Programação semanal

Notícias da Igreja

Domingos 09:30 h - Escola Bíblica Dominical
10:30 h - Culto
12:00 h - Almoço missionário na Cantina
15:30 h - Ensaio Ministério de Louvor
17:00 h - Evangelismo nas ruas
19:00 h - Culto Evangelístico
Segunda 19:30 h - Curso Bíblico Avançado
Terças 16:00 h - Reunião de Oração
19:30 h - Ensaio Coral Expressão de Louvor
Quartas 19:30 h - Culto
Sextas
19:30 h - Reunião de Oração
21:00 h - Resgatando Vidas

Domingo 02 e Quarta 05 - Ceia do Senhor
Domingo 06 - 17 h Reunião da União Feminina
Sábado 12 - 09 h - PIC-NIC
Domingo 13 - 15 h - Reunião da Liderança
17 h - Reunião do Evangelismo
Sábado 19 - 19 h - Culto Jovem
Domingo 20 - 17 h - Desperta Débora
Sábado 26 - Jantar de Casais - INV Pavuna

BRADESCO AG 279
279--8 CC 125.005
125.005--1

CANTINA MISSIONÁRIA
Ajude a Cantina doando alimentos.

Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas civil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéa Vilela
atende aos interessados por agendamento. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867

Continuação da segunda página
Como é claro, pois, há nas Escrituras uma temível maldição
imposta sobre todo aquele que resume apresentar alguma nova
revelação verbal da parte de Deus.
Numa frenética tentativa de racionalização, alguns cultistas têm
afirmado: “Bem, a nossa revelação não se alicerça sobre a palavra do homem, mas provém de uma origem superior”. A reivindicação dos mórmons, acerca da revelação recebida de um anjo,
é uma boa ilustração disso.
Como se estivesse prevendo tudo isso, escreveu o apóstolo
Paulo: “Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos
pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja
anáte-ma. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém
vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja
anátema” (Gálatas 1.8,9).
É verdade que, nos tempos bíblicos, a Palavra de Deus era
transmitida aos homens por meio de anjos (Hebreus 2:2). No
entanto a Bíblia instrui-nos que a revelação de Jesus Cristo
ultrapassou a tudo isso. (Hebreus 1.1,2).
Cristo é superior aos anjos, e a todos os anjos de Deus foi determinado que O adorassem. As palavras finais das Escrituras, “a
revelação de Jesus Cristo” (Apocalipse 1.1), jamais poderão ser
suplantadas pelos ministérios dos anjos. Por essa precisa razão
foi que Jesus Cristo advertiu os Seus discípulos: “Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos...” (João 8.31). Os homens desta nossa época também foram
devidamente avisados a darem ouvidos às palavras do Pai: “Este
é o meu Filho amado... a ele ouvi” (Mateus 17.5).
É doutrina fundamental do cristianismo que a verdade final, a
palavra definitiva, reside em Jesus Cristo. De fato, a Escritura,
em si mesma, é ainda mais contundente, pois diz: “No princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus” (João 1.1).
A verdade final, por conseguinte, é a Pessoa, a Palavra e a obra
de Jesus Cristo. Nenhuma revelação subseqüente, quanto ao
caráter da verdade, pode tomar o lugar a revelação de Jesus
Cristo. É simplesmente impossível haver uma maior revelação do
que Cristo neste ou em qualquer outro possível universo feito por
Deus.
Um dos freqüentes artifícios das seitas é validar os seus próprios
escritos, colocando-os como iguais às Sagradas Escrituras, para,
em seguida, conferir-lhes autoridade maior do que a da Bíblia.
Portanto, cabe aqui uma palavra de advertência. O crente acredita que a Bíblia é a única e final revelação verbal de Deus. Crendo

