
 Domingo   
    09:00 h - EBD Jovens 
    09:30 h - EBD Adultos (Templo) 
    10:30 h - Culto e EBD Adolescentes 
    12:00 h - Almoço missionário na Cantina 
    16:30 h - Evangelismo nas ruas 
    16:00 h - Ensaio Louvor 
    19:00 h - Culto 
  Segundas 19:30 h - Ensaio do Coral 
  Quartas 19:30 h - Culto  
  Sextas  19:30 h - Culto de Oração 

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  

O QUE VOCÊ TEM FEITO COM A PALAVRA DE DEUS ?O QUE VOCÊ TEM FEITO COM A PALAVRA DE DEUS ?  
SL 119:11,103,105 
INTRODUÇÃO: 
Vocês tem um grande privilégio, que muitos cristãos no Brasil 
não têm. É o de pertencer a uma igreja que tem uma pureza, na 
ministração da palavra de Deus. Uma igreja comprometida com a 
genuína palavra de Deus: a Bíblia Sagrada. 
E isso eu mesmo tenho observado durante os cultos em que 
estou presente com os irmãos, e na Escola Bíblica Dominical, a 
palavra de Deus é muito bem ensinada, e sem nenhuma heresia. 
Mas eu gostaria de perguntá-los: "O que você tem feito com essa 
palavra?” 
HÁ PESSOAS QUE TOMAM ALGUMAS ATITUDES EM RELA-
ÇÃO A PALAVRA DE DEUS QUE ELAS OUVEM: 
1 - ALGUNS SE EMOCIONAM E ATÉ CHORAM 
O problema é que a emoção é um sentimento que dá e passa 
rapidamente. O fato de uma pessoa chorar durante a pregação 
da palavra de Deus, não significa que a palavra atingiu a sua vida 
por inteiro, tanto é, que a maioria não tomam nenhuma decisão, 
em relação a palavra que ouviram. 
2 - OUTROS A ACHAM INTERESSANTE 
Achar interessante a pregação e o pregador não significa nada, 
muito embora, a palavra de Deus seja realmente interessante. 
Mas o interessante mesmo é tomar uma decisão, em relação à 
palavra de Deus que você ouviu, ela é capaz de salvar a sua 
alma. 
3 - HÁ AINDA OUTROS QUE SE SENTEM COBRADOS E 
CONFRONTADOS 
Se você se sente cobrado ou confrontado pela palavra de Deus, 
lembre-se: ”Deus o ama, e quer fazê-lo crescer na graça e no 
conhecimento.” ll Pe 3:18. 
Quando a palavra nos confronta, significa que precisamos renun-
ciar alguma coisa, em nossa vida, que está desagradando ao 
Senhor. 
4 - PIOR SÃO AQUELES QUE SE REBELAM CONTRA O 
ENSINO DA PALAVRA DE DEUS 
Se rebelar contra a palavra de Deus, é o mesmo que se rebelar 
contra o Deus da palavra. O pior de tudo isso, é que o pecado de 
rebelião é chamado na Bíblia de pecado de feitiçaria, I SM 
15:22,23. 
Quem se rebela é um feiticeiro em potencial. Que Deus nos livre 

desse pecado! 
5 - HÁ OUTRAS PESSOAS QUE COMBATEM O ENSINO DA 
PALAVRA DE DEUS, PREFEREM ACEITAR HERESIAS QUE A 
VERDADE BÍBLICA 
Combater aos ensinos da palavra de Deus, é combater contra o 
próprio Deus. Se você não concorda com os ensinos da palavra 
de Deus, significa que você ainda não conheceu a Deus de fato e 
de verdade, porque quem O conhece tem prazer em ouvi-lo, Sl 
1:2; Js 1:8. 
O mais triste ainda, é que essas pessoas preferem ensinamentos 
heréticos que a genuína palavra de Deus. 
 
