
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 
Sábado (Primeiro) 
19:00h — Reunião da Juventude 

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  

Não quero nada disso! Quero algo que solucione rápido o meu proble-
ma". As seitas respondem: "Certo, naturalmente". Observem que as 
seitas não ensinam crescimento na graça e conhecimento de Cristo; 
não falam em "operai a vossa salvação com tremor e te-
mor"(2Pe.3:18). 
Qualquer coisa que ofereça "atalhos" espirituais não é cristianismo da 
Bíblia. Mas as seitas perguntam: "O que você está precisando? Qual o 
seu problema?" E responde: "Venha. Nós podemos ajudá-lo". E 
oferecem o remédio barato, fácil e rápido. Saúde, cura física, a bênção 
que soluciona todos os seus problemas. 
Mas o método do Evangelho é muito diferente. A primeira coisa do 
Evangelho é o CONHECIMENTO DE DEUS. Está é a grande mensa-
gem da Bíblia. Por que Cristo veio ao mundo? "Para conduzir-nos a 
Deus", responde o apóstolo Pedro (1Pe.3:18). O Evangelho não 
começa com as minhas dores e penas, minhas necessidades de 
orientação ou minha aflição. Começa por conhecer a Deus. Este é o 
objetivo do Cristianismo. "A vida eterna é esta" - Qual? Que eu não me 
aflija mais, ou que fique livre daquilo que me deprime? Não! - "que te 
conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem 
enviaste"(Jo.17:3). Se eu estiver correto com este pensamento, as 
outras coisas estarão resolvidas. O objetivo do Cristianismo é levar-
nos ao conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo.  
As seitas não mencionam isto e também não falam de santidade. 
Podem até proibir muitas coisas nocivas, e dessa forma fabricar 
fariseus satisfeitos consigo mesmos. Mas a santidade não é algo 
negativo, e sim positivo - "Sede santos, pois Eu Sou Santo" diz o 
Senhor. Não é apenas vitória sobre pecados particulares, mas é de 
fato ser santo. Eles não enfatizam isso.  
Outra coisa que as seitas não falam é sobre a "esperança da glória". O 
Novo Testamento nos fala da glória vindoura. Mas as seitas se pro-
põem a ajudar as pessoas enquanto elas estiverem neste mundo, sem 
enfocar o futuro. "VOCÊ", você é que está no centro, eles estão enfati-
zando a experiência e não falam da glória do céu, nem do "NOVO 
CÉU E NOVA TERRA, ONDE HABITA A JUSTIÇA" (2Pe.3:13). 
Enfim, as seitas ficam apenas num estreito círculo no qual o homem 
está girando, girando e repetindo constantemente a mesma coisa. A 

"bênção" oferecida pelas seitas é bem diferente do que o Evangelho 
oferece. 
Abomino as seitas. Elas não passam no teste que é a Pessoa de 
Cristo. Todo movimento ou ensino que não faça do Senhor Jesus 
Cristo e Sua morte na cruz e Sua gloriosa ressurreição, uma necessi-
dade absolutamente central, não é cristã e sim manifestação das 
"astutas ciladas do diabo". Ou seja, qualquer ensino ou movimento 
que diga que você pode Ter esta ou aquela benção sem primeiro crer 
no Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, como Salvador de sua 
alma e Senhor de sua vida, e que sem Ele você não é nada, é uma 
negação das Escrituras, do cristianismo. Se o ensino ou movimento 
inclui maometano, budista, judeu e lhe oferece a bênção sem que eles 
reconheçam e confessem que Cristo, e somente Cristo, é o Filho de 
Deus e que Ele, somente Ele, pode salvar o pecador, porque ele 
morreu pelos nossos pecados, NÃO É CRISTÃO! Essa bênção fora do 
evangelho é negação do cristianismo e devemos rejeitá-la. Não há 
acesso a Deus, não há conhecimento de Deus como Salvador e 
Libertador, exceto por meio de Cristo. As seitas são um insulto a Deus, 
a Jesus Cristo, não têm direito de existir. Se você acha que Jesus não 
é suficiente, e que deve ir após as seitas em busca de ajuda e 
"bênção"(cura, prosperidade...), você O está negando; você O está 
insultando. São as astutas ciladas do diabo. 
A fé que sustentou, fortaleceu e abençoou os santos no transcurso 
dos séculos, e que tem resistido a todos os testes que se podem 
conceber, é suficiente. Você não tem necessidade de seguir alguma 
idéia nova, moderna, que só passou a existir no século passado, ou 
neste. VOLTE PARA A VELHA HISTÓRIA, sempre nova e verdadeira. 
Volte para a fonte e origem de todas as bênçãos; volte para o Deus 
eterno e Seu Filho, nosso glorioso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E 
o Espírito entrará em seu ser, e todas as suas necessidades serão 
supridas. 
 
