
 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 

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  

(Is. 8.20, “À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta 
palavra, é porque não há luz neles.”; Mt. 6.33, “Mas, buscai primei-
ro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas.”) 
Com Deus há absolutos: Como há luz e há trevas, sabedoria e 
tolice, certo e errado, assim há o que Deus estabelece para o lar o 
qual Ele abençoa com a Sua descendência e há o que o mundo 
prefere para o lar o qual Ele abomina e sobre o qual não derrama 
as Suas bênçãos. 
Se os pais falharem no treino dos filhos em alguma área im-
portante, estão permitindo que o mundo os treine naquela 
área (Lackely, pg. 6). 
Uma Descendência Para Deus. Essa descendência que desde a 
eternidade Deus programou para que o casamento desse fru-
to para Ele. Portanto, o homem não tem direito de opinar, mudar, 
eliminar, ou modificar nenhuma característica dela. Deus deseja 
continuidade, ou seja, uma persistência de características que 
agradem a Ele naquilo que Ele faz em geral e particularmente 
naquela primeira instituição formada por Ele, ou seja, o matrimonio. 
É pelo lar que Ele determinou que essa continuidade venha. 
Sl. 127.3, “Eis que os filhos são herança do SENHOR, e o fruto 
do ventre o seu galardão.” 
O que posso fazer para ter essa descendência para Deus? Quer 
participar dessa união onde Ele coloca a Sua herança e onde há 
essa recompensa gloriosa dEle ainda nessa vida? 
Primeiramente, se ainda não conhece a salvação em Jesus Cris-
to, antes de qualquer coisa conheça a graça de Deus que opera a 
salvação em Jesus Cristo em todos os que se arrependem dos 
seus pecados e creem pela fé nEle (Ef. 2.8-9) Seja salvo em Jesus 
Cristo! Arrependei-vos e crede no Evangelho! 
Se for um jovem ainda não casado, procure crescer nas mesmas 
qualidades que você espera achar no seu cônjuge: Pv. 31.10-31. 
Para ter paz e um lar abençoado, procure um namoro com jugo 
igual, ou seja, no Senhor. 
Observação: Deus pode transformar um jugo desigual num troféu 
da Sua graça. Mas será que é sábio tentar Deus numa área tão 
importante quanto à decisão que vai influenciar tudo que você é e 
será pelo resto da sua vida? Não é melhor bancar com as bênçãos 
do Todo-Poderoso fazendo segundo a Sua vontade? 
Ainda sobre esse assunto devemos enfatizar: Como podem ser 
treinados os filhos na doutrina e admoestação do Senhor se os 
pais não estiverem em acordo (Ef. 6.4)? Como pode parte da 