O QUE EU E VOCÊ PRECISAMOS FAZER EM RELAÇÃO À 
PALAVRA DE DEUS? 
- Ouvir com prazer a palavra de Deus, Sl 1:2. 
- Guardá-la no coração, Sl 110:11. 
- Obedecer a palavra de Deus, Dt 28:1,2. 
- Falar da palavra de Deus, Rm 10:8; Mc 16:15. 
- Viver a prática de Deus, Mt 7:24-27;Tg 1:22-25. 
 
OS EFEITOS DA PALAVRA DE DEUS QUANDO NÓS A OUVI-
MOS E PRATICAMOS: 
A palavra de Deus ilumina, Sl 119:105. 
A palavra de Deus santifica, Jo 17:17. 
A palavra de Deus purifica, Sl 119:9. 
A palavra de Deus nos livra de pecar, Sl 119:11. 
A palavra de Deus nos alimenta, Mt 4:4. 
A palavra de Deus nos torna sábios diante de nossos mestres, Sl 
119:99. 
A palavra de Deus desvenda nossos olhos, Sl 119:18. 
A palavra de Deus é uma espada de dois gumes em nossas 
mãos, Hb 4:12, Ef 6:17. 
 
CONCLUSÃO: 
Quero encorajar você, a ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. 
Valorize o momento da ministração da palavra de Deus, não 
deixe que nada, nem ninguém, venha roubar este momento de 
ouvir a santa e bendita palavra. 
 

Marco Antonio Koeller 
Membro da Comunidade Cristã Encontro com a Vida. 

marcokoeller@hotmail.com 

 

SEG - 1º - DIA DO EU CREIO 

        DIA NACIONAL DE JEJUM E ORAÇÃO 

DOM 07 - 08 H CONSAGRAÇÃO DOS MINISTÉRIOS 

        17 H REUNIÃO DO MINISTÉRIO MMC 

SÁB 20 - 08 H PIC-NIC NA QUINTA DA BOA VISTA 

DOM 21 - 15 H REUNIÃO DE LIDERANÇA 

        17 H REUNIÃO DA GERAÇÃO VIDA 

        17 H REUNIÃO DO EVANGELISMO 

DOM 28 - 17 H REUNIÃO DO MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA 

A r t i g o  d o  m ê s  

C A N T I N A  M I S S I O N Á R I A  

 Ajude a Cantina doando alimentos. 
BRADESCO AG 279BRADESCO AG 279BRADESCO AG 279---8 CC 125.0058 CC 125.0058 CC 125.005---111   

Assistência jurídica gratuita para pessoas desprovidas de recursos. Dra. Nilcéa Vilela atende por agendamento. 3890-3867 
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Palavra PastoralPalavra Pastoral  

Endereço: Rua General Argolo, 60 — CEP 20921-393 
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867 
Web Site: http://www.invsc.org.br email: invsc@invsc.org.br 
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Igreja filiada ao Conselho de Ministros das 
Igrejas de Nova Vida do Brasil 

