
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
17:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
19:00h — Culto Evangelístico 
Terça-feira 
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja 
Quarta-feira 
19:30h — Louvor e pregação da Palavra 
Sexta-feira 
19:30h — Reunião de oração da Igreja 

P r o g r a m a ç ã o  s e m a n a l  N o t í c i a s  d a  I g r e j a  

• 1º domingo e 1ª quarta-feira (01/12 e 04/12) - Celebração da 
Ceia do Senhor. 

• Se você tem freqüentado a igreja e deseja fazer parte desta 
família, solicite sua ficha de membro e inscreva-se para o 
batismo procurando o diácono Leandro. 

• Todos devem participar do recadastramento dos membros 
preenchendo a nova ficha de membresia, participe! 

• Terça, dia 31/12/02, venha romper o ano na Igreja, com culto 
a partir das 22:00h, ceia do Senhor às 00:00h e confraterni-
zação ao final do culto. Traga um prato de salgado ou doce e 
um refrigerante. 

• Quarta, dia 01/01/03, primeiro culto do ano novo, às 19:30h. 
• Atenção para os ensaios do coro de natal. Fale c/ Rosária. 
• Feliz Natal e bênçãos no Ano Novo para todos ! 

L o u v o r  d o  m ê s  

 
O ESPÍRITO DE DEUS NOS UNGIU PARA PROCLAMAR 

BOAS NOVAS AOS QUERANTADOS DE CORAÇÃO 
NOS UNGIU PARA CURAR E AOS CATIVOS LIBERTAR 

MINISTRAR AOS QUE ESTÃO TRISTES EM SIÃO 
 

 ÓLEO DE ALEGRIA, VESTES DE LOUVOR 
COROA EM VEZ DE CINZAS 
PRA GLÓRIA DO SENHOR 

 
 O INVERNO JÁ PASSOU A PRIMAVERA JÁ CHEGOU 

JÁ SE OUVE A VOZ DE DEUS COMO UM TROVÃO 
SIM, A CHUVA CAIRÁ, EM DOBRO RESTITUIRÁ 

O QUE SEMEOU COM LÁGRIMAS COLHERÁ 
 

Alegria ! (4x) 

ÓLEO DE ALEGRIA 

A r t i g o  e s p e c i a l  
uma só alma é maior que todo o universo físico), normalmente leva à 
conseqüência de que] será a corrupção de boa parcela da igreja, pois 
"... um pouco de fermento faz levedar toda a massa”, 1Cor 5:6. 
Ninguém suportará pagar o custo de mostrar indulgência para com 
qualquer pecado, porque pecado nos membros da igreja é aquilo que 
mata as igrejas.  
Há muitos modos de matar uma igreja, mas a coisa importante a ser 
observada é as gravíssimas conseqüências de fazer cair e destruir 
uma igreja do Deus vivo. (1Cor 3:17) Não importa qual desculpa 
possa ser dada, se um indivíduo ou grupo de indivíduos conduz a si 
próprio de modo a causar a morte de uma igreja, é melhor que se 
prepare para dentro em breve encarar o julgamento de Deus através 
da perda de sua vida física. Uma igreja é de mais importância que os 
direitos coletivos de todos seus membros, pois uma igreja existe não 
apenas em benefício dos seus próprios membros atuais, mas é uma 
testemunha para muitos que podem nunca vir a ser membros dela, 
mas que podem ser guiados ao Senhor através do seu ministério. Não 
apenas isto, mas os direitos dos futuros membros também têm de ser 
considerados quando se toma qualquer ação que possa ser prejudicial 
à igreja. Muitos membros carnais de igreja, em seu ardor para vence-
rem e imporem as suas próprias preferências, justificam os seus 
próprios pecados, satisfazem a fome de seus próprios orgulhos e 
sentimentos feridos, não se importando com o fato de que possam 
apagar o único fiel farol e luz da verdade nas suas comunidades. Nem 
se importando que as gerações futuras possam não ter oportunidade 
de ouvir o evangelho e ser salvas, porque uma igreja foi destruída 
pela carnalidade dos seus membros. A atitude de alguns é: “Eu estou 
salvo, portanto que o resto do mundo vá para o inferno, não ligo a 
mínima”. Uma tal atitude dificilmente evidencia verdadeira salvação, 
quanto muito mais isto é verdade a respeito daquele que não têm 
nenhuma preocupação pelo bem estar das almas dos outros? Deus 
tenha piedade do homem que destrói uma igreja: se ele de algum 
modo já é salvo, ele está se pondo a si mesmo debaixo do risco de 