estrutura da família servir às trevas e a outra parte da estrutura 
servir à Luz na qual não há trevas nenhumas? Há como esperar ter 
a comunhão com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo neste lar (I 
Jo. 1.5-8)? Como pode a Palavra de Deus ter o seu lugar principal 
no lar onde ela não é entendida, crida ou lida por um dos responsá-
veis para determinar a estrutura do lar (Sl. 119.9, 11, 105; II Tm. 
3.15-17)? Como pode a igreja glorificar a Deus no lar que não tem 
responsabilidades para com ela (Ef. 1.22-23; 2.20-21)? 
Se você deseja que o seu lar tenha uma descendência para 
Deus, treine os filhos desde cedo na doutrina e admoestação do 
Senhor(Ef. 6.4). No mesmo lugar onde Deus tem a Sua descen-
dência a Sua Palavra também tem a preeminência. É necessário 
que a Sua Palavra influencie a maior parte das vidas de todos os 
membros possíveis neste lar (Ef. 5.18-6.4; Cl. 3.16-21; II Tm. 3.16-
17). 
Se desejar que o seu lar tenha uma descendência para Deus, 
lembre-se: O respeito à autoridade, o exercício de autocontrole e 
responsabilidade pelas ações serão somente realidades se a 
estultícia que está ligada ao coração da criança for afugentada pela 
vara da correção (Pv. 22.15). Neste lar coloque a Palavra de Deus 
no seu lugar devido para que ela seja lida, entendida, crida e 
estudada por todos no lar (Sl. 119.9, 11, 105; II Tm. 3.15-17). 
Se desejar ter um lar onde o ambiente é propício para os filhos 
crescerem como descendência de Deus, sirva à Luz na Qual 
não há trevas nenhumas. Assim gozará no seu lar a comunhão 
com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo (I Jo. 1.5-8). 
Onde Deus tem a Sua descendência é lógico que a Sua Pala-
vra também terá aí a preeminência 
A descendência de Deus estará onde estão sendo exercitadas as 
responsabilidades regulares para com a igreja onde Deus por 
Cristo é glorificado em todas as áreas da sua operação e adoração 
(Ef. 1.22-23; 2.20-21). Essas bênçãos veem de Deus, mas veem 
sobre aqueles que crescem na graça e no conhecimento de Jesus 
Cristo (II Pe. 3.18). A sua fidelidade a Deus numa igreja neotesta-
mentária fará grande diferença em todos que compõem o seu lar e 
será uma boa influência para com a sociedade. 
Não está em Cristo? É primordial! É para já! Se já está em Cristo, 
será que está em submissão aos princípios dEle para com o seu 
lar? Buscará nEle a força e a sabedoria necessárias para fazer do 
seu lar um lugar onde Deus produz a descendência para Ele? 
Se for descendência para Deus, não vai ser segundo o curso 

deste mundo!            Valdenira Nunes de Menezes Silva  

 

DOM 01 08H CONSAGRAÇÃO 17H REUNIÃO DO MMC 

SÁB 07 16H CCULTOULTO  DDESPERTAESPERTA  DDÉBORAÉBORA 

SÁB 14 PICPIC--NIC NIC EMEM  PAQUETÁPAQUETÁ 

DOM 15 REUNIÕES 

      15H LIDERANÇA 17H EVANGELISMO E GERAÇÃO VIDA 

SÁB 21 19H EVANGELISMO COM MINISTÉRIOS 

DOM 22 17H REUNIÃO GV JUNIORES E ADOLESCENTES 

SSABAB  28 1828 18HH  CCULTOULTO  MMINISTÉRIOINISTÉRIO  MMCMMC  

DOM 29 17H REUNIÃO DO MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  3  

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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Igreja filiada ao Conselho de Ministros das 
Igrejas de Nova Vida do Brasil 

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 

A Família: Descendência para Deus 
Ml 2.15, “E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o 
espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendên-
cia para Deus.Portanto guardai-vos em vosso espírito, e nin-
guém seja infiel para com a mulher da sua mocidade.” 
Todos os males da sociedade sejam financeiros, políticos, traba-
lhistas, escolares ou religiosos têm a sua origem no coração do 
homem. Sabemos como é o coração do homem (Jr. 17.9; Rm. 
3.10-23).  A instituição que Deus estabeleceu, ainda no jardim do 
Éden, vinculando um homem e uma mulher de maneiras específi-
cas, formando uma unidade é o que chamamos de 
“casamento ou matrimonio”. O ambiente formado pelo amor 
exercido por todos os membros resultante desta união cria o que 
chamamos de “lar”. O lar tem suma importância na vida humana, 
pois é o berço de costumes, hábitos, caráter, crenças e a moral 
de cada ser humano. Podemos dizer que a forma como caminha 
o lar caminha o mundo, e também, o que é bom para a família é 
bom para o mundo. 

