
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
19:00h — Culto (O último domingo é 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  
• 1ª Quarta  e 1º Domingo (02/03 e 06/03) - Celebração da Ceia do 

Senhor. 
• Sábado, 05/03, 19:00h - Culto Jovem com a participação do grupo 

Underground da missão Portas Abertas. Não perca!  
• Domingo, 06/03, 13:30h - Reunião de liderança.  
• Sábado, 12/03, Culto Infantil. Traga o seu filho! 
• Domingo, 13/03 - Cultos especiais em comemoração ao 6º Aniversá-

rio da Igreja! 10:30h - Participação da cantora Melissa. 19:00h - 
Participação do sexteto feminino da Igreja. Venha agradecer a Deus 
conosco e traga um amigo! 

• Sábado, 19/02, 16:00h - Desperta Débora.  
• Sábado, 19/02, 19:00h - Reunião da juventude. 
• Quinta-feira, 24/02, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo. 
• Sábado, 26/02, 16:30h - Evangelismo na ruas. 
• Domingo, 27/02, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 
Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas 
ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Participe! 
Não deixe de participar do Projeto Traga um Amigo! 

A r t i g o  d o  m ê s 
Lo-Debar, “Terra Sem Pastagens” 
E Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés; era da 
idade de cinco anos quando as novas de Saul e Jônatas vieram de 
Jizreel, e sua ama o tomou, e fugiu; e sucedeu que, apressando-se ela a 
fugir, ele caiu, e ficou coxo; e o seu nome era Mefibosete (2Sm 4.4). 
A palavra de Deus nos conta, no livro de II Samuel, um pouco da história 
de um rapaz chamado Mefibosete, que era filho de Jônatas. Jônatas era 
um valente, homem destemido, que entrava no campo de batalha e ia 
contra o inimigo sem temê -lo, confiando apenas no nome do Senhor dos 
Exércitos. Mas ele era filho do rei Saul, e este se afastou do Senhor, 
desobedecendo-o e andando pelo seu próprio caminho. O Senhor Deus, 
então, destituiu a Saul do seu reino e levantou o jovem Davi, homem 
segundo o Seu coração, para ser rei de Israel. 
Muitos anos se passaram até que Davi chegasse ao reino, e nesse 
período Davi foi perseguido, maltratado e humilhado por Saul. Até que 
chegou o momento de Deus para que Davi recebesse o reinado de Israel, 
e o rei Saul e seu filho Jônatas foram mortos em batalha. De acordo com 
os costumes antigos, quando um rei morria e uma nova dinastia começa-
va a reinar, todos os descendentes do velho rei eram aniquilados. 
Mas Davi era um rei diferente; ele era um homem segundo o coração de 
Deus. Quando Davi já estava estabelecido em seu reino, vivendo em 
prosperidade e paz, ele se lembrou de seu amigo Jônatas e quis procurar 
algum descendente de Saul para que lhe pudesse fazer o bem (II Sm 9.1 -
4). Seu servo Ziba o disse que existia em Lo-Debar, na casa de Maquil, 
filho de Ameil, um homem chamado Mefibosete, aleijado de ambos os 
pés, que era filho de Jonatas. Então o rei mandou que lhe trouxessem 
aquele rapaz para lhe fazer o bem. 
E Mefibosete, filho de Jônatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou 
com o rosto por terra e inclinou -se; e disse Davi: Mefibosete! E ele disse: 
Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque decerto usarei 
para contigo de benevolência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei 
todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. 
Então se inclinou, e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um 
cão morto tal como eu? (2Sm 9.6 -8.)  