Nota: Extraído do livro "O Combate Cristão - Exposição sobre Efésios 
6:10-13" - Editora PES. 
 

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 imóvel da 
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº 
125005-1, Ag. 279-8. 
Alvo: Comprar imóvel até o final do contrato em Março/2006 

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  

A r t i g o  d o  m ê s  

• 1º Domingo e 1ª Quarta (02/10 e 05/10) - Celebração da Ceia do 
Senhor. 

• Sábado, 01/10, 09:00h - Culto Jovem. 
• Sábado, 08/10, 18:00h - Culto Infantil. 
• Sábado, 08/10, 18:00h - Intercâmbio do Min. Elos da Amizade com a 

Assembléia de Deus da Penha. 
• Domingo, 09/10, 14:00h - Reunião da liderança. (para todos os 

líderes de ministério, diáconos e introdutores) 
• Domingo, 09/10, 17:00h - Reunião da União Feminina. 
• Sábado, 15/10, 16:00h - Desperta Débora 
• Sábado, 15/10, 18:00h - Reunião da Juventude. 
• Sábado, 22/10 - VIII Congresso de Mulheres. (Rio Centro) 
• Quinta-feira, 27/10, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo. 
• Sábado, 29/10, 09:00h - Consagração e Jejum do Min. Elos da 

Amizade. 
• Sábado, 29/10, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 
• Domingo, 30/10, 16:30h - Evangelismo na ruas. 
Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas 
ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Participe! 

1. Aulas de reforço de Matemática (Ensino Fundamental): Gratuitas para alunos de escolas públicas de São Cristóvão. Aulas aos sábados de 
14:00h às 17:00h - Professores qualificados! 
2. Projeto Ler e Escrever - Curso de alfabetização para pessoas de 13 a 70 anos. Alfabetizamos em 3 meses de aula. Aulas às segundas, 
quartas e sextas. Custo de R$ 15,00 pela apostila. 
3. Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende todo 
3º domingo do mês De 14:00h às 17:00h. 
Inscreva-se para qualquer um destes programas, deixando seu nome e telefone na secretária eletrônica da Igreja, mencionando o programa 
desejado. Tel.: 3890-3867 ou solicite sua ficha de inscrição na livraria da igreja. 