Tal lar tal mundo 
Reconhecendo a existência e a influência do pecado, sabemos 
que nem todos os lares estão operando com as mesmas regras e 
propósitos. Aprender o que a Bíblia ensina sobre o assunto do lar 
é um bom começo para qualquer lar alcançar o alvo que Deus 
tem para todos aqueles que se comprometem diante dEle a 
cumprirem os votos solenes e sagrados de matrimônio. 
Há um Propósito para o Casamento: Deus deseja uma descen-
dência para Ele. Ele deseja esta continuidade, ou seja, uma 
persistência de características que O agradem. 
Deus criou tudo para a Sua glória (Rm. 11.36). Ele criou o ho-
mem para servi-Lo e deu-lhe uma ajudadora idônea para conse-
guir este fim (Gn. 2.18-25). É lógico que chegamos à conclusão 
de que o casamento, aquilo para o qual Ele fez os dois serem 
um, é para produzir uma descendência para Deus. Por que Deus 
instituiu o matrimonio? Por que Ele buscava uma geração que 
vivesse para a Sua glória. 
Deus estabeleceu o casamento para atingir a Sua descendên-
cia. Longe de ser um ambiente onde a carne pode reinar na sua 
paixão egoística, o casamento é a instituição que Deus deseja 
usar para que haja uma geração que O glorifique. Nesta institui-
ção única, onde o homem e a mulher fazem uma união inviolável, 
Deus honra-a dando apenas a ela o meio de ter uma descendên-
cia para Ele. Ele manifestou o quanto o lar está próximo do seu 
coração instituindo-o antes da igreja ou do governo civil. 
Abençoado o casal que se guarda em seu espírito, sendo fiel um 
para com a outro! Aqueles que determinam e insistem em não ter 
respeito às limitações divinas, terão de responder a Deus (Hb. 
13.4, “Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem 
mácula; porém, aos que se dão à prostituição, e aos adúlte-
ros, Deus os julgará”)! 
Há um Fruto que Deus deseja do Casamento. É evidente que o 
homem não vive para sempre neste corpo na terra. Se Deus tiver 

uma descendência, e se desejar usar o matrimônio para isso, é 
evidente que filhos desta união serão necessários. Quer dizer, 
em geral, Deus designa que o casal que O teme tenha fruto, ou 
seja, filhos. 
Não simplesmente que tenha filhos, mas uma descendência para 
Deus. Para isso será necessária a graça de Deus (Jo. 15.3-5, 
“sem mim nada podes fazer”) e a sabedoria que oriunda do 
temor de Deus (Pv. 1.7, “O temor do SENHOR é o princípio do 
conhecimento; os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.”; 
Tg. 1.5-6).  
Esse fruto do ventre que é seu galardão não é produzido por 
acaso, ou pelo instinto do homem. É produzido através de muitas 
orações zelosas pelos pais. 
A aplicação fiel da Palavra de Deus em todas as situações no 
lar é primordial para ter tal galardão. Inclui aquela disciplina 
corporal que é consistente e amorosa. É bíblica aquela correção 
que ensina a responsabilidade pessoal e não aquela que busca 
estabelecer o machismo. 
É exigido o ministério fiel e responsável de uma igreja neotes-
tamentária. O lar que tem a descendência que Deus busca 
fielmente participa numa congregação neotestamentária pela qual 
o Filho de Deus se deu a Si mesmo (At. 20.28). 
Também não sejam presunçosos em si mesmos. Se não tiver um 
exemplo fiel dos pais submetendo-lhes alegremente à Palavra 
de Deus para com os seus próprios deveres no lar, qualquer 
ensino aos filhos, para com os deveres deles no lar, será suspei-
to. 
Sl. 127.3, “Eis que os filhos são herança do SENHOR, e o 
fruto do ventre o seu galardão.” 
A Graça de Deus é necessária para ter a descendência de 
Deus. Estes filhos que tornarão a ser a valiosa herança do Se-
nhor dada por Deus ao casal que deseja honrá-Lo, não começam 
como anjinhos. Nas suas naturezas humanas, mesmo não apare-
cendo assim, são como qualquer pagão (Ef. 2.2-3; Tt. 3.3; I Co. 
6.11). 
Em tempo determinado a graça de Deus será eficazmente opera-
da nos corações destes filhos (Jo. 10.27, “As minhas ovelhas 
ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem”; Fp. 
2.13, “Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o 
efetuar, segundo a sua boa vontade.”). 
Pela pregação da Palavra de Deus, o Espírito Santo opera-
rá soberanamente entre estes mortos em ofensas e pecados, 
trazendo cada um daqueles que o Pai tem dado a Cristo a se 
arrepender dos seus pecados e crer pela fé no Salvador Jesus 
Cristo. De tais cristãos são criados os filhos que são u-
ma descendência para Ele: Ef. 2.8-10, “Porque pela graça sois 
salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 
Não vem das obras, para que ninguém se glorie; Porque somos 
feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as 
quais Deus preparou para que andássemos nelas.”;  

Continua na próxima página... 



