicos devem ser proclamados como
sendo ?novas? revelações do Espírito Santo, o
Q ual teria usado uma porção de auto
proclamados apóstolos, profetas e reavivalistas,
para transmitir novos ensinos. O ra, este
problema não é novo; de fato, o apóstolo
Paulo falou sobre pessoas que estavam
tentando impor suas supostas experiências

Gálatas 1: 6;9: ?M aravilho- m e de que t ão
depressa passásseis daquele que vos
cham ou à graça de Cr isto para outro
evangelho; O qual não é outro, m as há
alguns que vos inquiet am e querem
transtor nar o evangelho de Cr isto. M as,
ainda que nós m esm os ou um anjo do
céu vos anuncie outro evangelho além do
que já vos tenho anunciado, seja
anátem a. A ssim , com o já vo- lo
dissem os, agora de novo t am bém vo- lo
digo. Se alguém vos anunciar outro
evangelho além do que já recebestes, seja
anátem a?.
Também em Colossenses 2:18,19 Paulo diz:
?N inguém vos dom ine a seu bel- prazer
com pretexto de hum ildade e culto dos
anjos, envolvendo- se em coisas que não
viu; est ando debalde inchado na sua
car nal com preensão, E não ligado à
cabeça, da qual todo o corpo, provido e
organizado pelas junt as e ligaduras, vai
crescendo em aum ento de D eus?.
Parece que um grande núm ero de
pessoas tem um a tendência para se
afast ar da verdade objetiva da Palavra de
D eus, em direção às falíveis exper iências
subjetivas.
Desde os anos 1970, temos visto um grande
entusiasmo no sentido de experienciar
vividamente a Palavra de Deus, no
movimento Palavra da Fé. O falecido Kenneth
H aggin foi o construtor de uma grande
porção de sinistras doutrinas sobre os seus
supostos encontros com o Senhor. M uitas
dessas doutrinas foram escritas em seu livro ?I
belive in Vison? (Eu Creio em Visões).
O utro visionário totalmente herético - Jesse
D uplantis - expandiu tremendamente sua
influência, após ter publicado um futilíssimo
conto a respeito de sua ida ao céu, onde ele
teve encontros íntimos com um Semelhante a
Deus. Jesse regala os seus leitores com uma
narrativa não apenas muito detalhada do
?céu?, como também compartilha suas
experiências visíveis com anjos, quando no
seu carro foi tele portado sobre o estado da

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01 Anselmo Almeida
01 Dayana Dantas
02 Adriana Costa
02M aria Ivete Paschoal
03Claudenice Farias
03 Paulo Pereira
05 Daniela Barbosa
05 Rogéria Andrade
07 André Franco
09 N orivaldo Santos
11 Ana Clara Rezende
12 Pedro Santos Filho
13 Gabriel M atos
13 Silvana Amorim
13 T hamiris Santos
14 T hiago Costa
15 Alzira Cunha
15M arcos Vinícius
Silva
15 M aria Célia Leray
15 N ilce R ibeiro
18 H ozanaM oura
19 Alessandra M endes
19 Guilherme M edina
19 Vinícius Crispin

21 FilipeAraújo
23 Arthur Coutinho
23 Carlos M arinho
23 Julia M esquita
24 M ara Ferreira
25 Caio Ferreira
25 Erica Oliveira
25 R afaela Paschoal
27 André A M Alberto
29 Italo Teixeira
29 N oemi Conceição
30 N ilcéa Vilela
BOD A S
04 W ivilene & M arcos
18 Fatima & Ronald
21 Rose & Carlos

EBD ADULTOS
N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne
aos dom ingos às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual:
D euteronôm io
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos. O s Batismos são sempre no
último domingo de cada mês e a turma de
batizandos começa no primeiro domingo.
Para inscrever-se, procure o Pr.
M aur icio.
Após o batismo, continue o estudo na
turma de D outr inas Básicas que
funciona no mesmo horário no segundo
andar. Para mais informações procure o
Pr. M anuel.
EBD Jovens e Adol escent es
A Escola Bíblica Especial para Jovens
acontece aos domingos a partir das 9:00h
na sala da juventude no 3º andar.
Para A dolescentes, às 10:30h, na mesma
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna,
adequada à faixa etária e incentivam o
debate.
FRASE DO MÊS

