Programação semanal
Domingo
09:00 h - EBD Jovens
09:30 h - EBD Adultos (Templo)
10:30 h - Culto e EBD Adolescentes
12 h - Almoço missionário na Cantina
16:00 h - Ensaio Louvor
19:00 h - Culto
Segundas - 19:45 h - Ensaio do Coral
Quartas - 19:30 h - Culto
Sextas - 19:30 h - Culto de Oração

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

Notícias da Igreja
DOM 04 08H CONSAGRAÇÃO 17H REUNIÃO DO MMC
SEG 12 A QUI 15 - CONGRESSO DE PASTORES INV
DOM 18 REUNIÕES
15H LIDERANÇA 17H EVANGELISMO E GERAÇÃO VIDA
SÁB 24 19:30H CULTO DE CASAIS
CONFRATERNIZAÇÃO - RODÍZIO DE PIZZAS
DOM 25 17H REUNIÃO DO DESPERTA DÉBORA
SÁB 31 19H EVANGELISMO COM MINISTÉRIOS
SAB 07 DE SETEMBRO 17H CULTO DESPERTA DÉBORA
CANTINA MISSIONÁRIA
Ajude a Cantina doando alimentos.

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

Artigo do mês
POR QUE OS “EVANGÉLICOS” ESTÃO SE SURPREENDENDO TANTO COM O PAPA FRANCISCO?

Antes de qualquer coisa preciso afirmar que não sou
católico e que respeito a opção de fé de quem quer
que seja. Afirmo também que possuo sérias divergências com o Catolicismo Romano quanto a aspectos doutrinários e teológicos os quais considero
fundamentais. Discordo da veneração dos "Santos",
da "mariolatria", da infabilidade papal, do ecumenismo, de sua soteriologia universalista, bem como de
sua cristologia miscigenada.
Isto posto, vamos ao artigo:
A vinda do Papa Francisco ao Brasil tem despertado
não somente a atenção da população em geral,
como também dos evangélicos que não se cansam
de elogiar o bispo de Roma. Basta olharmos as
mídias sociais que constataremos isso. Na verdade ,
tornou-se comum encontramos evangélicos enaltecendo publicamente a postura simples do Papa.
Diante disto resta-nos indagar o por que de tal comportamento, visto que o protestantismo possui inúmeras divergências teológicas com o catolicismo
romano.
Na minha opinião a valorização do Papa se deve em
parte a insatisfação que os evangélicos tem feito
quanto ao comportamento de alguns dos seus líderes, senão vejamos:
1- O papa passa uma imagem de simplicidade, enquanto os "apóstolos" tupiniquins ostentam riquezas.
2- O papa demonstra gostar de gente e de se relacionar com o povo, já os "apóstolos" tupiniquins
preferem a ostentação de títulos eclesiásticos, além

é claro da nítida e clara separação do restante do
povo.
3- Ainda que tenha MUITO dinheiro, mesmo porque
a Igreja Católica Romana é milionária, O Papa Francisco ostenta uma vida simples, sem muitas riquezas que se reflete na forma com que vive; já os
"apóstolos" tupiniquins, fazem questão de ostentar
riqueza, poder e glória.
4- O Papa Francisco demonstrou simplicidade em
voar num avião comercial, em carregar sua própria
mala, em dormir num mosteiro numa cama de solteiro, em andar em carro comum, em se relacionar
com o povo sem protocolos, pompa ou exigências.
Já os "Apóstolos" tupiniquins andam de avião particular, exigem hotéis cinco estrelas, além é claro de
exigirem uma série de obrigações a todos àqueles
que os convidam para pregar o Evangelho de Cristo.
5- O Papa tem falado de Cristo, os "apóstolos" tupiniquins só falam em dinheiro.
Caro leitor, a falta de compostura por parte de alguns dos líderes evangélicos, além é claro das heresias propagadas por "apóstolos" fraudulentos que
teimam em contrapor-se aos ensinos das Escrituras,
tem levado aos cristãos protestantes desse imenso
país a valorizar pessoas como Francisco, que mesmo tendo uma fé diferente do protestantismo histórico, comporta-se (pelo menos aparentemente) como
homens de Deus deveriam se comportar.
Pense nisso!
Pr. Renato Vargens
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Palavra Pastoral