. “SUINGUE” GOSPEL - Um 
site de relacionamentos 
está causando uma enor-
me polêmica no Brasil e 
nos Estados Unidos por 

ser focado apenas em casais cristãos 
que querem fazer “suingue” com outros 
casais cristãos, ou seja, sexo grupal 
entre eles. 
O Swingers Christians é como qualquer 
outro site de relacionamento para cris-
tãos, com a diferença de que ao invés de 
encontrar uma pessoa para se relacio-
nar, ele facilita através da internet o 
“troca-troca” de casais. 
O serviço estampa em sua primeira 
página a foto de um suposto casal cris-
tão que realiza suingue, e um texto 
afirmando que o Swingers Christians foi 
feito para “casais cristãos devotos que 
ainda querem ter uma vida amorosa 
ativa e compartilhá-la com outros, de 
boa fé!”. Parece piada, mas não é. O 
site, já prevendo a grande quantidade de 
críticas que receberia, cita ainda o Livro 

Sagrado para defender a si e seus usuá-
rios: “a Bíblia nos ensina: não julgueis 
para que não sejais julgados. E há o 
verso sobre a primeira pedra”. 
O site possui cadastro gratuito, mas 
cobra para que o usuário realize uma 
série de atividades consideradas 
“premium”. Apesar do serviço ser em 
inglês, diversos casais do mundo inteiro 
já se registraram, geralmente em anoni-
mato. Segundo a página de “quem so-
mos” do serviço, o “Swingers Christians 
é a mais crescente cooperativa de sites 
de encontros on-line do mundo”. 
Diferente do informado por uma notícia 
no site Yahoo, o Swingers Christians não 
foi criado por cristãos. O registro do 
domínio foi feito pela empresa Infinite 
Connections Inc, especializada na cria-
ção de sites de relacionamentos adultos 
voltados para pessoas que praticam 
fetiches e/ou homossexualismo. 
O site vem sendo recebido como piada 
por cristãos e até por pessoas não liga-
das ao cristianismo. A proposta, que 

claramente fere a doutrina pregada nas 
igrejas e na Bíblia, é vista como “anti-
bíblica e pecaminosa”, segundo o Louise 
Nielsen, profissional de saúde mental do 
ministério At The Crossroads Inc, nos 
Estados Unidos. 
Em entrevista ao site americano Christi-
an Post, Nielsen afirmou que o compor-
tamento dos swingers não é “de maneira 
nenhuma apropriado para os cristãos ou 
para qualquer outra pessoa”, e comple-
tou, “sinto-me triste pelas pessoas que 
estão envolvidas nisso. Nunca vi isso 
resultar em outra coisa a não ser dor no 
casamento”, enfatiza. 
Na página do serviço no Facebook é 
possível encontrar diversos cristãos 
indignados com a proposta do Swingers 
Christians, a maioria cita o versículo 1 
Corintios 6:9-10 que diz que os 
“adulteros não herdarão o reino dos 
céus”. 
 