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 

MansidãoMansidão  
O não sentir direitos intrínsecos nem ter posse e propriedade, é 
chave para bem-aventuranças. Fruto do Espírito, poder e vitórias 
contra amargura, ira, preocupação, ansiedade.  
Desenvolvendo Mansidão 
Definição e Benefícios da Mansidão - “5 De sorte que haja em vós o 
mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 6 Que, 
sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a 
Deus, 7 Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens; 8 E, achado na forma de ho-
mem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte 
de cruz. 9 Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe 
deu um nome que é sobre todo o nome;” (Fp 2:5-9 ACF) 
• Ser MANSO é não reivindicar, não exigir, não viver brigando 
por nenhuma "possessão ou direito pessoal", antes restituí-los todos 
ao real Criador e Dono de tudo, vendo-os como empréstimos para 
que eu os use para Sua glória e na Sua obra.  
• Mansidão é minha responsabilidade para com todos. “Que a nin-
guém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando 
toda a mansidão para com todos os homens.” (Tt 3:2 ACF) 
• Mansidão deve ser desenvolvida, com empenho. “1 Portanto, se já 
ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde 
Cristo está assentado à destra de Deus. 2 Pensai nas coisas que são 
de cima, e não nas que são da terra;” (Cl 3:1-2 ACF) 
Mansidão é  indispensável para:  
• Receber a palavra de Deus. “Por isso, rejeitando toda a imundícia e 
superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós 
enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.” (Tg 1:21 ACF) 
• Atuação de Deus em meu favor. “Mas julgará com justiça aos 
pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra; e ferirá a 
terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará 
ao ímpio,” (Is 11:4 ACF) 
• Conhecimento da vontade de Deus. “Guiará os mansos em justiça 
e aos mansos ensinará o seu caminho.” (Sl 25:9 ACF) 
• Autoridade no falar. “Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão 
e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre 
vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco;” (2Co 10:1 
ACF) 
• O fruto do Espírito. “22  Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 
23  Contra estas coisas não há lei.” (Gl 5:22-23 ACF) 
• Eu restaurar crentes mais fracos. “Irmãos, se algum homem chegar 
a ser surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, enca-
minhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para 
que não sejas também tentado.” (Gl 6:1 ACF) 
• Boa atitude no trabalho. “1 Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, 
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, 2 
Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-
vos uns aos outros em amor,” (Ef 4:1-2 ACF) 
• Seguir o exemplo de Cristo. “5  De sorte que haja em vós o mesmo 
sentimento que houve também em Cristo Jesus, 6  Que, sendo em 
forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, 
7  Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-

se semelhante aos homens; 8  E, achado na forma de homem, 
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de 
cruz. 9  Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu 
um nome que é sobre todo o nome;” (Fp 2:5-9 ACF) 
• Assemelhar-me a Cristo. “Mas tu, ó homem de Deus, foge destas 
coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a 
mansidão.” (1Tm 6:11 ACF) 
• Ensinar aos discordantes. “23  E rejeita as questões loucas, e sem 
instrução, sabendo que produzem contendas. 24  E ao servo do 
Senhor não convém contender, mas sim, ser manso para com todos, 
apto para ensinar, sofredor; 25  Instruindo com mansidão os que 
resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para 
conhecerem a verdade,” (2Tm 2:23-25 ACF) 
• Verdadeira sabedoria e inteligência. “Quem dentre vós é sábio e 
entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão 
de sabedoria.” (Tg 3:13 ACF) 
• Testemunho eficaz. “Antes, santificai ao SENHOR Deus em vossos 
corações; e estai sempre preparados para responder com mansidão 
e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em 
vós,” (1Pe 3:15 ACF) 
• Desenvolver outras boas qualidades. 
Mansidão é condição  necessária e suficiente para:  
• Vitória sobra ira. “8  Deixa a ira, e abandona o furor; não te indignes 
de forma alguma para fazer o mal. 9  Porque os malfeitores serão 
desarraigados; mas aqueles que esperam no SENHOR herdarão a 
terra. 10  Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá; olharás para o 
seu lugar, e não aparecerá. 11  Mas os mansos herdarão a terra, e 
se deleitarão na abundância de paz.” (Sl 37:8-11 ACF) 
• Vitória sobre preocupação-ansiedade. “6  Não estejais inquietos por 
coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas 
diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. 7  E a 
paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos 
corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.” (Fp 4:6-7 ACF) 
• Satisfação interior. “Os mansos comerão e se fartarão; louvarão ao 
SENHOR os que o buscam; o vosso coração viverá eternamen-
te.” (Sl 22:26 ACF) “Bem-aventurados os mansos, porque eles 
herdarão a terra;” (Mt 5:5 ACF) 
• Genuína beleza. “Porque o SENHOR se agrada do seu povo; 
ornará os mansos com a salvação.” (Sl 149:4 ACF) “Mas o homem 
encoberto no coração; no incorruptível traje de um espírito manso e 
quieto, que é precioso diante de Deus.” (1Pe 3:4 ACF) 
• Grande gozo. “E os mansos terão gozo sobre gozo no SENHOR; e 
os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Isra-
el.” (Is 29:19 ACF) 
• Descanso. “28  Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei. 29  Tomai sobre vós o meu jugo, e 
aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontra-
reis descanso para as vossas almas. 30  Porque o meu jugo é suave 
e o meu fardo é leve.” (Mt 11:28-30 ACF) 
Resultados da Ira: 
Torna-me tolo. “Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira 
repousa no íntimo dos tolos.” (Ec 7:9 ACF) 
Vicia-me em imitar companhia iracunda. “24 Não sejas companheiro 
do homem briguento nem andes com o colérico,             Continua ... 