O B R A  S O C I A L  
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Falsificações 
por David Martyn Lloyd-Jones 
Temos vivido dias enganosos. Muitos têm sido enganados por falsificações, por fatos que aparentemente são reais, a tal ponto 
que, por eles, vão às ultimas conseqüências. Mas não são verdadeiros, são falsos, e esta é uma característica do diabo, de 
satanás, o pai da mentira, o pai da falsificação. E neste contexto as seitas são exatamente o que aparenta ser verdadeiro e por 
isso têm enganado a tantos. Como diagnosticar estas seitas? 
Primeiro, seria bom dizer que o surgimento de seitas no meio dos evangélicos é demonstração de que a igreja não está bem. 
Muitos estão com problemas graves e têm procurado a igreja, mas não têm visto solução para si mesmos; creio que aqui deva 
ser colocado o tradicionalismo evangélico, a ortodoxia (que, diga-se de passagem, é necessária) morta, a superficialidade 
cristã, a falta de conversão verdadeira, o comodismo, tudo isso tem feito as pessoas buscarem outro aconchego. 
No entanto é fato real que a grande maioria das pessoas está em busca de solução para os seus problemas, uma vida melhor, 
vida de paz, sem problemas, sem doença, mas são avessas às exortações, às recomendações de santificação; estão 
buscando pão como nos dias de Jesus. "Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos 
fartastes" (Jo.6:26). Aqui é que entra a seita, pois ela oferece ao povo exatamente aquilo que ele necessita (quer). E se você 
repreende alguém, recebe esta advertência: "Veja o bem que estou recebendo! Se me faz bem, deve ser de Deus!" Ou seja, 
se traz sucesso, solução, fez-me mudar de vida e traz felicidade, deve ser de Deus. 
É exatamente aí que satanás arma sua cilada e já tem dominado muitas vidas. Lembrem-se que muitas organizações que 
ridicularizam o cristianismo podem ajudar as pessoas e fazê-las felizes. Lembro aqui os psiquiatras e psicólogos ateus. Eles 
podem trazer resultados muito bons, sem nada de orientação cristã. O próprio espiritismo tem trazido solução para muitas 
vidas; a yoga, o pensamento positivo e outros. Se você acha que tudo o que traz o bem pessoal é de Deus, saiba que já está 
caído diante do diabo. 
Como saber então se é de Deus? Como diagnosticar o problema? 
Seria bom inicialmente afirmar que o que importa ao homem não é o que ele sente, mas o seu relacionamento com Deus. 
Qualquer orientação que me faça ficar satisfeito, quando a minha relação com Deus está ruim, isto é do diabo. Era esta a 
situação dos fariseus. 
Mas há outros testes práticos que gostaria de colocar. 
O modo como vem a "bênção". Eles ensinam que se você obedecer a uma fórmula, pré-estabelecida, a bênção virá, a 
felicidade, a paz, a cura. E sempre é uma fórmula alheia às Santas Escrituras. Geralmente a idéia de uma visão que alguém 
teve, e daí é elaborado o sistema. Elas podem até citar as Escrituras, mas ao acaso, texto fora do contexto, e isso é 
transformado em pretexto. Compare isso com as grandes confissões de fé e credos do cristianismo. São todos sinopses da 
Palavra de Deus. Ali é enfatizada a grandeza e extensão da Bíblia. Como é diferente das seitas que apresentam apenas uma 
fórmula, uma fórmula mágica. ( Na igreja: ir a igreja, ou ler a Bíblia, ou orar).  
Outro aspecto que é característico de uma seita é o testemunho pessoal. O que os sectários destas seitas falam é sobre sua 
vida, o que era e o que são agora. Que eram assim até entrarem para esta "igreja", o seu problema está resolvido. Não 
ensinam as doutrinas fundamentais do cristianismo. Enfatizam apenas uma fórmula. Vejam que eles, ao enfatizarem seus 
testemunhos, começam com eles e terminam com eles, e não com Jesus como Senhor, apesar de citá-lO.  
Eles enfatizam apenas o que é prático. Negligenciam a doutrina. Dizem: "Vocês precisam é de algo prático". Na verdade, 
porém, o que estão querendo dizer é que não é importante a doutrina. Mas não era assim que Paulo fazia na epístola aos 
Efésios; ele escreve os três primeiros capítulos nos quais a doutrina não é prática, é pura doutrina. E só depois do capítulo 
quatro ;e que a torna prática. Ou seja, primeiro o fundamento doutrinário, depois a prática. A ordem inversa é de grande 
perigo. É o que acontece com essas seitas. 
Quero aqui realçar o perigo dentro das nossas igrejas. Hoje há uma tendência em se desvalorizar a doutrina. Teologia, 
doutrina, tudo soa muito intelectual, sofisticado (creio até que em algumas circunstâncias é verdade) e por isso é 
negligenciado. Há risco de seitas no nosso meio.  
Apesar de falar no Espírito Santo, não se acha que Ele é que vai realizar em nós o que Deus quer. Eles sempre afirmam que é 
você que pode fazer. Esquecem que é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Daí surgir a jactância, o orgulho, 
a satisfação própria. Há muita arrogância, pois são eles que conseguem realizar. A mudança foi devido a uma atitude tomada, 
uma conseqüência do seu esforço próprio. "Eu era assim, mas agora consegui isto..." Não estão entregues à vontade de 
Deus, mas seus interesses é que prevalecem. Este perigo também está em nossas igrejas e os que agem assim estão 
esquecidos do que disse Paulo: "operai a vossa salvação com temor e tremor"(Fl.2:12) - Mas eles dizem "não há nada o que 
temer". Deus nos livre deste pecado da arrogância. É Deus que opera em nós a mudança. O mérito é dEle!  
Uma outra característica é que "a fórmula é muito simples". Eles chegam a dizer que é um desperdício estudar tanto as 
epístolas, quando eles têm uma fórmula tão simples. As seitas têm todas as características dos remédios dos charlatães e 
toda a sua propaganda. "Eis aí o remédio que cura todos os males". O pior é que não afirmam apenas que podem resolver 
todos os problemas, mas que podem resolver com facilidade. Mas não é isto que ensina o apóstolo Paulo quando diz: "em 
tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados; perseguidos, mas não desamparados; 
abatidos, mas não destruídos..." Podemos ser vitoriosos, é verdade, mas não é fácil. Por isso ele disse também: "Nossa luta 
não é contra a carne e o sangue..." Temos de lutar contra poderes terríveis. Essa idéia de "fácil" é falsa à luz do Novo 
Testamento.  
Nesta linha de pensamento, outra característica semelhante das seitas é que elas oferecem a CURA, a BÊNÇÃO, 
"imediatamente". Já notou isso? É o método do "atalho", e por isso conseguem tantos adeptos. Mas o que nos ensina o Novo 
Testamento é que estamos num mundo difícil, pecaminoso, dominado pelo diabo e seus anjos. Por isso precisamos de toda a 
armadura de Deus. Precisamos ser fortalecidos "com poder pelo Seu Espírito no homem interior" (Ef.3:16). O homem moderno 
afirma: "Eu pensava que o cristianismo resolveria todos os meus problemas e endireitaria tudo imediatamente, mas agora me 
dizem que devo lutar, vigiar, orar, jejuar, suar...                                                                        Continua na última página...      
                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 