D e  o l h o  n a  m í d i a  

II Ts. 2.13-14, “Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, 
irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o 
princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da 
verdade; Para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para 
alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.” Louvado seja 
Deus pela Sua graça manifesta pela salvação em Cristo Jesus! 
Já conhece essa graça? Tem sido levado a reconhecer os seus 
pecados? Já se viu culpado e condenado eternamente pelos seus 
pecados? Saiba que Jesus Cristo foi feito pecado no lugar dos 
pecadores que se arrependem dos seus pecados e creem nEle, 
pela fé. A cada um destes, Deus imputa a justiça de Cris-
to: “Àquele que não conheceu pecado, O fez pecado por nós; para 
que nEle fôssemos feitos justiça de Deus.”, II Co. 5.21. Arrependa-
se! Creia já em Cristo Jesus como o Seu Salvador! 
A Graça de Deus para com os filhos que já estão cresci-
dos, ou não estão sendo uma benção, estando, por exemplo, 
numa prisão ou continuando não salvos, não é limitada apenas 
para os avisados desde cedo! Pode aparecer uma impossibilidade 
que as suas orações sejam respondidas, mas a verdade é: “As 
coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus”, 
Lc. 18.27. Fique feliz, pois Deus dar as Suas promessas aos que a 
Ele pedem, encontra aos que O buscam e abre aos que batem 
(Mt. 7.7) Tenham bom ânimo! Peçam que Deus seja gracioso 
para com eles e que eles busquem a misericórdia de Deus em 
favor deles e batam às portas do céu suplicando a Ele que faça o 
impossível entre seus filhos! 
A graça torna pecadores imundos de todas as idades em servos 
fieis (I Co. 15.10, “Mas pela graça de Deus sou o que sou; e a sua 
graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que 
todos eles; todavia não eu, mas a graça de Deus, que está comi-
go.”) Onde o pecado é grande, a graça é maior (Rm. 5.20, “Veio, 

porém, a lei para que a ofensa abundasse; mas, onde o pecado 
abundou, superabundou a graça;”). 
Como disse o Pr. C. H. Spurgeon: Maravilhosa graça! Deus nos dá 
graça, e depois nos galardoa por tê-la. Ele opera em nós, e depois 
determina o fruto daquela operação como nosso. Operamos a 
nossa salvação em temor e tremor por que Ele opera em nós tanto 
o querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade (Fp. 2.12, 
13). 
Há uma Estrutura que Deus DESEJA para O Casamento. O 
propósito divino daquele casamento abençoado que produz a 
descendência de Deus, geralmente, não vem de qualquer lar. 
Essas bênçãos de Deus são produzidas geralmente daquela união 
onde o temor de Deus é evidente pela obediência amorosa da Sua 
palavra. Através desse tipo de união que respeita a estrutura que 
Deus deseja, virão os filhos que os pais cristãos almejam. 
Essa estrutura original estabelecida por Deus no jardim de Éden 
não foi abolida quando o pecado se tornou realidade. Havia mu-
danças e adaptações mas não foi eliminada. 
Antes do pecado, o lar tinha limitações: não comer tudo, pois 
apenas a erva e fruto eram liberados para o consumo do homem: 
Gn. 1.28, 29; 2.17. 
Antes do pecado, nesta instituição divina, houve a responsabilida-
de de o homem trabalhar, dominar sobre os animais, Gn. 1.26-28; 
lavrar e guardar o jardim, Gn. 2.15. 
Antes do pecado, o primeiro lar, pelo qual Deus desejava uma 
descendência para Ele, tinha posições diferenciadas que foram 
determinadas pelo soberano Deus: Adão, o líder, Eva, a ajudado-
ra, Gn. 2.20-22, I Tm. 2.10-13, “Porque primeiro foi formado A-
dão, depois Eva.”.  
Essas posições não eram baseadas pelo valor pessoal de nenhu-
ma das partes.                          Continua na próxima página ... 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  1  
1-  Pedro em Atos 10:10-13 
2 - Gênesis 24:11  

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 - Quem viu um lençol cheio de animais diversos descendo do Céu? 
2 - Onde se lê que camelos se ajoelham? 