julgamento através de morte física, quando coloca os seus próprios 
desejos e vontades egoístas acima do bem estar de uma igreja do 
Deus vivo. 
V. POR EGOÍSMO 
Todos os pontos prévios podem ser considerados como sumariados 
neste, mas arriscamo-nos a fazer mais alguns poucos comentários que 
caem mais especificamente debaixo deste título. Vivemos na mais 
afluente (rica) sociedade que este mundo jamais conheceu. Adicione 
a isto o fato de que esta geração tem maiores meios de levar o evan-
gelho a cada raça, nação e tribo de povos, do que qualquer geração 
anterior. Rádio, TV, e imprensa fazem evangelismo possível como 
nunca antes o foi. Mas o que acontece? Ao invés de usar estes meios 
[e riquezas] para a glória de Deus, os homens se tornaram tão egoisti-
camente envolvidos por eles que todas estas coisas se tornaram 
definitivos detrimentos à verdade. 
Tem sido constatado que pessoas gastam centenas de vezes mais em 
animais de estimação do que em todos os empreendimentos religio-
sos combinados, e o jornalista Paul Harvey relata que nos EUA para 
cada 1 dólar que é gasto nas igrejas, 12.000 dólares são gastos em 
atividades criminosas. A partir desta constatação, deveria ser óbvio 
que estamos trabalhando no extremo errado do problema. 
O que tudo isto tem a ver com matar uma igreja? Apenas isto: contri-
buir para missões é o termômetro que mostra a atmosfera espiritual 
de uma igreja. É [geralmente] o medidor da dedicação dos membros 
de uma igreja a Deus. (Seja usando o nome “Missões nas Vizinhan-
ças”, ou usando qualquer outro nome), o egoísta uso do dinheiro do 
Senhor  para a gratificação dos membros de uma igreja a matará tão 
rapidamente quanto quase qualquer outra coisa. Que Deus nos dê 
mais igrejas mais sãs e mais operosas e frutíferas, e que Deus faça 
isto através de mover os membros das igrejas a serem mais dedicados 
e obedientes. 
Davis W. Huckabee (Copiado do site da Tabernacle Baptist Church, 
Lubbock, Texas.) 

Todos os domingos às 17:30h você pode participar 
do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o 
culto evangelístico e distribua folhetos convidando 
pessoas para o culto. 

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-
cíveis para a formação de cestas básicas. Sua ajuda é 
importante. Informe-se com a irmã Deyse. 

Queremos iniciar um trabalho assistencial no bairro, 
inscreva-se  redigindo em poucas linhas suas habilida-