nisso, ele precisa dedicar-se ao estudo da Palavra de Deus de
maneira mais intensa do que nunca.
Os sutis ataques que estão sendo desfechados contra a Escritura, nestes dias, precisam ser respondidos por crentes bem
prepara-dos, em todos os níveis da sociedade. Não basta dedicarmos à Bíblia uma tranqüila veneração, contemplando-a com
profunda admiração, como a pedra de toque da fé cristã. A Bíblia
é “a espada do Espírito” e torna-se um instrumento eficaz contra
os assaltos satânicos, quando tecemos os ensinos das Santas
Escrituras nas próprias fibras de nossos seres.
Está sendo incoerente e, talvez, até hipócrita, o indivíduo que
professa ter uma visão superior das Escrituras, mas negligencia
dissipar a sua própria ignorância da verdade de Deus, mediante
um programa sério de estudos bíblicos. A grande e primeira
razão do avanço das seitas no mundo atual é a ignorância das
sagradas Escrituras por parte dos crentes. A segunda grande
razão é a má vontade por parte do povo de Deus em transmitir a
verdade divina, mediante o seu testemunho em favor de Cristo, a
pessoas que ainda necessitam receber a salvação que há em
Cristo.
Segue-se disso que a grande necessidade da comunidade cristã
de nossos dias é o retorno ao estudo cuidadoso da Palavra de
Deus. A fé de que a Bíblia é a verdade última resulta exatamente
desse programa de estudos bíblicos. O estudo das Escrituras
produz, na vida do crente, o cumprimento daquela promessa que
diz: “E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra
de Cristo” (Roma-nos 10.17).
Para a mente honesta, a verdade apresenta suas próprias credenciais. Ninguém que se dê ao estudo atento da doutrina bíblica
e à memorização das Escrituras, duvidará da autoridade fina l da
Escritura. Só se poderá oferecer resistência aos temíveis assaltos contra a Igreja, por parte de seitas poderosas e cheias de
animação, quando os crentes se tornarem poderosos no Senhor,
mediante o conhecimento sólido da Sua Palavra.
O salmista escondia a Palavra de Deus no seu coração, a fim de
que pudesse resistir às alternativas pecaminosas da vida
(Salmos 119.11). Isso significa que ele memorizava porções das
Escrituras, assim deveríamos fazer.
A vida do crente ficará firmemente ancorada, capaz de resis-tir a
toda oposição, quando estiver firmada em um operoso conhecimento da Sagrada Escritura.
Fonte: Conheça as Marcas das Seitas, Dave Breese, Ed. Fiel,
2001, pág. 18-22.
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Palavra Pastoral
Uma Carta Sobre "LOUVAR A HOMENS"
Carta escrita no século 19 por John Nelson Darby ao Editor de
um de seus livros
"Meu caro amigo e irmão em Jesus Cristo, Deu-me muita satisfação
ver sua tradução de meu livro. Tive o grato prazer de lê-la, ou melhor dizendo, de ter alguém que a lesse para mim, naqueles momentos dos quais o Senhor nos diz, como disse aos apóstolos, "Vinde
vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco" (Mc.
6:31). Mas não posso deixar de dizer-lhe, meu caro amigo, que o
prazer que a aparência do seu trabalho me trouxe foi, em certa
medida, abatido pela opinião demasiado favorável que você expressou a meu respeito no prefácio. Antes que tivesse lido uma palavra
sequer de sua tradução, presenteei a um mui querido e sincero
amigo com um exemplar, e ele mencionou o que você escreveu em
seu prefácio louvando minha piedade. O texto produziu em meu
amigo o mesmo efeito que viria a produzir em mim, mais tarde,
quando o pude ler. Espero, entretanto, que você não leve a mal o
que vou dizer a respeito do assunto, o que é fruto de uma experiência razoavelmente longa.
"O orgulho é o maior de todos os males que nos afligem, e de todos
os nossos inimigos, não apenas é o mais difícil de morrer, como
também o que tem a morte mais lenta; mesmo os filhos deste mundo são capazes de discernir isto. Madame De Stael disse, em seu
leito de morte, Sabe qual é a última coisa que morre em uma pessoa? É o seu amor-próprio." Deus abomina o orgulho mais do que
qualquer coisa, pois o orgulho dá ao homem o lugar que pertence a
Deus que está acima de tudo. O orgulho interrompe a comunhão
com Deus, e atrai Sua repreensão pois "Deus resiste aos soberbos" (I Pd. 5:5). Ele irá destruir o nome do soberbo, pois nos é dito
que "a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se
abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia" (Is. 2:17). Como
você mesmo irá sentir, meu caro amigo, estou certo de que não há
maior mal que uma pessoa possa fazer a outra do que louvá-la e
alimentar seu orgulho. "O homem que lisonjeia a seu próximo, arma
uma rede aos seus passos" (Pv. 29:5) e "a boca lisonjeira obra a
ruína" (Pv. 26:28). Você pode estar certo, além do mais, que nossa
vista é muito curta para sermos capazes de julgar o grau de piedade
de nosso irmão; não somos capazes de julgar corretamente sem a
balança do santuário, e ela está nas mãos daquele que sonda o
coração. Não julgue nada antes do tempo, até que o Senhor venha,
e torne manifesto os conselhos do coração, e renda a cada um o
devido louvor. Até então, não julguemos nossos irmãos, seja para
bem seja para mal, senão com a moderação que convém, e lembremo-nos que o melhor e mais certo juízo é aquele que temos de nós
mesmos quando consideramos aos outros melhores do que nós.
"Se eu fosse lhe perguntar como sabe que eu sou "um dos mais
avançados na carreira cristã, e um eminente servo de Deus", sem
dúvida você iria ficar sem saber o que responder. Talvez você
viesse a mencionar minhas obras publicadas; mas será que você
não sabe, querido amigo e irmão -- você que pode pregar um sermão edificante tanto quanto eu -- que os olhos vêem mais do que os
pés alcançam? E que, infelizmente, nem sempre somos o que são