Respostas 

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

As posições eram baseadas na soberania e na vontade de Deus 
para que o lar produzisse uma descendência para Ele. Essa 
vontade divina colocou o homem como o primeiro responsável 
no lar: Gn. 2.16, 22; 3.6; Rm. 5.12. Para que Deus tivesse a 
descendência que agradava a Ele, a mulher foi criada para 
ajudar seu marido neste propósito: Gn. 2.20-23; I Co. 11.3, “Mas 
quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o 
homem a cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo”, 7-9. 
Depois do pecado, sabemos que os filhos também têm uma 
posição determinada por Deus (Ef. 6.1-3). 
Depois do pecado, o lar continuava com as mesmas limitações, 
porém, eram ampliadas e modificadas, Gn. 3.17-19, 23. O peca-
do sempre atrapalha o bom e o melhor. 
Depois do pecado, o trabalho foi aumentado para o homem e 
tornou-se obrigatório: Gn. 3.17-19. 
Depois do pecado, as posições no lar não foram eliminadas mas 
a dificuldade de respeitá-las começou: Gn. 3.16; I Tm. 2.9-14. O 
homem continuava como o primeiro responsável, mas agora o 
seu bom desempenho seria mais difícil e a desobediência traria 
graves consequências I Co. 11.3; quando o homem, dentre o 
povo de Deus, insistia na sua desobediência trazia morte para 
toda a família, Js. 7.22-26; os homens rebeldes e pagãos tam-
bém eram responsáveis pelas suas ações, Dn. 6.24. Para a 
mulher, a sua submissão ao marido se tornou difícil e com dor, 
Gn. 3.16; I Co. 14.34, 35, 40. 
OBS: Pelo fato do lar ser de Deus, e Ele ser imutável, sabemos 
que há sempre a necessidade da obediência aos princípios 
divinos os quais Deus instituiu. Estes princípios não vão mu-
dar. Quando o homem se esforça para submeter-se aos manda-

mentos de Deus, ele é abençoado grandiosamente por Ele e só 
assim Deus é glorificado. Quando o homem, em rebeldia, se 
esforça em fazer só a sua própria vontade ele traz para si trau-
mas sérios e problemas maiores para toda a sociedade. 
Começou atrasado? Não sabia dessas verdades? Deseja ter 
um lar em que Deus abençoa com a descendência para Ele? 
Abandone qualquer atitude, ação ou propósito que não esteja em 
submissão completa aos desígnios divinos para o lar. Que o 
homem ame e cuide bem da sua esposa como Cristo amou e 
cuida da igreja, entregando-se a Si mesmo por ela (Ef. 5.25) Que 
a mulher seja em tudo sujeita a seu marido assim como a igreja 
está sujeita a Cristo (Ef. 5.24).  Que os filhos aprendam cedo a 
serem obedientes a seus pais no Senhor, honrando-os todos os 
dias das suas vidas (Ef. 6.1-3; I Tm. 5.8) Assim será bom para 
todos no lar e Deus terá a Sua descendência. 
Há uma Estrutura que Deus ODEIA para O Casamento: O que 
é do mundo não é de Deus (I Jo. 2.16) Aquela displicência para 
com as responsabilidades sérias no casamento que a televisão e 
a internet popularizam, não é de Deus e, portanto desprezada 
por Ele. Aquelas amizades onde multiplicam as más conversa-
ções que desvirtuam tudo que Deus deseja, também não são de 
Deus e não devem ser buscadas (I Co. 15.33, “Não vos enga-
neis: as más conversações corrompem os bons costumes.”)  
Aqueles conselhos fofocados pelas creches ou espalhados pelos 
avôs e avós não salvos, e aquela moda que o mundo impõe 
devem ser comparados em primeiro lugar com as Escrituras 
antes de serem aceitos como comportamentos aceitáveis no lar . 
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A verdade da Cruz - R. C. Sproul - Editora Fiel - Neste livro, o Dr. R. C. Sproul analisa a grande obra que Jesus realizou por 
meio de sua crucificação - a redenção do povo de Deus.  
Este livro, este mês, pode ser baixado no formato pdf gratuitamente no novo site da editora Fiel: 
http://www.ministeriofiel.com.br/ebooks/detalhes/72/A_Verdade_da_Cruz 
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“As pessoas 
podem recusar 

o nosso amor 
ou rejeitar  

nossas palavras, 
mas não têm 

defesas contra 
as nossas 

 orações” 

 

Rick Warren 

E B D  

J o v e n s  &  A d o l e s c e n t e s  

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. 
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