des e a descrição do serviço que pode prestar. 
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COMO MATAR UMA IGREJA ? (cont. mês Anterior) 
III. POR CONTENDA DENTRO DELA (Cont.) 
Uma das formas mais trágicas de contenda dentro de igreja 
ocorre quando um membro ou grupo de membros tem os 
seus sentimentos feridos pela pregação (o que é muito 
comum onde o pregador é fiel em pregar contra pecado e 
em declarar os deveres dos membros). Freqüentemente os 
membros dissidentes montarão uma campanha para 
desgastar e destruir o pregador, e a desculpa mais 
freqüentemente usada é que ele é um “ditador”. Bem, nós 
não temos nenhuma simpatia para com um verdadeiro 
ditador no púlpito, mas antes que um homem de Deus seja 
estigmatizado como ditador é melhor que os homens 
considerem aquilo para o que o pregador é comissionado e 
ordenado fazer: ele é ordenado e comissionado para "Que 
pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, 
redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade 
e doutrina", (2Tim 4:2). "Aos que pecarem, repreende-os 
na presença de todos, para que também os outros tenham 
temor", (1Tim 5:20). "Este testemunho é verdadeiro. 
Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos 
na fé", (Tit 1:13). 
Com base nestes versículos e em outros muitos textos 
similares, o pregador tem o dever não apenas de declarar a 
verdade mas, também, de repreender aqueles membros que 
estão vivendo vidas desobedientes; e ninguém tem o 
direito de chamá-lo de ditador por apenas fazer a sua 
obrigação. Isto não quer dizer que o pregador possa usar o 
púlpito para viver surrando verbalmente alguns membros 
por causa de diferenças pessoais de opinião, nem que ele 
deva saltar em cima e esporear todas as pessoas por todos 
os pequenos passos imperfeitos. O pastor sábio 
rapidamente aprenderá a usar a psicologia cristã mesmo 
nas mais sérias violações da ética cristã. Um pastor 
beligerante ou arrogante somente produzirá dores para si 
próprio e desencorajamento para a igreja. 
Contenda entre os membros de uma igreja e o pastor 
freqüentemente destrói uma igreja pela simples razão que, 
ao se rebelarem contra o pastor, os membros estão se 
rebelando contra o Senhor, pois, embora a igreja possa 
votar para chamar um homem para pastor, todavia, se eles 
são guiados pelo Senhor ao fazer isto, então o pastor é 
tornado o superintendente ou supervisor (no grego 
“episkope”, traduzido como "bispo") sobre o rebanho, At 
20:28. Não apenas isto, mas o pregador, quando se ergue 
para declarar o evangelho, é um embaixador de Cristo, 
insistindo aos homens, no lugar de Cristo, para que se 
reconciliem com Deus, 2Cor 5:18-20. Ademais, quando 
[este supervisor pelo bem das almas] prega 
responsabilidade cristã aos crentes, estes estão obrigados a 
obedecê-lo e a submeter-se a si próprios, pois o pastor dará 
conta deles a Deus. Assim, é uma coisa muito grave 
desobedecer ao pastor quando ele apenas está se 
esforçando para levá-lo a servir ao Senhor melhor e mais 
fielmente. "Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a 

eles; porque velam por vossas almas, como aqueles que 
hão de dar conta delas; para que o façam com alegria e não 
gemendo, porque isso não vos seria útil", (Heb 13:17). 
Algumas igrejas degradam o ofício pastoral tornando-o 
aquele de um mero marionete delas, e tratam o pastor com 
menos respeito do que a qualquer leigo na igreja; algumas 
vezes os membros dessas igrejas deixam suas 
independência e autonomia subirem às suas cabeças, e 
pensam que podem desligar ou despedir o pregador a 
qualquer momento que não gostem daquilo que diz. Mas é 
digno de nota que as Escrituras não dão um único exemplo 
de um pastor ser descartado por uma igreja, nem de sequer 
uma igreja desafiar a autoridade do ofício pastoral.  
Reconhecemos que a igreja tem autoridade sobre seus 
membros, inclusive o pastor; mas é também verdade que o 
pastor é um homem especialmente chamado por Deus para 
o seu ofício, e que ele tem um relacionamento especial 
para com Deus; portanto, conquanto em raras ocasiões 
possa ser necessário destituir e excluir um pregador por 
causa de imoralidade ou de heresia, todavia uma igreja 
deve ser muito vagarosa para tomar qualquer ação contra 
um dos profetas do Senhor sem uma boa razão. "Não 
aceites acusação contra o presbítero, senão com duas ou 
três testemunhas", (1Tim 5:19). "Não toqueis os meus 
ungidos, e não maltrateis os meus profetas", (Sal 105:15). 
IV. POR TEIMOSIA REBELDE 
Nas Escrituras, teimosia rebelde é um pecado que é 
comparado ao de feitiçaria e idolatria 1Sam 15:22, e, 
todavia, algumas pessoas parecem se deliciar em 
teimosamente resistirem contra todo progresso espiritual e 
atividade espiritual na igreja. Não é nenhuma virtude 
alguém ser tão imutável nos seus modos que seja um 
obstáculo à igreja para mudar para melhor [isto é, para 
maior biblicidade, maior espiritualidade, maior 
santificação, maior separação do pecado e do erro, maior 
conhecimento + amor + consagração + zelo, etc.]. 
Nenhuma igreja jamais foi tão perfeita quando começou 
que isto equivaleu a não ter deixado nenhum espaço para 
mudar para melhor. Em verdade, a própria santificação é 
uma progressiva mudança de indivíduos para o melhor; e, 
se os membros diariamente mudam para melhor, também 
as igrejas deveriam fazê-lo. 
O pecado da Igreja de Sardes foi que ela teimosamente 
recusou-se arrepender de seus pecados, (Ap 3:3), e, 
conseqüentemente, lentamente morreu na videira, sempre 
recusando admitir seu estado frio e indiferente. Existe uma 
coisa chamada de “ortodoxia morta”, uma sanidade 
doutrinária que é vazia de qualquer real amor a Cristo. 
Alguns dizem “Bem, é minha vida, e é somente da minha 
conta se eu me arrependo ou não”, mas isto não é verdade, 
pois cada pessoa é um exemplo para alguém mais, e seu 
mau exemplo fará outros se desviarem, talvez em algo 
muito pior. Ademais, a corrupção de um membro de uma 
igreja [além de em si já ter valor infinito (pois o preço de 
  Continua na última página ... 
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Ovelhinhas de Jesus - Berçário até 3 anos 