Mistério, a Grande Babilônia - (Apocalipse 17:5)
O Propósito e a História da Grande Babilônia - Qualquer
tentativa de descrever a destruição final da Grande Babilônia, a
mãe das prostituições e abominações da terra, exige que seja
feita uma identificação deste sistema religioso, do seu propósito,
de sua história e também do presente e futuro proféticos. Isso
porque a batalha espiritual dos santos envolve a luta não apenas contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas
deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos
lugares celestiais . (Ef 6:12).
Torna-se por demais claro, à medida que o fim se aproxima, que
a identidade da Grande Babilônia foi escrita, em sua própria
testa (Ap17:5), pelo nosso Deus e grande Salvador, Jesus Cristo: E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande
Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra .
Entender a verdadeira natureza da Grande Babilônia é tão
simples como saber se uma criança é boa ou má, conforme Pv
20:11: Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se
a sua obra é pura e reta .
Resta ao povo de Deus julgar a Grande Babilônia segundo a
reta justiça (Jo 7:24). Agir constantemente conforme esta compreensão exige que o cristão saia da mesma, a fim de
não participar dos seus pecados nem incorrer em suas pragas (Ap 18:4). Também é uma consistente prova de amor cristão alcançar os que ainda se encontram cativos da Grande
Babilônia (Jd 23).
O Propósito da Grande Babilônia - Seduzir o mundo para
que todos adorem o Anticristo - Eva foi seduzida por Satanás
(Gn 3:13) e em seguida seduziu o seu marido. Então, a morte
passou a todos os homens (Rm 5:12). Porque Adão procurou
agradar à sua mulher, em vez de agradar a Deus, Satanás
seduziu o vaso mais próximo (1Pe 3:7), a fim de chegar até
Adão, a quem fora dado o domínio sobre toda a Terra (Gn 1:28).
Ao fazer isso, Satanás usurpou dos nossos primeiros pais o
domínio do planeta, tendo feito Eva questionar a bondade de
Deus, quando lhe indagou: É assim que Deus disse? (Gn
3:1). E, assim, o sedutor que jamais se firmou na verdade, ...
porque é mentiroso, e pai da mentira (Jo 8:44), contradisse a
declaração divina, tendo conseguido não apenas o domínio da
Terra, como que os homens lhe dessem uma adoração à qual
somente Deus tem direito: E tu dizias no teu coração: Eu
subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu
trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados
do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo . (Is 14:13-14). Então, o deus deste século cegou o entendimentos dos incrédulos, para que lhes não
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a
imagem de Deus . (2Co 4:4).
O propósito da Grande Babilônia é levar o mundo a adorar o
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Anticristo, o homem do pecado, O qual se opõe, e se levanta
contra tudo o que se chama Deus, ou se adora; de sorte que
se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo
parecer Deus.
Do mesmo modo como o Pai, o Filho e o Espírito são um, Satanás, o Anticristo e o Falso Profeta vão conduzir o mundo à
adoração do Anticristo. Nesse esquema, a adoração ao Anticristo será feita no Templo de Deus, significando uma adoração ao
próprio Satanás, cujo desejo sempre foi Subir sobre as alturas
das nuvens, e ser semelhante ao Altíssimo . (Is 14:14).
A Grande Babilônia engloba os servos da corrupção . (2 Pe
2:19). Ela é o vínculo maior para a realização deste diabólico
sistema. Sutil e enganosamente, ela vai seduzir os ignorantes da
Palavra de Deus, a fim de que sirvam a trindade satânica. Na 2
Tm 3:13, lemos: Mas os homens maus e enganadores irão de
mal para pior, enganando e sendo enganados .
Cada vez que o homem decide obedecer à sua inclinação pecaminosa, ele se torna servo do pecado (Jo 8:34). Então o tentador
descobre os que lhe servem os desígnios, amarrando-os a uma
servidão voluntária. E o sucesso da Grande Babilônia, finalmente, será tão grande que todos os homens da Terra,
exceto os eleitos e fiéis , serão seduzidos por ela.
Em Mc 13:22, lemos: Porque se levantarão falsos cristos, e
falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem,
se for possível, até os escolhidos .
A História da Grande Babilônia e como foi o seu início com
a Torre de Babel - Nimrode, cujo nome significa rebelião , era
neto de Noé, através da linhagem de Cão. Ele foi poderoso na
terra (Gn 10:8) e um poderoso caçador diante do Senhor (verso 9). Sendo poderoso e um hábil caçador, ele atingiu
o governo dos homens do seu tempo. A facilidade empregada
na caça aos animais pôde ser, facilmente, aplicada no sentido
de apanhar as almas dos homens.
Babel , também traduzida como Babilônia , era a cidade que
havia começado no princípio do reino de Nimrode. (Gn 10:10).
Ela estava situada na terra de Sinear - o moderno Iraque. Nessa
terra aconteceu algo significativo após o dilúvio (Gn 10:32): a
construção da Torre de Babel. (Gn 11). Embora a Escritura não
use a expressão Torre de Babel , nem declare expressamente
que Nimrode a tenha construído, somos informados que o povo
desejava construir uma cidade e uma torre (Gn 11:4), implicando
que Nimrode tenha construído tanto a cidade como a Torre de
Babel. Claramente, a Escritura conecta a localização da cidade
de Nimrode ao mesmo sítio da Torre de Babel, uma planície na
terra de Sinear. (Gn 11:2).Por isso se chamou o seu nome
Babel, porquanto ali confundiu o SENHOR a língua de toda a
terra, e dali os espalhou o SENHOR sobre a face de toda a
terra. (Gn 11:9). O nome Babel significa exatamente confusão .
Quando alguém age confusamente, logo é chamado de babilônico.
Continua na próxima página ...