Mefibosete era um homem aleijado, que vivia escondido do rei. Se o rei 
descobrisse um descendente de seu antecessor, esse seria morto. Ele 
era um homem humilhado e amedrontado, que vivia em uma terra cujo 
nome, Lo-Debar, significava terra sem pastagens. Ele não tinha mais 
esperanças em sua vida, e denominava a si mesmo um “cão morto”. 
Quantas vezes nos sentimos como o jovem Mefibosete? As situações às 
quais somos submetidos nos deixam prostrados, sem esperanças no 
amanhã, literalmente vivendo em uma terra sem pastagens. São lutas em 
nossos lares, circunstâncias adversas, perdas, dores na alma e no corpo, 
estorvos que nos tiram a força de olhar para a frente e ver que o amanhã 
será um novo dia. 
Mas certo dia uma voz o chamou, e aquela era a voz de um rei que o 
tiraria daquela situação, dando a ele prosperidade e paz e o levando para 
uma terra de muitas pastagens. O rei restituiu a Mefibosete todas as suas 
terras, deu a ele muitos servos e concedeu -lhe o mesmo privilégio de um 
filho, fazendo-o comer pão à sua mesa para sempre. Realmente, se 
olharmos para nós mesmos não encontraremos forças para vencermos 
as nossas lutas. Mas a nossa vitória vem de Deus, aquele que pode nos 
tirar de uma terra sem pastagens, seca, árida, sem vida e sem esperan-
ça, e nos levar para uma terra de prosperidade, de chuvas e alegria. É 
ele quem pode guerrear a nossa guerra e vence-la por nós. E maior 
privilégio ainda nós temos, porque somos verdadeiramente filhos – 
príncipes do Senhor – e podemos comer à mesa do Rei dos Reis eterna-
mente. 
Se hoje você se sente como Mefibosete, sem esperança no amanhã, 
apegue-se a Deus, espere nEle e em sua misericórdia, que é a causa de 
não sermos consumidos. Saiba que essa situação pode mudar através 
de uma só ordem daquele que fez todas as coisas e que sustenta o 
mundo pela palavra do seu poder. Não somos “cães mortos”, mas somos 
filhos amados. Príncipes e princesas do Rei. 
 

Autor desconhecido 

Todos os últimos domingos às 17:00h você pode 
participar do evangelismo pessoal, chegue mais cedo 
para o culto evangelístico e distribua folhetos convi-
dando pessoas para o culto. 

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-
cíveis para a formação de cestas básicas. Todo pri-
meiro domingo do mês, campanha do quilo e consa-
gração dos alimentos. 

Participe da campanha para aquisição do terreno da 
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº 
125005-1, Ag. 279-8. 
Alvo: Comprar terreno até o final do contrato em Março/2005 

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé-
dios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou 
Gregório.  

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

L o u v o r  d o  m ê s  

LONGE DE TI NÃO QUERO FICAR 
LONGE DO TEU AMOR NÃO POS-

SO VIVER 
LEVA-ME ATÉ AQUELE LUGAR 
DE INTIMIDADE E COMUNHÃO 

 
 
 

PELO TEU ESPÍRITO 
LEVA-ME SENHOR 

AOS TEUS RIOS 
LEVA-ME EM TEUS BRAÇOS 

AO LUGAR SECRETO DE ADORA-
ÇÃO 

 
 

TEU CORAÇÃO DESEJO TOCAR 
VER TUA PRÓPRIA VIDA ME 

ENVOLVER 
EM TUA PRESENÇA ME DERRA-

MAR 
E MERGULHAR NA TUA UNÇÃO 

 
 