os nossos sermões? "Temos, porém, este tesouro em vasos de
barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de
nós" (II Co. 4:7). Não lhe direi a opinião que tenho de mim mesmo,
pois se o fizer, é provável que enquanto o faça procure minha
própria glória, e, enquanto estiver buscando minha própria glória,
possa parecer humilde, o que não sou. Prefiro dizer-lhe o que o
nosso Mestre pensa de mim -- Ele que sonda o coração e fala a
verdade, que é "o Amém e a fiel Testemunha", e que tem falado
frequentemente no mais íntimo do meu ser, pelo que agradeço a
Ele. Creia-me, Ele nunca me disse que sou um "eminente Cristão e
avançado nos caminhos da piedade." Ao contrário, Ele me diz bem
claramente que se eu procurasse o meu próprio lugar, iria encontrálo como sendo o do maior dos pecadores, pelo menos dentre os que
são santificados. E devo dar mais crédito ao julgamento que Ele faz
de mim, meu caro amigo, do que aquilo que você pensa a meu
respeito.
"O mais eminente Cristão é um daqueles de quem nunca se ouviu
falar, algum pobre trabalhador ou servo, para quem Cristo é tudo, e
que faz tudo para ser visto por Ele, e somente por Ele. O primeiro
deve ser o último. Fiquemos convencidos, meu caro amigo, de
louvar somente o Senhor. Só Ele é digno de ser louvado, reverenciado, e adorado. A Sua bondade nunca é demasiadamente celebrada. O cântico dos abençoados (Apocalipse 5) não louva a ninguém
senão àquele que os redimiu com o Seu sangue. Não há no cântico
uma única palavra de louvor a qualquer dos redimidos -- nenhuma
palavra que diga que são eminentes, ou que não são eminentes -todas as distinções estão perdidas no título comum, "os redimidos",
que expressa a alegria e glória de todo o Corpo. Empenhemo-nos
em trazer nossos corações em uníssono com aquele cântico, ao
qual todos esperamos que nossas débeis vozes venham se unir.
Esta será a razão da nossa alegria, mesmo enquanto estivermos
aqui, e contribuirá para a glória de Deus, a qual é lesada pelo louvor
que os Cristãos frequentemente prestam uns aos outros. Não podemos ter duas bocas -- uma para louvar a Deus e outra para louvar o
homem. Possamos, então, conhecer o que os serafins fazem (Isaías
6:2,3), quando com duas asas cobrem suas faces, como um sinal de
sua confusão diante da sagrada presença do Senhor; com outras
duas asas cobrem seus pés, como se tentassem esconder de si
mesmos os seus próprios passos; e com as duas asas restantes
voam para executar a vontade do Senhor, enquanto proclamam,
"Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos: toda a terra está
cheia da Sua glória".
"Perdoe-me por estas poucas linhas de exortação Cristã, as quais
tenho certeza, irão, cedo ou tarde, se tornar úteis para você, passando a fazer parte da sua própria experiência. Lembre-se de mim
em suas orações, enquanto rogo para que a bênção do Senhor
possa pousar sobre você e seu trabalho. Se você porventura vier a
imprimir uma outra edição -- como espero que aconteça -- por
gentileza, exclua as duas frases para as quais chamei sua atenção;
e me chame simplesmente "um irmão e ministro no Senhor." Isto já
é honra bastante, e não é preciso mais."