Domingos Quartas-feiras 

01 
M - Diva / Hozana  

04  Marisa / 
Mauro N - Luciene / Annelize 

08 
M - Rosana / Elsa 

11 Rosana / 
Aparecida N - Rosemarie / Daniela 

15 
M - Hozana / Mauro 

18 Marisa / 
Annelise N - Diva / Elsa 

22 
M - Rosemarie / Sirena 

25 Luciene / 
Aparecida N - Luciene / Daniela 

29 
M - Marisa / Elsa 

 
N - Diva / Mauro 

 

A n i v e r s a r i a n t e s   

E s c o l a  B í b l i c a  p a r a  c r i a n ç a s  

E b d — a d u l t o s  

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a 
cada domingo às 09:30h para estudar e 
debater os ensinos bíblicos. 
Estamos estudando nestes próximos meses 
seitas e heresias. Utilizamos uma apostila 
onde são expostas 11 seitas e heresias do 
nosso tempo. Participe e aprenda com os 
erros destes grupos. 

. Drogas - O falso pastor Ivan 
César Barbosa, de 23 anos, foi 
preso em 25/11, em um ônibus 
que ia de Campo Grande, no 

Mato Grosso do Sul, para São 
Paulo. Encontrado com nove 

quilos de maconha em sua bagagem, o jovem 
transportava muitos folhetos dando o seu 
próprio testemunho de como se libertou das 
drogas. 
Como Ivan foi apanhado com uma quantida-
de muito grande de droga, ele será indiciado 
sob acusação de tráfico de drogas. 
. Pastor gay - O grupo de pastores evangéli-
cos considerados radicais pelos segmentos 
religiosos da Inglaterra está protestando 
contra a decisão do novo Arcebispo de 
Canteburry, o anglicano Rowan Williams, de 
ordenar homossexuais para o sacerdócio.  
“Há formas de entender a Bíblia que permi-
tem discutir esse tema”, disse Williams. “O 
tema da aprovação por parte da Igreja das 
relações homossexuais ativas é uma questão 
que tem ser colocada. Não posso adiar esse 
assunto”, completou o reverendo que assume 
oficialmente dia 03 de dezembro. Acredita-
se que, dentre os 9 mil pastores anglicanos 
que exercem ministério integral, mil são 