QUEBRA TODO JUGO 
NO MEU INTERIOR 

ROMPE AS CADEIAS 
LIBERTA-ME SENHOR 

QUERO IR MAIS FUNDO NO TEU 
AMOR  

LEVA-ME 
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Vamos refletir nas palavras deste artigo               -  A grande mentira Cristã - 
"E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento." (Mateus 
22:37) Todos nós já conhecemos esse versículo e o recitamos como verdadeiramente crentes nele e convictos de que realmente 
vivemos nele. Até cantamos músicas sobre esse amor consumidor e paixão que temos por Ele. E é aí onde achamos a grande 
mentira Cristã escondida.A grande mentira Cristã que achamos na igreja não está na igreja em si, mas está nos que fazem parte 
dela. Uma mentira que está pouco a pouco destruindo o corpo de Cristo. Uma mentira tão sutil que às vezes não a percebemos. 
Uma mentira do que nós somos para Deus e do que Ele é para nós ("Sou do meu Amado e Ele é meu..."). Estamos sempre prontos, 
sem esforço e pensamento, para cantar sobre nossa paixão e amor por Jesus e como Ele é tudo para nós. E isso é a grande mentira 
Cristã! Passamos a nossa semana inteira olhando para coisas que não devemos olhar, pensando em coisas que não devemos 
pensar, fazendo coisas que não devemos fazer e indo para lugares onde não devemos ir, mas, no domingo, temos a coragem e 
falsidade de realmente aparecer na igreja, levantar as nossas mãos e... mentir. Para quem estamos mentindo? Talvez para a pessoa  
que está ao nosso lado que, também, está participando do mesmo jogo de decepção como nós? Ou talvez para o Deus que tudo vê 
e tudo sabe? Ele nos vê pelo que somos: adúlteros espirituais. Gastamos seis dias da semana correndo atrás de outros amados, dos  
quais temos a convicção de que realmente não amamos, mas, nunca achamos razão ou força suficiente para deixá-los. Deus não 
está enganado. E nós também, se paramos para pensar, não estamos. 
Em todos os lugares em que vou para ministrar, declaro publicamente a minha paixão pela minha esposa. Então vem a questão: “O 
que é paixão?” Paixão é um amor profundo que consume o indivíduo completamente até o mais fundo dos seus pensamentos. Um 
amor que é sempre presente. Não importa aonde eu esteja, meus pensamentos sempre se voltam para a minha esposa. Meu amor 
por ela tem me consumido. Agora, imagine que, depois de declarar para você o meu amor e paixão pela minha esposa, eu também 
revele para você que gasto em média 20 minutos com ela todo dia e, nos fins de semana, saio com algumas outras mulheres das 
quais eu realmente não amo, mas não consigo deixá-las. Quem acreditaria em mim? Você sem dúvida iria olhar nos meus olhos e 
falar, “MEU AMIGO, VOCÊ É UM MENTIROSO!” E você estaria certo em falar assim. Isso não é paixão. Isso nem é amor, mas 
talvez possa ser considerado como um aproveitamento de conveniência. E você, que aponta o seu dedo na minha direção e me 
chama de mentiroso, quanto tempo você gasta com Ele (a "paixão e Amado da sua vida") todo dia? E quantos outros amados você 
tem na sua vida? E você ainda tem coragem de ficar em pé e levantar a sua voz mais alta do que as outras em esperança que Ele 
vai ouvir a sua falsidade? Eu não iria formar as palavras com os meus lábios se elas não fossem verdade. O que tem acontecido 
com a igreja de Deus? O que tem acontecido com a paixão, amor verdadeiro e indiviso pelo nosso Senhor?  
A grande mentira Cristã é um grupo de crentes fingindo ser o que não são e declarando a mentira como se fosse a verdade. A igreja  
não é mais um ajuntamento de adoradores e amados de Deus, mas um ajuntamento de "prostitutas" espirituais. 
Mas, o que pode ser falado sobre a igreja de hoje em dia que corre atrás dos outros amados e de graça se entrega, só para depois,  
sem vergonha, voltar ao seu marido, ainda molhada do suor do outro para declarar a sua paixão e amor por ele? 
Aonde nós erramos? Desde quando começamos a nos enganar e acreditar que Deus ficaria satisfeito com a maior parte dos nossos 
corações? Imagine um rapaz que proponha casamento àquela que ama e ofereça 90% (e isso é um grande exagero no caso da 
igreja) do seu amor a ela. Qual tipo de menina seria tão tola ou desesperada de aceitar uma proposta desta? Eu sei que a minha 
esposa quer 100% do meu coração e ela não vai aceitar nada menos - e ela nem deve. Se eu venho querendo negociar ou talvez 
dividir o meu amor com outra, haverá problemas. Deus é do mesmo jeito e ainda mais. Minha esposa nunca deu a sua vida por mim, 
mas Deus deu o seu único Filho para me salvar. Deus não está interessado em parte do seu coração.  
Ele quer tudo. Deus não vai aceitar ou ficar satisfeito com nada menos do que 100%. E não devemos oferecer nada menos. 
"Eu, o SENHOR teu Deus, sou Deus zeloso (ciumento)." (Ex 20:5) 
Amor que não é 100%, não é amor. E paixão que é menos do que uma entrega total, nunca devia ser falada, nem menos declarada, 
porque nada mais é do que uma mentira pintada. Temos que nos arrepender do nosso adultério espiritual, por nossos pequenos 20 
minutos oferecido toda manhã em nome do “amor”. Precisamos falar a verdade, ou então não falar nada. Eu prefiro ficar quieto na 
igreja do que declarar mentiras para Aquele que deu a sua própria vida por mim. Seria bom se a igreja inteira pudesse chegar a esse 
ponto. Talvez por um tempo, teríamos cultos bem quietos - a não ser por algumas pessoas chorando e derramando lágrimas de 
arrependimento. Talvez assim, Deus virá e salvará a Sua igreja. 
Aonde nos achamos hoje em dia, como igreja, é muito perigoso. Estamos correndo perigo de nos enganar até uma eternidade no 
inferno. Uma salvação sem paixão por Aquele que te salvou não é salvação. E um amor que não te consome não é amor. Se está 
faltando em você uma paixão ou amor consumidor por Jesus, talvez esteja faltando uma coisa maior: uma conversão de verdade. Eu 
falo isso não para te julgar, mas, para te exortar. Muitos falam do amor por Deus com suas bocas, mas demonstram um amor pelo 
mundo. 
"Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele 
morada."(João 14:23) "Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se 
conhece pelo seu próprio fruto; pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos."(Lucas 6:43 -44) 
Deus está procurando um povo santo e seperado que não O adorará somente com seus lábios, mas, também com seus corações.  
Por acaso, Ele achará isso em você? Pr. Jeff Fromholz  - www.geracaobenjamim.com.br 
 