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  d o  M ê 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  
Temos também 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. 

. Prato indigesto - Após ter sido 
visitado em sonho por quatro 
espíritos malignos que procura-
vam por alimento, um camboja-

no cortou a própria genitália para 
oferecer como sacrifício. A polícia 

afirmou que tudo aconteceu após uma provo-
cação feita aos espíritos. 
Soun Ney, de 33 anos, disse para os espíritos 
irem embora quando eles apareceram pedin-
do comida. Como provocação, ele mostrou a 
genitália. De acordo com o policial Phoeung 
Vat, Soun teria dito que não tinha frango ou 
pato, mas se quisessem poderia ficar com o 
órgão.  
Segundo o cambojano, os espíritos aceitaram 
a proposta e ele se castrou com uma faca de 
açougueiro. O homem foi levado para um 
hospital próximo a capital Phnom Penh. 
Moradores de vilarejos do local tradicional-
mente oferecem frango, pato ou bolo para 
espíritos. 
 . Exorcismo - O ex-sacerdote Daniel Coro-
geanu, de 29 anos, e as quatro freiras do 
convento da Santa Trindade de Tanacu, ao 
nordeste do país balcânico, foram libertados, 
depois que um Tribunal de Apelações cons-
tatou erros no processo que respondiam.  
A freira Maricica Irina Cornici, de 23 anos, 