homossexuais. Os números, no entanto, são 
negados pela ala considerada conservadora. 
. Educação sexual - O Conselho Latino 
Americano de Igrejas (Clai), está dando 
prosseguimento ao Programa Educação 
Sexual e Saúde Reprodutiva, com conteúdo 
específico para a juventude evangélica da 
América Latina.  
Apoiados por entidades como Visão Mundial 
e Koinonia Presença Ecumênica e Serviço, 
os líderes do projeto pretendem frear o 
aumento do número de adolescentes e jovens 
que, mesmo freqüentando suas igrejas, 
iniciam uma vida sexual sem qualquer tipo 
de orientação. 
Para levar o debate desse assunto às igrejas, 
o Clai pretende promover cursos de capacita-
ção para formadores/multiplicadores 
(voltado para líderes) e seminários sobre 
ética e sobre doenças sexualmente transmis-
síveis (dirigidos a jovens).  
. Israel e a Bíblia - O Ministro de Defesa de 
Israel, Benjamin Netanyahu, recorreu a uma 
citação bíblica para alertar militantes palesti-
nos.  
“Qualquer um que ferir a Israel, um pouco 
ou muito, sua mão será cortada”, disse ele 
em entrevista no último sábado. 

A declaração foi feita enquanto Netanyahu 
inspecionava uma nova cerca de segurança 
que está sendo construída em volta de Jeru-
salém. 
. Muito dinheiro - Dois desenhos, um de 
São João Batista e outro de São João Evan-
gelista, feitos pelo artista cretense Domeni-
kos Theotocopoulos, conhecido universal-
mente como El Greco, serão leiloados dia 
nove de dezembro em Londres, na Inglaterra. 
As obras foram encomendadas em 1576  por 
d. Diego de Castilha, da Catedral de Toledo, 
na Espanha. El Greco deveria fazer esse 
trabalho como desenhos preparatórios para 
um altar da igreja de Santo Domingo El 
Antiguo. 
Os dois esboços, feitos à pena com tinta 
marrom, serão leiloados a um preço estima-
do entre US$ 314 mil e US$ 628 mil. Eles 
são considerados muito importantes serem a 
primeira grande encomenda eclesiástica da 
carreira do artista 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Geração de adoradores - acima de 6 

Domingos Quartas  

01 
M - Leandro 

04 Therezinha 
N - Carlos 

08 
M - José Alves 

11 Alberto 
N - Therezinha 

15 
M - Alberto 

18 Carlos 
N - Leandro 

22 
M - Carlos 

25 Leandro 
N - José Alves 

29 
M - Therezinha 

 
N - Alberto 

 

Estrela da manhã - 4 a 6 anos 

Domingos Quartas-feiras 

01 
M - Dulce 

04  Alex 
N - Vera 

08 
M - Denise 

11 Vera  
N - Dulce  

15 
M - Alex  

18 Rosana 
N - Denise 

22 
M - Dulce  

25 Denise  
N - Denise 

29 
M - Alex  

 
N - Vera 

 

Leandro M. Barbosa 12/12 
Amanda Cristina Gonçalves 19/12 

Leonardo Albrecht 27/12 
Mauricio Fortunato Jr 28/12 

 

1– 40 anos. Gn 25:20 
2– Tiago e João - Mc 3:17 
3– Cretenses - Tt 1:12 

E s c a l a  d e  s e r v i ç o  d a  l i d e r a n ç a  

Domingos Quartas  Sextas  

01 
Carlos 

04 Alberto 06 Carlos 
Leandro 

08 
Alberto 

11 Leandro 13 Alberto 
Carlos 

15 
Leandro 

18 Carlos 20 Carlos 
Alberto 

22 
Leandro 

25 Carlos 27 Leandro 
Carlos 

29 
Alberto 

   
Carlos 

 

E x e r c í c i o s  b í b l i c o s  

Porque Deus não é injusto para 
ficar esquecido do vosso traba-
lho e do amor que evidenciastes 
para com o seu nome, pois 
servistes e ainda servis aos 
santos. 
Desejamos, porém, continue 
cada um de vós mostrando, até 
ao fim, a mesma diligência para 
a plena certeza da esperança; 
para que não vos torneis indo-
lentes, mas imitadores daqueles 
que, pela fé e pela longanimida-
de, herdam as promessas.  
Hb 6:10-12 