sem restrição, a fim de permitir a exaltação do Anticristo, o filho
da perdição (verso 3) como uma definitiva afronta ao Bendito e
Único Potentado, Rei dos reis e Senhor dos senhores (1Tm
6:15). Esta afronta será castigada, conforme somos informados
pela santa e infalível Palavra de Deus, onde lemos: Caiu, caiu a
grande Babilônia! (Ap 18:2).
A História da Grande Babilônia e Sua Idolatria - A idolatria
condena o povo de Deus e por esse motivo Israel foi castigada,
quando começou a adorar Baal, o deus sol. O maligno profeta
Balaão disse a Balaque que Israel poderia ser derrotada se
houvesse casamentos mistos entre os israelitas e as mulheres de
Moabe, as quais iriam ensinar aos israelitas a adoração a Baal.
Por isso, o Deus de Israel foi forçado a agir contra o Seu povo.
(Nm 25:1-3).
Temos apenas uma ideia do tipo de adoração feita a Baal, na
Palavra de Deus. Contudo, ela descreve a degradação que havia
nessa adoração, na qual:
1) os israelitas entregavam seus próprios filhos para serem
sacrificados àquele falso deus. (Jr 19:5).
2) Eles adoravam Baal através de uma imagem (2Cr 28:2).
3) Os israelitas beijavam a imagem de Baal, submetendo sua
afeição àquela coisa inanimada, e queimavam cheiro e incenso a
Baal, tentando conseguir favores do falso deus (Ez 6:13).
4) Foi por isso que Israel desceu ao baixo nível de Sodoma e
Gomorra, promovendo o pecado da construção de casinhas para
os seus ídolos (2Rs 23:7).
A Grande Babilônia e o profeta Elias - Elias confrontou os
profetas de Baal, no Monte Carmelo, tendo humilhado Baal diante
de todos (1Rs 18:21-25). Do mesmo modo, os cristãos bíblicos
devem confrontar os falsos profetas modernos e sua idolatria pelo
deus mamom.
Continua na próxima página...

De olho na mídia
. CARNAVAL GOSPEL - O em nota publicada no site da Câmara dos um voo em direção à Argentina para incorcarnaval é uma festa popular associada, no Brasil, a
desfiles de escolas de
samba, mulheres seminuas,
alto consumo de bebidas e drogas, etc. Se
a visão da festa for a partir da perspectiva
evangélica mais tradicional, pode-se acrescentar à lista a prostituição e promiscuidade.
Entretanto, uma vereadora da capital
cearense apresentou um projeto de lei que
cria o “carnaval gospel”, sob o argumento
de que a proposta criaria uma alternativa a
mais para os foliões de Fortaleza.
A festa de “carnaval gospel” seria realizada
paralelamente ao carnaval tradicional, com
desfiles, comemorações em praças e
shows de músicos evangélicos, entre
outros.
“A ideia de promover o ‘carnaval gospel’ de
Fortaleza, a exemplo do que já acontece
em cidades como o Rio de Janeiro, Londrina, Olinda e Ouro Preto, é oferecer aos
cidadãos fortalezenses uma festa de cunho
popular diferente, em meio às comemorações do período de carnaval”, argumentou