. EVOLUÇÃO? - O debate 
entre cientistas adeptos da 
Teoria da Evolução e os 
fiéis adeptos ao relato 
criacionista do Gênesis 

pode ter um capítulo singular na história do 
embate, devido à proposta de um defensor 
da história apresentada na Bíblia. 
O doutor Joseph Mastropaolo, especialista 
em criacionismo, resolveu desafiar qual-
quer defensor da tese da evolução perante 
a um tribunal, e ofertou ainda, US$ 10 mil 
como recompensa caso saia vencedor. 
No desafio proposto por Mastropaolo, que 
é Ph.D. em cinesiologia – ciência que 
estuda os movimentos do corpo humano – 
o defensor de que o ser humano é fruto de 
uma evolução de espécies terá que refutar 
sua interpretação do Gênesis perante a um 
juiz no tribunal de Santa Ana, na Califórnia. 
Entretanto, o desafiante deverá depositar 
outros US$ 10 mil numa conta judicial, para 
que assim, ao final do julgamento do emba-
te entre o evolucionista e o criacionista, o 
vencedor possa resgatar os US$ 20 mil no 
total. 
Além do juiz, o “julgamento do Gênesis” 

como vem sendo chamado pela mídia 
norte-americana, deverá ter ainda um 
repórter especializado em cobrir processos 
judiciais e um oficial de justiça. Os custos 
judiciais para o julgamento será custeado 
pela parte vencedora, de acordo com a 
proposta do Dr. Mastropaolo. 
De acordo com informações do Christian 
Post, o Dr. Mastropaolo acredita que esse 
“julgamento do Gênesis” poderá abrir uma 
nova perspectiva a respeito da discussão 
sobre o tema: “”Os evolucionistas depois, 
poderiam ler a transcrição [do julgamento] 
e fazer sua tese ser mais bem embasada, 
para numa próxima vez, poderem argu-
mentar melhor”, afirmou, confiante. 
“Podemos ler a transcrição e não ter que 
passar pelo mesmo processo mais e mais 
e mais uma vez sem qualquer deixar-se, 
sem qualquer resolução”, sugeriu, como 
forma de obter objetividade na discussão, 
sem necessitar voltar a pontos já debati-
dos. 
O desafio de Mastropaolo para que a 
Teoria da Evolução apresente argumentos 
sólidos contra o relato de Gênesis foi feito 
a evolucionistas, teístas, ateus, agnósticos 

e outros: “Esta é a sua chance de brilhar. 
Você está disposto a participar de uma 
competição para provar seu ponto de que a 
Bíblia está errada e que evoluímos? Você 
poderia ir para casa com US$ 20 mil se 
você ganhar!”, diz o anúncio. 
Como as regras do concurso afirmam, este 
debate é legalmente classificado como um 
mini julgamento, o que significa que é um 
tipo particular, voluntário e informal de 
resolução alternativa de litígios que não 
carrega nenhuma base legal e não tem 
nenhuma ligação com os governos estadu-
ais ou federal. 
Mastropaolo afirmou ainda que acredita 
que qualquer evolucionista que aceite o 
debate não pode provar definitivamente 
que uma interpretação não literal do Gê-
nesis é mais científica do que uma interpre-
tação literal: “Eles [os evolucionistas] não 
são estúpidos, eles são brilhantes, mas são 
brilhantes o suficiente para saber que não 
há evidências científicas de 
que possam vencer um mini 
julgamento”, afirmou. 
 