morreu em 15 de junho por asfixia e desidra-
tação, após ser submetida a um ritual de 
exorcismo realizado por Corogeanu e quatro 
freiras.  
Corogeanu e seus cúmplices a seqüestraram, 
a amarraram a uma cruz improvisada com 
correntes asseguradas com cadeados, atando 
mãos, pernas e abdômen, e a mantiveram 
seis dias amordaçada, sem água nem alimen-
tos, em um frio porão da igreja. 
Os acusados reconheceram os atos, mas 
declararam que o fizeram pelo bem de Cor-
nici, a quem acusaram de estar possuída pelo 
diabo.  
Os médicos tinham diagnosticado anterior-
mente uma esquizofrenia de Cornici.  
Os cinco foram excomungados pela Igreja 
Ortodoxa da Romênia por "heresia" e enfren-
tavam penas de entre 15 e 25 de anos de 
prisão por homicídio. 
. Gráfica - A Gráfica da Bíblia - maior 
parque gráfico destinado à produção das 
Sagradas Escrituras na América Latina e um 
dos maiores do mundo, completou em se-
tembro dez anos de atividades e a marca de 
50 milhões de exemplares da Bíblia e do 
Novo Testamento produzidos. O parque 
pertencente à Sociedade Bíblica do Brasil e é 
está localizado em Barueri (SP), 

A dupla comemoração foi marcada por uma 
solenidade de Ação de Graças, na Sede 
Nacional da entidade. Com uma capacidade 
produtiva de 900 mil exemplares por mês, o 
parque gráfico, inaugurado em 1995, é um 
marco importante na história da SBB. Antes 
a entidade distribuía menos de dois milhões 
de Bíblias e Novos Testamentos por ano. Em 
2004, este número chegou perto de 4 milhões 
de exemplares distribuídos no Brasil, além 
de outros cerca de 3 milhões exportados. 
Verdadeiro pólo fornecedor de Escrituras 
para todos os continentes, a Gráfica da Bíblia 
abastece mais de 80 países e territórios, com 
versões em mais de uma dezena de idiomas. 
. Romance? - Um filme que conta o roman-
ce homossexual entre dois peões americanos 
é a sensação do Festival de Veneza, na Itália, 
deste ano. Aplaudido de pé, o filme conta a 
história de uma atração que se desenvolve 
para um romance vivenciado na montanha 
Brokeback, onde os dois protagonistas se 
encontram por 20 anos para viver a “paixão”, 
apesar de terem esposas e 
filhos na aldeia onde vivem. 
Segundo a Arcingay - uma 
organização homossexual 
italiana, o filme ajuda a comu-
nidade gay. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

José Alves 2 
Bruno Melo 4 
Nei Vilela 7 
Ingrid Espinosa 8 
Yitshhaq de Brito 9 
Luiz Benedito 12 
Ordino Lima 19 

Marisa Fortunato 20 
Steve Oliveira 21 
Eliana Barbosa 22 
Maria Cristina Rocha 25 
Lúcia Lameirinha 25 
Lucia Magalhães 26 