Vereadores de Fortaleza.
De acordo com o site do jornal Diário do
Nordeste, o projeto 186/2013 aguarda o
parecer do vereador Benigno Júnior (PSC),
que é o relator na Comissão de Legislação
da Câmara Municipal de Fortaleza.
. COBRA MOLHADA - O local escolhido
para o encerramento da Jornada Mundial
da Juventude (JMJ) foi castigado pelas
chuvas e a realização do evento no espaço
foi suspenso.
O Campus Fidei, área com o dobro do
tamanho do Vaticano, localizada em Guaratiba, na zona oeste do Rio, se transformou num lamaçal devido às insistentes
chuvas que caíram sobre a cidade. Antes
da decisão pela troca do lugar, os organizadores teriam recorrido a uma médium
espírita para suspender as chuvas.
Segundo informações do Jornal do Commercio, Adelaide Scritori foi convocada
para invocar o espírito do Cacique Cobra
Coral e tentar enviar uma massa de ar frio
ao Rio de Janeiro, e assim, evitar a chuva.
A médium foi ao encontro do espírito na
sexta-feira passada, 19 de julho, e pegou

porar o espírito e afastar as chuvas. Entretanto, a medida preventiva dos organizadores da JMJ não surtiu efeitos.
Adelaide já havia sido convocada em 2007,
quando o papa Bento XVI esteve na cidade
de São Paulo, em eventos que atraíram
milhares de católicos.
O colunista do Gospel+ , Paulo Teixeira,
comentou a informação veiculada pelo
Jornal do Commercio: “Não é a primeira
vez que autoridades do Rio de Janeiro e de
outros estados demonstram certa proximidade ao ‘espírito’ do Cacique e, em busca
de socorro esporádico, recorrem ao apoio
dessa senhora que diz incorporá-lo. Segundo consta no site da Fundação, esta é
orientada pelo Cacique Cobra Coral, entidade espiritual que teria sido de Galileu
Galilei e Abraham Lincoln. O que as autoridades precisam esclarecer é se os serviços
prestados por essa Fundação são gratuitos, ou se saem dinheiro
dos cofres públicos para tal
contratação. Está na hora
do Ministério Público entrar
no caso”, observou.

Aniversariantes
do Mês
01 Dayana Dantas
02 Mª Ivete Paschoal
02 Adriana Costa
02 Sheyla Conceição
03 Claudenice Farias
03 Paulo Pereira
05 Daniela Barbosa
06 Luiz Marques
07 André Franco
09 Norivaldo Santos
10 Jorge Nascimento
10 Aline Braga
11 Ana Clara Rezende
12 Pedro Santos Fº
13 Jean Georgini
13 Gabriel Matos
13 Silvana Amorim
14 Thiago Costa
15 Alzira Cunha
15 Marcos Silva
15 Mª Célia Leray

Exercícios
bíblicos

16 Daniele Alves
16 Mª Sulene Teles
18 Hozana Moura
19 Alessandra Mendes
19 Guilherme Medina
19 Vinícius Crispin
21 Filipe Araújo
23 Júlia Mesquita
24 Mara Ferreira
25 Érica Oliveira
25 Caio Ferreira
27 Jessica Soares
27 Ana Paula Silva
28 Alessandra Pimenta
29 Noemi Conceição
30 Nilcéa Vilela
31 Yuri Brito

BODAS

18 Fátima & Ronald
21 Rose & Carlos
30 Nilcéa & Paulo

EBD- Adultos
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.

EBD
Jovens & Adolescentes
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.
Nas suas respectivas salas.

Frase
do mês
"Não me
preocupo
com o que
pode acontecer
daqui a cem anos.
Aquele que
governava o mundo
antes de eu nascer
cuidará disso
igualmente,
quando eu
estiver morto.
A minha parte
é melhorar o
momento presente"
John Wesley
Respostas
no rodapé
da página

1 - Qual o Salmo que possui 4 versículos iguais?
2 - Quem escreveu a Carta de Paulo aos Romanos?