"É um pecado você fazer
m enos do que o seu
m elhor."
Bob Jones
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Louisiana, além de outras bizarras experiências.
M ary K . Baxter escreveu um livro que a lançou na fama e lhe rendeu uma
fortuna nos meios carismáticos. N o livro, ela conta que esteve no inferno
por quarenta noites seguidas, em companhia do Senhor Jesus Cristo. O
livro ?A Divina Revelação do Inferno? foi reimpresso várias vezes e traduzido
em dez idiomas. Ele está repleto de detalhes gráficos sobre o que cada alma
condenada vai sofrer e Baxter afirma que milhares de pessoas foram atraídas
à fé em Cristo, através do seu livro! Como se não bastasse, ela quis repetir a
dose, tendo escrito outro livro espúrio intitulado: ?A Divina Revelação do
Céu?; em seguida, ela escreveu mais um: ?A Divina Revelação da Glória? O
Discernment MinistriesInternational também esteve entre os ministérios
apologéticos, que denunciaram a tolice do livro ?O Céu é tão Real?, de
Choo T homas, falando de sua ida ao Céu. T homas revela que existe morte
no céu, explicando que, quando Jesus apanha o seu peixe, Ele o mata,
cozinha e entrega para que ela o coma.
Cada um desses livros (além de outros, que poderiam ser mencionados)
vendeu mais de dez mil cópias, tendo sidos impressos em vários idiomas,
para satisfazer o consumo dos cristãos ávidos de experiências (isto sem falar
nas fitas K-7, fitas de vídeo e vendas particulares feitas pelos autores).
Esses visionários têm saído pelo mundo narrando suas escusas experiências a
um incontável número de pessoas ávidas de novidades evangélicas. [N ot a
da T radutora: ?Eles nos fazem lembrar a passagem de Atos 17:21, que diz :
?Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes, de nenhum a
outra coisa se ocupavam , senão de dizer e ouvir algum a
novidade??].
É grande a m inha preocupação de que as pessoas estejam
abandonando a suficiência das Escr ituras, prefer indo escut ar as
últim as exper iências de alguém .
O Bíblical Discernment Ministriesrecebe um grande número de e-mails
contundentes dos devotos seguidores dos heréticos enganadores. Algumas
das queixas mais gentis são: ?Vocêsnão acreditam que Deuspossa arrebatar
alguém ao Céu? Não teria sido o caso de Paulo, conforme a 2 Coríntios12:3-4??
Virtualmente, todos os comentaristas concordam em que Paulo está
contando que foi arrebatado ao Céu. M as, interessante é que ele não
compartilha coisa alguma do que viu e ouviu. Por que não? Enquanto isso,
quando um desses visionários narra uma experiência de ?ida ao Céu?, logo
em seguida funda um ministério, conforme a sua experiência. O ra, Paulo
não contou sua experiência, exatamente porque esta foi exclusivamente dele
e, obviamente, não iria beneficiar pessoa alguma. N ada do que H aggin
Duplantis, Choo T homas e Baxter escreveram pode fortalecer a fé ou
promover a verdadeira santificação do crente. Tudo que estes livros têm feito
é focalizar a pessoa do autor, deixando implícito que ele se considera um
vaso de honra escolhido por Deus, nestes últimos dias, a fim de preparar a
igreja para a volta de Cristo. [N ot a da tradutora: ?U ma leitura diligente
das profecias bíblicas daria um resultado melhor e mais edificante?].
N enhuma dessas mitológicas narrativas escritas pode encorajar a uma leitura
mais consistente da Bíblia Sagrada, através da qual Deus nos fala em cada
página.
D eclaro, enfaticam ente, que este fenôm eno de pessoas, doutr inas e
práticas em basadas em exper iências pessoais não é novidade.
Durante a Reforma Protestante, feita por M artinho Lutero, ele argumentava
constantemente a respeito de várias seitas por ele classificadas como:
?entusiastas?. O entusiasmo religioso procede de Adão e dos seus
descendentes, desde o princípio das eras, devendo continuar, até o final dos
tempos. Ele se alimenta do veneno letal expelido pela antiga serpente. Ele é