       Pr. Mauricio Fortunato  

 
 
 

A  s u a  f a m í l i a  e m  S ã o  C r i s t ó v ã o  

Palavra Pastoral 

Endereço: Rua São Cristóvão, 516 lj 2 e 3 — CEP 20940-000 
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867 
Web Site: http://www.invsc.org.br email: invsc@invsc.org.br 



A n i v e r s a r i a n t e 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. 
Estudo atual: Características do 
Verdadeiro Cristão - Livro novo que 
começa este mês! 
Este mês também começamos com uma turma 
especial para novos convertidos já batizados. 
Participe!  
Se deseja se batizar, participe da turma  de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma 
começa no primeiro domingo. 

. Pedalando - A pastora Sandra 
de Andrade, presidente da 
Associação Evangélica Revifé, 
realizou em Fevereiro, a 4ª 

Pedalada e Caminhada Contra o 
Câncer de Mama. O evento aconte-

ceu em frente a Praça do Ó, na Barra da 
Tijuca (RJ).  
Segundo a Pra. Sandra, da Igreja de Nova 
Vida em Caxias, também autora do livro 
"Câncer não é uma sentença, é apenas uma 
palavra", aqueles que desejam entrar nesta 
batalha, devem se inscrever através de um 
depósito bancário no valor de 10 reais, em 
nome da Associação Evangélica Revifé 
(Banco Bradesco, Agência 3443.6, Conta 
Corrente 5185.1). Não perca as próximas 
caminhadas! 
. Sem propaganda - O ator e diretor  Mel 
Gibson avisou que não pretende usar propa-
gandas para promover o filme Paixão de 
Cristo, que entrou para a corrida do Oscar de 
2005. Para Bruce Davey, sócio de Gibson na 
produtora Icon, a obra será julgada pelas 
qualificações artísticas e não pelo dinheiro 
gasto em publicidade. 
O presidente da Academia, Frank Pierson, 
elogiou a decisão de Gibson. No ano passa-