Continuação da página 2
Elias deu aos falsos profetas a oportunidade de se justificarem,
no seu próprio ambiente de culto. (Ezequiel 6:13). Elias não
estava apenas tentando reconstruir o altar do Senhor, mas que
o seu povo reconhecesse o Deus vivo e se voltasse arrependido
para Ele, conforme a 1 Samuel 15:22 e 1 Reis 18:30-32: ... Tem
porventura o SENHOR tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do SENHOR? Eis
que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender
melhor é do que a gordura de carneiros .
Nosso grande e gracioso Deus nos deu o Seu ensino, conforme
Isaías 28:2-3: Eis que o Senhor tem um forte e poderoso;
como tempestade de saraiva, tormenta destruidora, e como
tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele,
com a mão, derrubará por terra. A coroa de soberba dos
bêbados de Efraim será pisada aos pés . Que isto nos sirva
de admoestação à maneira soberba como temos agido em
direção a Ele.
Elias falou o que os modernos cristãos evangélicos deveriam
chamar de convocação ao serviço : Porém, se vos parece mal
aos vossos olhos servir ao SENHOR, escolhei hoje a quem
sirvais; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que
estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja
terra habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao
SENHOR. (Josué 24:15).
A intimidade do Senhor é com os sinceros (Provérbios 3:32).
Josué era ousado como um leão , quando estava junto ao seu
povo, aguardando a resposta de Deus à sua oração: (1 Reis
18:38). E o povo logo correspondeu, conforme lemos o verso

39: O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos,
e disseram: Só o SENHOR é Deus! Só o SENHOR é Deus!
Em Tiago 2:6, lemos: Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos
tribunais? Elias exigiu que o povo agisse, assassinando os
profetas de Baal.
Conclusão - Mesmo que Satanás, que é o príncipe deste
mundo (João 12:31), tenha conseguido tanto sucesso em
promover a rebelião contra o Senhor Jesus Cristo, seria errôneo
admitir que o povo de Deus não tenha boa razão para se regozijar, porque:
1.) O Deus Todo-Poderoso está controlando soberanamente
todas as circunstâncias atuais referentes à Grande Babilônia.
2.) O Juiz de toda a Terra (Gênesis 18:25) está permitindo que a
taça da iniquidade da Grande Babilônia transborde, até que ela
esteja pronta para o seu extermínio (Salmo 75:8).
3.) O Senhor da seara (Lucas 10:2) está dando mais tempo, a
fim de que os incrédulos se arrependam dos seus pecados e se
voltem para Cristo, esperança nossa (1 Timóteo 1:1 e Tito 2:13).
Finalmente, em Lucas 21:28, lemos: Ora, quando estas coisas
começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima .
Mary Schultze “ Tradução e adaptação do texto
Mistery Babylon the Great Revealed
Tom Stewart http://www.WhatSaithTheScripture.com/

Livros recomendados do mês
Inovações do Romanismo - Carlos H Collete - Editora Fiel - Um confronto honesto e imparcial das escrituras sagradas com
todos os ensinos da Igreja Católica.
Ouro de Tolo - John McArthur - Editora Fiel - Aborda o discernimento bíblico, que pode nos livrar dos conceitos anti-bíblicos que
tem seduzido o cristão moderno.
Respostas

1– Salmo 107 versos 8, 15, 21 e 31
2–Tércio - Romanos 16-22

Continuação da página 1
O que é significativo a respeito da Torre de Babel em relação
à Grande Babilônia? A declaração da abertura de Gn 11, que nos
dá o motivo para a construção da Torre de Babel: E era toda a
terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra
de Sinear; e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia,
façamos tijolos e queimemo-los bem . E foi-lhes o tijolo por
pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós
uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamonos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a
face de toda a terra . (Gn 11:1-4). Depois que o Todo-Poderoso
destruiu a Terra através do dilúvio, o planeta precisou ser habitado pela migração do homem. Nos versos 5-6, lemos: Então
desceu o SENHOR para ver a cidade e a torre que os filhos
dos homens edificavam; e o SENHOR disse: Eis que o povo é
um, e todos têm uma mesma língua; e isto é o que começam
a fazer; e agora, não haverá restrição para tudo o que eles
intentarem fazer. Isso mostra que tentar unificar a humanidade
independente de Deus é ficar especialmente contra Ele. Tal
intento vai fracassar, pois somente quando o Senhor Jesus voltar
para governar toda a Terra com vara de ferro, quando Ele despedaçará as nações que lutarem contra o propósito divino (Sl 2:9),
haverá uma unificação de povos, raças, línguas e nações. (Ap
12:5), Do mesmo modo como o Criador expulsou Adão e Eva do
Jardim do Éden (Gn 3:22), e como Ele destruiu a Terra com o
dilúvio E viu o SENHOR que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos
de seu coração era só má continuamente.(Gn 6:5), Ele vai
continuar condenando o propósito da moderna Torre de Babel, a
qual se propõe a exaltar o homem ao lugar de Deus.
O mistério da iniquidade (2Ts 2:7) será finalmente deslanchado,