1– Quantos anos tinha Isaque quando se casou com Rebeca ? 
2– A quem Jesus chamos de Boanerges ?  
3– Qual povo o Apóstolo Paulo chama de mentirosos ? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
Símbolos no Apocalipse - Continuação 

Pálido (verde) - Do hebraico "descorar" (Isaias 
29:22; Jeremias 30:6). Símbolo da morte e da 
maldição futura (6:8). 
Palmeiras - Do hebraico "ereto". Sinal do esta-
do promissor dos justos (Salmo 92:12; Cantares 

de Salomão 7:7, 8). 
Peito - Do hebraico "parte firme". Representa a saúde, o 
vigor e a força física (Jó 21:24). Típico das aflições de 
Cristo e de nosso amor por ele (1:13; 15:6). 
Pérolas - Entre os minerais tirados da terra. Pedras pre-
ciosas e pérolas adornam a cidade eterna (21:11, 19-21). 
Geralmente simbóli-co do povo de Deus, seu tesouro 
peculiar (17:4; 18:12; Malaquias 3:17). 
Pés - Capacita-nos a ficar em pé, andar, correr. "Sob seus 
pés" significa sujeição (Efésios 1:22). Símbolo do andar e 
das maneiras cristãs, caráter e conduta (Efésios 6:15; João 
13:1-10; Apocalipse 1:15,17; 3:9; 11:11; 12:1; 13:2). 
Portas - Do hebraico “Abertura”. Porta aberta denota 
segurança e acesso (Isaias 60:11). Símbolo não somente 
do governo (Gênesis 19:1) mas também da entrada livre 
na cidade (21:12-14). 
Prata - Era o dinheiro da expiação (Êxodo 30:12-16; 

Levítico 5:15). Estava entre as coisas corruptíveis e idóla-
tras que a Babilônia perdeu mediante o juízo (9:20; 
18:12). 
Preto - Usado no luto pessoal e nacional (Jeremias 4:28). 
Símbolo da fome e do pesar sob o governo do homem do 
pecado (6:5, 12). 
Profeta - Os profetas do Antigo Testamento prediziam e 
proferiam a mensagem divina. Termos usados 12 vezes 
no Apocalipse referin-do-se tanto aos profetas verdadeiros 
como aos falsos (2:20; 10:7; 16:13; 20:10). 
Prostituta - Do grego pórnes, do qual nos vem a palavra 
porno-grafia. Símbolo de corrupção religiosa e de adulté-
rio espiritual (17:1-16; 19:2; 21:8). 
Púrpura - A cor da realeza e riqueza (Êxodo 25:4; Lucas 
16:19; João 19:2). Como usada pela grande prostituta 
representa a cristandade apóstata. 
Rã - Os egípcios sofreram com a praga por crerem que os 
répteis eram seres divinos (Êxodo 8:2). Típico de espíritos 
imundos (16:13). 
Rei - Do hebraico "governante". Usado 21 vezes ("reino" 
seis vezes). Possuidor de poder e autoridade supremos (1 
Timóteo 1:17). Símbolo da dignidade real de Cristo e dos 
santos (1:5, 6; 17:14; 19:16). Continua no próximo mês  

Respostas  
no rodapé 
da página 

L i v r o s  r e c o m e n d a d o s  d o  m ê s  

Os desafios da liderança cristã - John Stott - ABU Editora - Neste livro o autor oferece a todo líder normas de con-
duta para manter o vigor espiritual e desfrutar de vida plena ministério frutífero. 
Decolando nas asas do louvor - Atilano Muradas - Editora Vida - Um livro para ministros de louvor, músicos, can-
tores, pastores e todos os cristãos que amam louvar ao Senhor. 

F r a s e  d o  m ê s  

“Dou meu testemunho espon-
tâneo de que devo mais ao 

fogo, e ao martelo e à lima do 
que a qualquer outra coisa na 

oficina do meu Senhor. Às 
vezes chego a duvidar de que 

tenha aprendido qualquer 
coisa a não ser por meio da 
vara. Quando minha sala de 

aula está escura, vejo multíssi-
mo mais.” 

C.H. Spurgeon 
(O príncipe dos pregadores) 