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

Girlane e Jean 02 
Fabiana e Marcelo 19 
Eliana e Leandro 19 

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 
 

Sinais e Maravilhas - 2Co 12:12; Heb 2:3-4; Mat 12:38-39; 1Co 1:22; 2Te 
2:8-11; Apo 13:13-14; 2Co 11:13-15  
Sofrimento - 2Tm 3:12; Rom 8:18; 2Co 4:17; 1Pe 2:19- 21; 1Pe 4:13-19; Tia 
5:10; Sal 119:71  
Solidão - Heb 13:5; Isa 41:10; João 14:16-18; Sal 40:17; Rom 11:2-4; Sal 
23:4; Mat 28:20  
Sucesso - João 10:10; Josué 1:8; Pro 22:1; Sal 1:1-3; Deut 29:9; 3Jo 1:2; Ecl 
7:14  
Temor de Deus, Temer a Deus - Deut 5:29; Pro 15:16; Ecl 12:13; Rom 
3:18; Sal 111:10; Jer 10:7; Apo 15:4  
Temor dos Homens, Temer aos Homens - Pro 3:24-25; 29:25; Sal 118:6; 
56:4; 3:6; Mat 10:28; Heb 13:6  
Tentação - Pro 1:10; Tia 1:12-14; 1Co 10:13; Mat 26:41; 4:1-11; Heb 2:18; 
4:15-16  
Testemunhar - Atos 1:8; Rom 10:11; Pro 11:30; João 15:27; Mat 28:19-20; 
Atos 5:32; 13:31  
Tolice, Insensatez, Loucura - Sal 69:5; 107:17; Pro 1:7; 22:15; 24:9; Mar 
7:21-23; Rom 1:22  
Tribunal de Julgamento Por Cristo - Rom 14:10; 2Co 5:10; João 5:22; 1Co  
 

 
 
3:11- 15; 2Jo 1:8; 2Tm 4:8; Mat 10:42  
Trindade - 1Jo 5:7; Mat 28:19; 2Co 13:14; 
Mat 3:13- 17; Gên 1:26; 11:7; Rom 1:20  
Velhos Tempos - Lev 19:32; Pro 16:31; Sal 
71:9-18; 92:13-15; Efé 6:1-3; 1Tm 5:1-2; Isa 
46:4  
Vida Eterna - João 3:16; 5:24; 10:28; 11:26; 
Tit 1:2; 1Jo 5:11-13; Rom 6:23  
Zelo - Tit 2:14; Apo 3:19; Rom 10:2; 2Co 
7:11; 9:2; Gál 1:14; 2Re 10:16 
 
 

1– Desceu pela muralha da cidade dentro de um cesto. At 9:25 
2– Lídia - At 16:14-15  

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– Como Paulo saiu de Damasco após a sua conversão ?  
2– Quem foi a primeira mulher convertida na Europa através do trabalho de Paulo ? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
Amorreus - Nome de um dos povos pré-
israelitas que ocupavam a Palestina. Foram 
derrotados pelos israelitas ao iniciarem a 
conquista de Canaã, após a saída do Egito 
(Nm 21,21-35). Na Cisjordânia, Josué 
derrotou cinco reis amorreus (Js 10,1-14). 
Amós - Profeta de Tecoa em Judá. Deus o 
chamou para pregar ao reino do norte 
(Israel). (Amós 1:1) 
Ananias - O nome em hebraico significa o 
Senhor compadeceu-se. São conhecidos 
três personagens do NT com esse nome: 1. 
o marido de Safira (At 5,1-11); 2. o cristão 
que acolheu Paulo em Damasco, por 
ocasião de sua conversão (9,10-17; 22,12-
16); 3. o Sumo Sacerdote que mandou 
esbofetear Paulo frente ao tribunal (23,2-
5). Nesta ocasião, Paulo profetizou sua 
morte violenta; de fato, ele foi assassinado 
em 66 dC pelos zelotes. 
Anás - Sumo Sacerdote, nomeado por 
Quirino, que exerceu o cargo entre 6 e 15 
dC (Lc 3,2). É o sogro do Sumo Sacerdote 
Caifás, com quem presidiu ao interrogató-
rio de Jesus (Jo 18,13-24) e ao de Pedro e 
João (At 4,6). 
Anátema - Ou extermínio (em hebraico 
herem), significa uma pessoa, animal ou 
coisa que alguém subtrai do uso profano, 
consagrando-a a Deus (Dt 12,12-14; Js 