a fonte e o poder de todas as heresias, tanto do islamismo como do papado e
do neopentecostalismo...
Então, devemos insistir que Deus não trata com os seres humanos, a não ser
através da Sua Palavra. Q ualquer pessoa que se vangloriar de uma nova
revelação do Espírito Santo pode ter sido vítima de uma revelação de um
?outro espírito?.
O s entusiastas e religiosos sempre tentam sentir algo ou escutar Deus
falando diretamente com eles, à parte das Escrituras. Cuidado com esses
entusiastas religiosos, tão comuns no meio carismático. O Espírito de Deus
se move, especialmente, quando a Palavra de Deus está sendo pregada com
amor e discernimento. Q uando alguém escuta a Palavra e começa a gritar e
a ?cair no Espírito?, este fenômeno não é de Deus, porque Ele não é de
confusão e nem aprecia top modelsno evangelho.
Bill H amon costuma carregar um grosso volume contendo suas profecias
individuas, entregues nos últimos quarentas anos.
Vamos ler H ebreus 1:1-3: ?H avendo D eus antigam ente falado m uit as
vezes, e de m uit as m aneiras, aos pais, pelos profet as, a nós falou- nos
nestes últim os dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo,
por quem fez t am bém o m undo. O qual, sendo o resplendor da sua
glór ia, e a expressa im agem da sua pessoa, e sustent ando todas as
coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si m esm o a
pur ificação dos nossos pecados?.
N a 2 Pedro 1:18-21, lemos: ?E ouvim os est a voz dir igida do céu,
est ando nós com ele no m onte santo; e tem os, m ui fir m e, a palavra
dos profet as, à qual bem fazeis em est ar atentos, com o a um a luz
que alum ia em lugar escuro, até que o dia am anheça, e a estrela da
alva apareça em vossos corações. Sabendo pr im eiram ente isto: que
nenhum a profecia da Escr itura é de par ticular interpret ação.
Porque a profecia nunca foi produzida por vont ade de hom em
algum , m as os hom ens santos de D eus falaram inspirados pelo
Espír ito Santo?.
O ra, se Pedro esteve no M onte da Transfiguração, onde viu Jesus, M oisés e
Elias, e em seguida escutou o Pai ordenando que ouçamos o Seu Filho, em
Q uem Ele se compraz, quem precisa ouvir os apóstolos e profetas do nosso
tempo? É claro que Pedro foi escolhido por Deus, a fim de transmitir à
igreja as exatas palavras das Profecias. Pedro não pregou sua experiência
individual, para se promover, mas para edificar a futura geração de crentes.
N a 2 Pedro 1:3: ?V isto com o o seu divino poder nos deu tudo o que
diz respeito à vida e piedade, pelo conhecim ento daquele que nos
cham ou pela sua glór ia e vir tude?.
Infelizmente, esta Palavra está sendo considerada obsoleta, após da difusão
da ?Psicologia cristã?, quando muitos pastores acreditam nos sentimentos
pessoais e nas revelações extra-bíblicas.
U m dos mais populares hereges carismáticos - T homy Tenney - escreveu
um grosso volume, intitulado: ?T he God Chassers?, denegrindo a Palavra de
Deus e aconselhando os leitores a buscarem o seu próprio encontro com
Deus.
Esses visionários criam uma ?plêiade? de extremistas carismáticos enquanto
locupletam suas contas bancárias. Bem melhor é seguir o conselho de Paulo,
conforme Atos 17:11:12. Q uem escutou a pregação de Paulo, em Beréia,
correu para casa, tomou os rolos sagrados para conferir as palavras do
Apóstolo. O resultado é que muitos creram e se converteram.
T radução e adapt ação do ar tigo do R ev. Rober t L iichow , 2007.
M ary Schultze, 27/12/2011.
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