D e  o l h o  n a  m í d i a  

25 Para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a 
tua alma.” (Pv 22:24-25 ACF) 
Desanima meus filhos. “Vós, os pais: não provoqueis vós ira aos 
vossos filhos, para que não desanimem.” (Cl 3:21 KJB) 
Torna-me assassino aos olhos de Deus. “21 Ouvistes que foi dito aos 
antigos: Não matarás; mas qualquer que matar será réu de juí-
zo. 22  Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encole-
rizar contra seu irmão, será réu de juízo; e qualquer que disser a seu 
irmão: Raca, será réu do sinédrio; e qualquer que lhe disser: Louco, 
será réu do fogo do inferno.” (Mt 5:21-22 ACF) 
Causa contenda. “O homem irascível levanta contendas; e o furioso 
multiplica as transgressões.” (Pv 29:22 ACF) 
Faz-me errar e agir tolamente. “O que se indigna à toa fará doidices, 
e o homem de maus intentos será odiado.” (Pv 14:17 ACF) 
É pecado que entristece o Espírito. “Toda a amargura, e ira, e cólera, 
e gritaria, e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós,” (Ef 
4:31 ACF) 
Desenvolvendo Mansidão: 
Quando me iro ou preocupo - ansiosamente, estou tentando controlar 
ou mudar algo que Deus nunca intencionou que eu mudasse ou 
controlasse.  
Quando reajo e resisto, nego ao Oleiro Seu direito de fazer o que 
quer; E, temporariamente, desprezo o propósito que Ele quer alcan-
çar na minha vida.  
Ira ou ansiedade são sinais: "eis aqui algo que ainda considero meu, 
e que o Dono [Deus] quer que eu devolva". 
Passos Básicos para Desenvolver Mansidão:  
1. Identifica o que usurpaste de Deus. A propósito, vê o que Deus diz 
quando te irares ou preocupares - ansiosamente com: 
-Filhos; “Eis que os filhos são herança do SENHOR, e o fruto do 
ventre o seu galardão.” (Sl 127:3 ACF) 
- Agenda apertada; “26  Não será assim entre vós; mas todo aquele 
que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal; 27  E, 
qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo;” (Mt 

20:26-27 ACF) 
- Reputação; “Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da 
justiça, por amor do seu nome.” (Sl 23:3 ACF) 
- Seus “direitos” dentro do casamento; “3  O marido pague à mulher a 
devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. 4  A 
mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o 
marido; e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre 
o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher.” (1Co 7:3-4 ACF) 
- Futuro; “31  Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, 
ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32  (Porque todas 
estas coisas os gentios procuram). De certo vosso Pai celestial bem 
sabe que necessitais de todas estas coisas; 33  Mas, buscai primeiro 
o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas. 34  Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, 
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu 
mal.” (Mt 6:31-34 ACF) 
- Saúde; “7  E, para que não me exaltasse pela excelência das reve-
lações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de 
Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 8  Acerca do 
qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 9  E 
disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa 
na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraque-
zas, para que em mim habite o poder de Cristo. 10  Por isso sinto 
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas persegui-
ções, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco 
então sou forte.” (2Co 12:7-10 ACF) 
- Roupas; “Mas o homem encoberto no coração; no incorruptível traje 
de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.” (1Pe 
3:4 ACF) 
- Música; “Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espiritu-
ais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração;” (Ef 5:19 
ACF) 
- Amigos; “Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia 
nasce o irmão.” (Pv 17:17 ACF) -                                     Continua ... 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  1  
1– 1 Samuel 1:12-15 
2–Tito 3:13  

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 aos 
domingos às 09:30h para estudar e debater os 
ensinos bíblicos.  Estudo atual: Apocalipse 
 

    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 o estudo na turma 
de Doutrinas Básicas que utiliza os volumes 1, 
2 e 4 do mesmo conjunto doutrinário. 