do, a Academia realizou uma campanha para 
combater a “guerra suja” nos bastidores da 
votação pelo Oscar. 
. Exorcismo - Um homem foi exorcizado 
pela TV, ao vivo, para toda a Grã-Betanha. 
A atração, que também teve fins científicos, 
foi observada por psicólogos, neurologistas, 
psiquiatras, sacerdotes da Igreja Anglicana e 
muçulmanos. 
A atividade cerebral de 'Colin' (suposto 
nome do indivíduo que se dispôs a passar 
pela experiência), 40 anos, foi submetida a 
um controle médico. Ele foi conectado a um 
eletroencefalograma, aparelho que mede a 
atividade elétrica cerebral. Segundo o neu-
ropsiquiatra Jonathan Bird (que assistiu ao 
experimento) havia uma atividade específica 
na região parietal do cérebro naquele mo-
mento. 
O reverendo Trevor Newport, religioso 
pentecostal, foi o encarregado de exorcizar 
Colin, que após ‘a libertação’ afirmou que 
tinha conhecimento da existência de demô-
nios em sua vida.  “Acredito que existe um 
Deus misericordioso. O país precisa saber 
que Jesus expulsa os maus espíritos", decla-
rou Colin.  
. Amizades boas - As amizades aliviam 

psicologicamente as mulheres que têm 
problemas cardiovasculares, mas apenas se 
os amigos não fumam, afirma a revista 
Psychosomatic Medicine. A equipe exami-
nou, em diferentes partes do país, 503 mu-
lheres com idade média de 59 anos que 
sentiam mal-estar no peito, o que é um 
indício freqüente de doenças cardiovascula-
res. As mulheres foram submetidas a diver-
sas análises, incluindo uma angiografia 
coronária, para determinar se tinham obstru-
ções de artérias. Em sua maioria, as mulhe-
res não tinham doenças cardíacas graves mas 
muitas sofriam de depressão ou outras for-
mas de mal-estar psicológico.  
Depois, os pesquisadores, através de questio-
nários, estudaram a vida social destas mulhe-
res, suas relações com familiares, amigos, 
vizinhos e grupos comunitários. Quase a 
metade das mulheres estudadas informou 
que tinha redes sociais pequenas, isto é, 
vínculos regulares com menos de seis pesso-
as que podiam ser familiares ou amizades. 
Os pesquisadores acompanha-
ram a condição de saúde de 
todas as mulheres durante um 
tempo que oscilou entre dois a 
quatro anos.  

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Jonas Moura            02  
Rosemaire Braga     04 
Mariana Corral       06 
Albertiza Martins    09 
Denise Albrecht       10 
Beatriz Barros         10 
Gregório Costa         12 

Denise Magdalena   12 
Jonatas Guerra        12 
Dayse Martins          14 
Maria Felix               14 
Aarão Amaral          16 
Isabel Campeão       19  
Marcilene Costa       20 

Bernardo Silva         24 
Andréa Souza            25 
Ivor Henriques         27 
Natália Chaves         29 
Manoel Apolo           30 

A n i v e r s á r i o s  d e  c a s a m e n t o  

Vera Lúcia e Carlos  17 
Neuza e Leonardo  22 
Alessandra e Jair 24 

Maria e Dermival 25 

E b d — J o v e n s  
Escola bíblica especial para os jovens. 
Ela se reúne nos mesmos horários da 
EBD  e usa o mesmo livro, mas trazendo 
linguagem jovem e incentivando o 
debate. Para jovens a partir de 13 anos. 