J. N. Darby

. Por uma boa causa?? Depois de correr na imprensa nacional a notícia
da rifa do Fusca cheio de
cervejas, a catedral de Ribeirão Preto
(MS) se preveniu.
Em vez de cervejas, exibiu o carro
1980 cheio de latinhas de Coca-Cola
na quermesse. Mas para não ser
acusada de cometer o pecado de
propaganda enganosa, a igreja avisou
que o vencedor poderia optar em levar
o Fusca com cerveja (como anunciou
na rifa) ou refrigerantes.
A sortuda analista Ana Cláudia Queiroz, de 31 anos, levou o carro, mas
não quis nem cerveja nem refrigerante. Doou as bebidas para venda na
própria quermesse, informou o site da
Folha de S.Paulo, primeiro jornal a
alardear a história. Com cerca de 25
mil cupons vendidos a R$ 2 visando
obra de um centro social, o veículo

"Acima de tudo, queremos que você tenha seus olhos abertos
hoje em dia, para coisas ainda maiores que estão chegando,
pois Deus está fazendo maravilhas entre os homens. Regozijese na nova revelação, que transborda de esperança. O novo
revelará a você o antigo com frescor renovado. Não permita
dúvidas. Lance-se nas profundezas de Deus e não tema. A
eternidade já chegou".
Algumas vezes, essas revelações extra bíblicas vêm por intermédio de algum “líder divinamente inspirado”. Muitas religiões
têm atribuído autoridade divina à pessoa de algum indivíduo,
que é infalível quando fala, cujas palavras têm a mesma autoridade, ou mesmo maior autoridade do que as Santas Escrituras.
Algumas dessas religiões têm feito seus líderes iguais a Deus.
Em qualquer lugar do mundo, as seitas continuam em busca de
uma revelação melhor do que a Palavra de Deus. William Branham, em seu livro Word to the Bride (Uma Palavra à Noiva),
escreveu: “Uma noite, quando eu estava buscando ao Senhor, o
Espírito Santo disse-me que apanhasse a pena e escrevesse.
Enquanto eu estendia a mão para apanhar a pena, o Espírito
Santo deu-me uma mensagem para a Igreja. Quero anunciá-la a
vocês... Tem a ver com a Palavra e com a noiva”.
O Deus da Bíblia, sabendo que isso sucederia no futuro da
Igreja, declarou mui claramente que a Sua Palavra, as Escrituras, é a revelação final e insuperável. O Espírito Santo orientou o
apóstolo João a encerrar categoricamente a revelação verbal de
Deus, quando disse: “Eu, a todo aquele que ouve as palavras da
profecia deste livro, testifico: Se alguém lhes fizer qualquer
acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste
livro; e se alguém tirar qual-quer cousa das palavras do livro
desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da
cidade santa, e das cousas que se acham escritas neste livro” (Apocalipse 22.18,19)
Continua na última página ...

De olho na mídia
acabou saindo por cerca de R$ 50 mil.
Nada mal para um Fusca 1980.
. Bom senso do gordo! - Contratado
da Rede Globo, o apresentador Jô
Soares causou polêmica no Twitter ao
sugerir que se desligue a televisão na
hora em que começar o Big Brother
Brasil, programa da mesma emissora.
"BBB = Desligue a TV", postou, na
noite desta sexta-feira, Jô, que está
de férias do canal.
Ao ser questionado por alguns tuiteiros sobre seu comentário, o apresentador disse que se dá ao direito de
falar sobre qualquer coisa. "Liberdade
de expressão. Eu falo do programa
que eu quiser." E completou. "Eu não
estou incentivando ninguém a desligar
a TV, desliga quem quer."
. I-Jesus - Apple censura jogo onde
Jesus aparece com uma metralhadora. Um jogo onde Jesus aparece com
uma metralhadora na mão foi censu-