11,11.14). Tal anátema não podia ser 
resgatado, e muitas vezes devia ser destruí-
do (cf. Js 6,17 e 1Sm 15,3; Jz 11,30-31 e 
nota). Com o tempo, anátema indicava 
apenas objetos oferecidos a Deus (Lv 
27,28; Ez 44,27; Mc 7,11; Lc 21,5). Neste 
sentido Paulo diz que desejava ser anátema 
de Cristo em favor dos judeus (cf. Rm 9,2-
5 e nota). Mas no NT anátema podia 
significar também exclusão temporária ou 
definitiva de uma pessoa do culto e da 
comunidade (Jo 9,22; 1Cor 16,22; Gl 1,8-
9; cf. Esd 10,8). 
Anel de sinete - Anel em que se encravava 
o nome ou símbolo de uma autoridade. Era 
empregado na impressão sobre barro não-
seco ou cera para legitimar documentos 
oficiais. Símbolo de autoridade (Gn 41:42). 
Anciãos - No período tribal de Israel a 
autoridade era exercida pelos chefes das 
tribos, em geral os mais velhos. Aos anci-
ãos cabia a chefia em tempos de guerra e o 
poder judicial em tempos de paz. No 
período da monarquia perderam sua impor-
tância, graças à centralização do poder 
administrativo e judiciário em Jerusalém. 
Mas continuavam a organizar a vida cotidi-
ana nas pequenas localidades, função que 
também exerceram após o exílio (Esd 7,25; 
10,8.14). Junto com os sacerdotes e escri-

bas faziam parte do Sinédrio (Mt 27,41; 
Mc 11,27; 14,43-53). Nas primeiras comu-
nidades cristãs os anciãos governavam as 
igrejas locais (At 11,30; 14,23; cf. 1Pd 5,1 
e nota). 
Anjo - Significa mensageiro, enviado. 
Neste sentido Deus pode enviar profetas 
(Is 14,32) ou sacerdotes (Ml 2,7) como 
seus mensageiros. Em textos anteriores à 
monarquia, o anjo é às vezes identificado 
com o próprio Deus (cf. Gn 16,7 e nota; 
22,11-18; 31,11-13; Ex 3,2-5; Jz 2,1-4). A 
preocupação com a transcendência divina 
(Deus, um ser distante e diferente), leva a 
falar dos anjos como intermediários (Ex 
14; 23,20-23; Nm 22,22-35; Jz 2,1-4; 6,11-
24; 13,3-23; Gl 3,18-22Ex 14,19-20). Eles 
são, portanto, os mediadores da Aliança. À 
maneira de um monarca oriental, cercado 
de cortesãos, Deus passa a ser visto como 
rodeado de anjos (Gn 28,12; Jo 1,51; 1Rs 
22,19-23; Is 6,2-6; Jó 1,6-12; Mt 16,27), 
organizados numa verdadeira hierarquia 
(Gn 3,24; Is 6,2; Ef 1,21; Cl 1,16; 1Pd 
3,22; 1Ts 4,16). A crença nos anjos se 
desenvolveu muito após o exílio. Por isso, 
o NT insiste na superioridade da mediação 
de Cristo sobre a dos anjos (Hb 1,4-6; 2,5-
16; Ef 1,20-23; Cl 1,15-20).  
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L i v r o s  r e c o m e n d a d o s  d o  m ê s  
A entrada triunfal em Jerusalém - C. H. SPURGEON  - Editora PES - Sermão de C.H. Spurgeon nos convidando a uma reflexão 
sobre a entrada do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, alguns dias antes de morrer na cruz do Calvário. Nos leva a encarar a plenitude 
da vontade de Deus, sem nos ocuparmos demais com aqueles ao nosso redor que nos aplaudiriam por nossa coragem e dedicação. 
A figueira murcha - C. H. SPURGEON  - Editora PES - Neste sermão, o famoso pregador faz uma análise incisiva da condição daque-
les que professam ser cristãos, mas que realmente não o são. Enganam-se todos quantos pensam que basta produzir apenas a 
"folhagem" do cristianismo, sem contudo evidenciarem uma vida santa. "A profissão de fé sem a graça divina é a pompa funerária de 
uma alma morta", disse Spurgeon. 

F r a s e  d o  m ê s  

 

O demônio pode 
citar as Escrituras 

para justificar seus 
fins. 
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