Referências bíblicas diversas 
Batismo - Mat 28:18-20; Atos 8:12-13, 37-38; Mat 3:13- 17; 9:18; 16:33; 1Co 
1:13-17  
Batismo do Espírito Santo - Mat 3:11-12; Atos 1:5; 1Co 12:13; Efé 4:5; Gál 
3:27; Rom 6:3-4; Mat 20:22-23 
Beber Álcool - Lev 10:9; Pro 20:1; 23:29-35; 31:4-7; Hab 2:15; Efé 5:18; Isa 
5:11  
Bíblia, Ensino, Doutrina - 1João 2:27; Mat 7:29; 28:19-20; 1Tm 3:2; 2Tm 
2:2; 1Sm 12:23; Deut 6:6-7  
Bíblia, Estudar - 2Tm 2:15; João 5:39; Atos 17:11; Isa 8:20; 2Tm 3:15-17; 
1Pe 1:10-11; Oséias 4:6  
Bíblia, Ler - Josué 1:8; 8:34-35; Nee 8:8; Job 23:12; Sal 119:130; Pro 2:1; 
Apo 1:3  
Bíblia, Pregar - 2Tm 4:2; Rom 10:14-15; Atos 8:35; 1Co 1:17-23; Mat 4:17; 
Sal 40:9; Isa 61:1-3  
Ceia do Senhor - Mat 26:26-29; Mar 14:22-25; Luc 22:19-20; 1Co 10:21; 
11:23-26; Deut 10:9-11; Deut 32:32-33  
Céu - Mat 5:34; Isa 66:1; Col 3:2; Mat 6:20-21; Efé 3:15; 2Co 12:1-4; Apo 
13:6  
Cobiça - Êxo 20:17; Sal 119:36; Pro 28:16; Mar 7:21- 22; Luc 12:15; Col 3:5; 
Efé 5:3 

Compaixão - Judas 1:22; 1Pe 3:8-9; Luc 
15:20; Mat 14:14; Sal 78:38; 86:15; Lam 3:32  
Confissão - Pro 28:13; 1Jo 1:9; Sal 32:5; 
51:1-19; Mat 10:32-33; Rom 10:9; 14:11  
Consciência - João 8:9; Atos 24:16; Rom 
2:15-16; 1Co 8:12; Tit 1:15; 1Tm 4:2; Heb 
9:14  
Contentamento - Flp 4:11; 1Tm 6:6-8; Luc 
3:14; Heb 13:5; Pro 23:17-18; Gên 33:9; Pro 
27:23-27  
Coragem - 2Sam 10:12; Sal 27:14; 31:24; Flp 
4:13; Josué 1:9; Deut 31:6; 2Crô 15:8  
Crer - Tia 2:19; João 3:36; 5:24; Atos 16:30-
31; Rom 4:5; 10:9-10; 1Jo 5:10-13  

1– Lami - 1Cr 20:5 
2– Oséias - Os 4:16 

E s c a l a  d e  s e r v i ç o  d e  I n t r o d u ç ã o  

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 trabalho 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 indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as 
promessas. Hb 6:10-12 

1– Qual o nome do irmão do gigante Golias ?  
2– Que profeta chamou Israel de vaca rebelde ? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
AS EPÍSTOLAS DE PAULO 
(Novo comentário da bíblia - Edições 
Vida Nova)  
Continuação do mês anterior... 
Também deve ter tido o mesmo portador 
que as precedentes, embora desta vez o 
acompanhasse um escravo de nome Onési-
mo (#Cl 4.7 -9). Só mais tarde, provavel-
mente em 62, apareceu a epístola aos 
Filipenses, em que Paulo aguarda para 
breve a sua libertação (cfr. #Fp 1.25; #Fp 
2.23-24).  
e) Epístolas pastorais: 1Timóteo, Tito e 
2Timóteo  
É muito possível que realmente só no ano 
62 se tenha verificado a libertação do 
Apóstolo, seguindo-se depois uma viagem 
à Espanha, que planejara há muito (#Rm 
15.24), e mais tarde a Colossos (#Fm 22), e 
outras cidades, sobretudo a Filipos (#Fp 
2.24) e a Éfeso (#1Tm 1.3). Pelo menos é 
certo, que visitou a ilha de Creta, onde 
deixou Tito, que até então o acompanhava 
(#Tt 1.5). Talvez em 64, da Macedônia, 
tenha escrito a sua primeira carta a Timó-
teo, que deixara em Éfeso (#1Tm 1.3). Da 
mesma data deve ser a epístola a Tito. A 