rado pela Apple.
Moral Decay (título do jogo) mostra
Jesus empunhando uma metralhadora
para combater diversas criaturas.
O jogo foi desenhado para o iPhone,
iPod touch e para o iPad com o título
Decadência Moral e o seu criador, Tim
Omernick, enviou por diversas vezes
várias versões do jogo para Apple no
sentido de ser aprovado.
No entanto, a Apple considerou que o
jogo era violento por mostrar uma
personagem com uma metralhadora
na mão. Omernick explicou que o
objectivo do jogo era mostrar que o
Mundo estava prestes a acabar e que
surgia em cena uma personagem
capaz de travar a destruição total.
Após várias avaliações a principal
personagem do jogo, Jesus Cristo, chama-se agora
Chris T.

Aniversariantes
do Mês
01 Rosa Mª Silva
01 Lucília Queiroz
02 Ana Mª Fogaça
02 Luis Armada
03 Roberto Costa Jr.
05 Ronald Lima
07 Marilda Silva
08 Paulo Rumbelsperger
09 Carmen Nascimento
11 Margareth Silva
11 Felipe Pegoral
11 Marieta Bandarra
13 Guilherme Silva
14 Williana Borba
14 Edmundo Silva Jr.
17 Edson Ferreira
17 Davi Barros
Exercício
s bíblicos

18 Francilene Almeida
20 Matheus Ferreira
21 Walkiria Santana
22 Cláudia Ferreira
23 Luciene Fortunato
23 Ana Souza
23 Jorge Chedid
25 Ivanice Chedid
26 Vera Rodrigues
26 Reinalda Ferreira
28 Adriana Fortunato
BODAS
04 Ivanice & Jorge
16 Neli & Roberto
18 Patrícia & Wellington
25 Hozana & Alex
27 Conceição & Francisco

Ebd—adultos
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne
a cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Estudo atual: Curso de Doutrinas Básicas
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.
Após o batismo, continue seu estudo na turma
de doutrinas básicas que utiliza os volumes 1, 2
e 4 do conjunto doutrinário.

Ebd—Jovens

Frase
do mês
"Só existem
dois dias do
ano em que
não podemos
fazer nada.
O ontem e o
amanhã."

Escola bíblica especial para os jovens.
Mahatma
Reúne-se aos domingos a partir das 09:00h
e estará também ministrando o Curso de
Ghandi
Doutrinas Básicas numa linguagem jovem e
incentivando o debate. Para jovens a partir de
13 anos.
1– Que profeta levou tapas no rosto por dizer a verdade ?
Respostas
2– Onde está escrito que os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas no rodapé
advinham por dinheiro ?
da página

interpretação bíblica—Parte 10
Erro número 13: considerar que números arredondados sejam errados. Outro
engano algumas vezes cometido pelos
críticos é quando eles alegam que há
erro em números que foram arredondados. Não é assim. Números arredondados são apenas isso: números arredondados. Como ocorre no linguajar comum, a Bíblia faz uso de números arredondados (1 Cr 19:18; 21:5). Por
exemplo, quando se referiu ao diâmetro
como sendo cerca de um terço da
circunferência. Do ponto de vista da
sociedade tecnológica atual, pode ser
impreciso tomar como sendo três o que
é na realidade 3,14159265 ... , o que
não é incorreto para um povo antigo,
vivendo numa era não-tecnológica.
Três é o arredondamento do número
"pi". Isso é o suficiente para o "mar de
fundição" (2 Cr 4:2), na medida de um
antigo templo hebreu, embora esta
precisão não seja, hoje em dia, suficiente para os cálculos feitos por um
computador, num foguete moderno.
Mas não temos de esperar encontrar