E x e r c í c i o s  

b í b l i c o s  

1 – Quando uma piedosa mulher foi tida por embriagada ao orar? 
2 – Quem era Zenas? 

Respostas 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  2  

- Possessões; “E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei 
para lá; o SENHOR o deu, e o SENHOR o tomou: bendito seja o 
nome do SENHOR.” (Jó 1:21 ACF) 
- Dinheiro; “Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as 
coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de 
Deus.” (Cl 3:1 ACF) 
- Tua vida; “E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se 
a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me.” (Lc 9:23 ACF) 
- Negócios; “Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis 
como é digno da vocação com que fostes chamados,” (Ef 4:1 ACF) 
2. Dedica (isto é, restitui) a Jesus Cristo cada "direito" (que identifi-
caste como por ti usurpado).  
Agora, poderás clamar Rm 8:28,29 "todas as coisas contribuem 
juntamente para o bem..." 
3. Compreende que Deus testará a sinceridade e profundidade da 
tua devolução.  
Abraão compreendeu e confiou, ao sacrificar Isaque (Gn 22:1-10; Hb 
11:17-19).  
Se ira/preocupação-ansiosa reocorrerem, novamente cede o "direito" 
ao Senhor. Tantas vezes quanto necessário. 
4. Responde às perdas dos direitos com atitude similar à de Jó e a 
de Cristo; “E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei 
para lá; o SENHOR o deu, e o SENHOR o tomou: bendito seja o 
nome do SENHOR.” (Jó 1:21 ACF) 
Superando a Preocupação-Ansiedade. Fp 4:6,7 
Preocupação e ansiedade sempre decorrem de eu pensar "Deus não 
é poderoso bastante para resolver meu problema. (Ou, pior, não 
é bom bastante para querer resolvê-lo)."  

Frustração sempre decorre de eu querer assumir a responsabilidade 
de uma situação sobre a qual eu não tenho controle direto. 
Passos Básicos para superar a preocupação-ansiedade: 
1. Confessa que todas as tuas "propriedades e direitos pessoais" 
realmente pertencem a Deus. 
2. Confessa que Deus toma conta perfeitamente do que é Seu, 
portanto só permitirá situações ocorrerem que resultem em maiores 
benefícios futuros que as aparentes perdas atuais. 
3. De antemão,  propõe-te agradecer a Deus por quaisquer circuns-
tâncias que Ele permitir no futuro. (Deus sabe os meios de quebrar e 
refazer seus vasos, lapidar Seus diamantes, tocar nosso coração, 
...). 
Ilustração: Mãe, crente, desesperada com filho rebelde, que saíra de 
casa. Estudamos tudo o acima, ela orou prometendo mudar e tomar 
aqueles passos. Passou a sentir e transmitir paz. Seu filho foi preso, 
ela foi visitá-lo. Deus usou a nova atitude dela para quebrar e salvar 
o filho, transformando-o! 
Duas Clarificações: 
Evita desnecessárias irritação e necessidade de ceder direitos 
pessoais, no futuro: apropriadamente e plenamente assu-
me agora tuas responsabilidades pessoais (por exemplo, expressar 
e defender tua opinião contrária à admissão de novo sócio, etc.). 
Posso discernir que Deus deseja que eu ceda meus direitos pesso-
ais quando: 
-- Eu fiz todo que sei e posso fazer para resolver a situação; 
-- Mesmo assim, vejo-me frustrado e tentado a irar-me e preocupar-
me ansiosamente.  
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As Escolas Bíblicas Especiais para Jovens  
reúnem-se aos domingos a partir das 9:00 h e 
para adolescentes às 10:30 h numa linguagem 

jovem e incentivando o debate. 
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