2Timóteo foi enviada de Roma, quando da 
segunda prisão de Paulo (#2Tm 1.8,16; 
#2Tm 2.9), na companhia de Lucas (#2Tm 
4.11), entre 66 e 67. O Apóstolo sabe que 
não tarda a hora do martírio, aguardado 
com serenidade e confiança (cfr. #2Tm 
1.10-12; #2Tm 4.6-8).  
V. A DOUTRINA DE PAULO COMPA-
RADA COM A DE CRISTO  
Quanto à questão da relação de Paulo para 
com Jesus, pontos de vista mais sãos preva-
lecem atualmente do que aqueles que em 
determinado período obcecaram as mentes 
de certos estudantes do Novo Testamento. 
O estudo cuidadoso de todos os fatos 
relevantes tem demonstrado, conclusiva-
mente, que a idéia de que Paulo tenha sido 
corruptor da mensagem original de Jesus é 
uma ilusão completa. Ninguém acredita 
seriamente, agora, que Paulo tenha criado 
do nada uma nova teologia. A mente origi-
nal e originadora, na era do Novo Testa-
mento, é atualmente percebido, com mais 
ou menos clareza, foi a do próprio Senhor. 
Paulo foi um fiel intérprete do que está 
mais profundamente envolvido na vida e 
ensino de Jesus.  

No momento de sua conversão, Paulo se 
tornou imediatamente, e para sempre, um 
homem cuja vontade era dominada pela 
vontade de Cristo. Cristo o conquistou, 
afirma ele em uma de suas referências 
incidentais à sua conversão (#Fp 3.12); e se 
isso significou, como já dissemos, que daí e 
para sempre Paulo era homem centralizado 
em Cristo, também significa que ele sem-
pre procurava ser um homem dominado 
por Cristo. A primeira pergunta por ele 
feita, para Quem tão subitamente raiou em 
sua vida com um novo poder criativo, foi 
"Quem és tu, Senhor?"; e a segunda, foi 
"Que farei, Senhor?" Essa atitude de abso-
luta submissão a Cristo era a atitude de sua 
mente, de princípio a fim, pelo que, a idéia 
dele haver inventado dogmas relativos ao 
seu divino Senhor e Mestre teria sido uma 
abominação para ele. Paulo não tinha o 
menor desejo de desenvolver e promulgar 
uma teologia sua própria, mas tão somente 
de pregar as "insondáveis riquezas de 
Cristo" (#Ef 3.8), conforme o Espírito da 
verdade o capacitasse a fazer.  
 
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 
Como se livrar de um mau casamento - CARLOS "C ATITO" GRZYBOWSKI -  Editora Ultimato - O ciclo vital da família e suas implica-
ções para as diferentes fases do casamento e da família. Relato de casos reais e exercícios para o casal fazer no final de cada capítulo. 
 
O tempo de Deus -  CRAIG C. H ILL  - Editora Ultimato  - A escatologia bíblica e o seu pano de fundo no pensamento judaico apocalíp-
tico. Um livro que esclarece as dúvidas mais comuns em relação aos tempos do fim.  

F r a s e  d o  m ê s  

"Melhor é um 
bocado seco e 
tranqüilidade 
do que a casa 

farta de carnes 
e contendas. 

” 
Salomão - Pv 
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