precisão científica numa era précientífica. De fato, isso seria tão anacrônico como usar um relógio de pulso
numa peça de Shakespeare.
Erro número 14: não observar que a
Bíblia faz uso de diferentes recursos
literários.
Um livro inspirado não precisa ser
composto em um único estilo literário.
Foram seres humanos que escreveram
os livros da Bíblia, e a linguagem humana não se limita a uma única forma
de expressão. Assim, não há por que
supor que apenas uma forma de expressão ou apenas um gênero literário
tenha de ter sido empregado num livro
divinamente inspirado.
A Bíblia revela muitos recursos literários. Vários de seus livros acham-se
inteiramente escritos no estilo poético
(por exemplo, Jó, Sal-mos, Provérbios).
Os Evangelhos sinóticos estão cheios
de parábolas. Em Gálatas 4, Paulo faz
uso de uma alegoria. No NT acham-se
muitas metáforas (por exemplo, 2 Co

3:2-3, Tg 3:6), e comparações (Mt 20:1;
Tg 1:6); há também (por exemplo,
Cl1:23; Jo 21:25; 2 Co 3:2) e, até mesmo, figuras poéticas (Jó 41:1). Jesus
empregou a sátira (Mt 19:24, 23:24).
Figuras de linguagem são comuns por
toda a Bíblia.
Não constitui erro o autor bíblico fazer
uso de uma figura de lin-guagem, mas
é errado tomar uma figura de linguagem de forma literal. Obviamente,
quando a Bíblia fala do crente que se
acolhe à sombra das "asas" de Deus
(Sl 36:7), isso não quer dizer que Deus
seja uma ave com uma bela plumagem.
De igual modo, quando a Bíblia fala
que Deus "desperta" (Sl 44:23), como
se ele estivesse dormindo, trata-se de
uma figura de linguagem que indica a
inatividade de Deus antes de ele ser
levado a exercer o juízo pelo pecado
humano. Temos de ter todo o cuidado
na leitura das figuras de linguagem nas
Escrituras.

Livros recomendados do mês
Conheça as Marcas das Seitas- Dave Breese- Editora Fiel - Conhecendo as características, é mais fácil identificar e combater
as seitas do nosso tempo.
Redenção particular - C. H. Spurgeon - Editora PES - Um sermão de Spurgeon a respeito da morte de Cristo na cruz.

Respostas

1– Micaías - IICr 18:23-24
2– Mq 3:11

Artigo do mês
Revelações Extra bíblicas
Como tem Deus revelado a Si mesmo?
A resposta cristã a essa pergunta é que Deus revelou-se a Si
mesmo "por muitas vezes e de muitas maneiras”, nos dias da
anti-guidade. Nestes últimos dias, entretanto, Deus se tem
revelado a nós plena e finalmente, na pessoa de Jesus Cristo,
conforme Ele é apresentado na Bíblia (Hebreus 1.1,2).
A Palavra de Deus, portanto, é a revelação final e completa de
Deus, que não pode ser substituída por qualquer outra revelação. As seitas, porém, não têm este compromisso, porquanto
acreditam na doutrina herética de supostas revelações extra
bíblicas. Eles afirmam que Deus tem falado e registra do palavras, através de quais-quer meios, desde o tempo em que nos
deu as Escrituras do Novo Testamento. Asseveram, pois, que
Deus fala ou tem falado a parte da Bíblia.
A primeira e mais típica característica de uma seita é que reivindica como sua autoridade alguma revelação distinta das claras
assertivas da Palavra de Deus. A maioria das seitas afirma
respeitar os ensinamentos da Bíblia. Muitas dessas seitas chegam mesmo a atribuir inspiração divina às Sagradas Escrituras.
Logo, porém, anunciam a sua real confiança em alguma revelação subseqüente, o que, na verdade cancela o ensino da Bíblia
em favor de algo novo e supostamente mais autoritativo, que,
segundo eles dizem, Deus revelou somente há pouco tempo.
Portanto, estão dizendo que a Bí-blia é apenas uma parcela da
revelação verbal de Deus, e que Ele tem falado, ou continua
falando, de uma forma extra bíblica, à parte das Escrituras.
Uma seita, em Los Angeles, publicou recentemente o seguinte:
"Para você, a Bíblia tornou-se o Livro; mas quero que você saiba
que Deus tem inspirado a homens e mulheres com o poder de
revelarem, em nossos próprios dias, verdades ainda maiores,
novos desdobramentos que partem do coração da vida”.

