PALAVRA DO PASTOR
Cristianismo e sua fugacidade
Não sou versado e tão pouco experte na literatura
portuguesa, no entanto devo confessar que ao
examinar periodicamente os escritos sagrados tenho
me deparado com textos que me levam a refletir no
sentido de algumas palavras e repensar o atual
momento que a igreja ( entenda como o povo de Deus
na terra), tem vivido. Este texto procurará trazer
resumidamente este embate entre a literatura e a vida,
ou ainda entre o etéreo e o terreno. Sabemos que para
Deus não há projetos inacabados, a bíblia relata que
aquele que começou a boa obra irá concluí-la, além
do mais se fomos feito a imagem e semelhança do
Deus altíssimo, possuímos em nós atributos
semelhantes ao d`Ele guardadas as devidas
proporções. É comum ouvirmos pessoas discursando
sobre a bíblia e lamentavelmente distorcendo a
interpretação, porém a própria bíblia relata que o ser
humano agiria desta forma (torcendo para atender
seus próprios interesses). O provérbio ”Texto sem
contexto é pretexto” é próprio para exemplificar que
não podemos fazer doutrina de versículos isolados
pois isto leva a distorções e consequentemente a
heresias e às seitas diversas que proliferam a cada dia.
Por outro lado a de se cuidar em observar as
escrituras para que não incorramos no erro da
displicência ou da inoperância dos mandamentos,
ordenanças e ensinos contidos para nosso bem.
Lembre-se que a bíblia orienta o conhecimento das
escrituras para não incorremos em erros, no entanto o
que temos observado é um vácuo de conhecimento,
um
cristianismo
fugaz,
interesseiro,
descompromissado com os ideais da palavra, e nestes
quesitos residem a meu ver o grande embate. Se por
um lado precisamos do etéreo, não podemos apenas
viver dele, não se vive apenas de experiência ou
pesquisa, precisamos de concretizações, e elas só
virão com conhecimento. Quando Daví relatou que
escondeu a palavra dentro do coração para não pecar
contra o Senhor, ele estava literalmente dizendo que o
conhecimento era vital, fundamental para evitar o
pecado. É comum encontrarmos pessoas dizendo que
“eu acho isto, eu acho aquilo” no tocante a palavra,

quero enfatizar no entanto que não fomos chamados para
sermos “achólogos”(grifo do autor), como já disse com
toda propriedade o famoso filósofo Agostinho, “creio para
entender” e que vem confirmar o que relata a palavra em
Romanos 10:11 “..todo aquele que nele crer não será
confundido”. Ainda citando a palavra temos o texto que diz
segui a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o
Senhor. Ora Paz é o que a humanidade tem buscado mas de
forma contrária aos princípios bíblicos pois em apocalipse
a bíblia relata que a paz seria retirada da terra pelo cavalo
vermelho, mas também relata as escrituras que o senhor é
um Deus de Paz e que esmagará satanás. No tocante ao
interesse individual, temos orientação da palavra que tanto
na terra quanto no céu deve ser feita a vontade do Senhor,
não é possível coadunar o comportamento dos que tentam
fazer de Deus um “serviçal” com a orientação da palavra
sobre um Deus soberano e criador. Lamentavelmente temos
visto atitudes de pseudos cristãos, fugazes que em nada
contribuem para o desenvolvimento saudável da palavra e
de sua propagação, apenas como oportunistas querendo se
beneficiar daquilo que o evangelho genuíno pode
proporcionar e esquecendo-se que aquilo que recebemos e
desfrutamos da parte do Senhor poderá servir para nossa
própria condenação diante d`Ele, uma vez que a bíblia
relata que o sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva
desce sobre justos e injustos. Cabe portanto lembrá-los que
galardão é diferente de salvação e que no texto de Gl. 5:16
“Andai em Espírito...” o verbo andar encontra-se no tempo
gerúndio e isto nos trás a orientação diferente da
fugacidade e sim da continuidade. Paulo orienta-nos a não
nos conformamos com este mundo, mas transformarmos
pela renovação do nosso entendimento. Não podemos ser
água parada(lembre-se do mosquito da Dengue), o Espírito
Santo é citado como águas que fluem, jorram e portanto
estão sempre nova, fresca. Estas águas passam por nós e
devem ir ao encontro de outros para limpa-los, transformalos, gerar paz, segurança e vida eterna. Ainda há tempo
para exercermos o cristianismo de forma saudável, bíblica e
não ufânico. Procure viver as quatro leis básicas do
verdadeiro cristianismo: Adoração, Conhecimento,
Comunhão e Evangelização isto pode ser comprovado em
atos 2:42-47.
Pr. Marcos Barbosa
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MEDITE
Tendo por certo isto mesmo, que
aquele que em vós começou a boa
obra a aperfeiçoará até ao dia de
Jesus Cristo. Filipenses 1:6

PROGRAMAÇÃO DA IGREJA
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Quartas-Feiras
Quintas-Feiras
1º Sábado
2º Sábado
3º Sábado
4º Sábado
Domingos
Culto da Família

Circulo de Oração
Culto de Libertação
Grupos familiares
Culto de Restauração
Culto de Louvor
Culto de Mulheres
Culto das Crianças
Culto dos Jovens
Escola Bíblica

PROGRAMAÇÃO MARÇO
Sede
Escola bíblica retorna em 11/03/07 – 16:30
11- 9:00 - Palestra p/ El-Shaday
24-19:30 - Encenação Gethsemane

Guarulhos
17-19:30 - Presença da Igreja Deus da Profecia
18-18:00 - Pregação com o Diácono Enivaldo

Americanópolis
03 – Posse Pr. Luis Antonio - Dirigente
Aguardem novas atividades serão divulgadas
CURIOSIDADES
A HISTÓRIA DA BIBLIA
Grego, hebraico e aramaico foram os idiomas utilizados para
escrever os originais das Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento
foi escrito em hebraico. Apenas alguns poucos textos foram
escritos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito originalmente
em grego, que era a língua mais utilizada na época.Os originais da
Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das
Escrituras. Porém, não existe nenhuma versão original de
manuscrito da Bíblia, mas sim cópias de cópias de cópias. Todos
os autógrafos, isto é, os livros originais, como foram escritos pelos
seus autores, se perderam. As edições do Antigo Testamento
hebraico e do Novo Testamento grego se baseiam nas melhores e
mais antigas cópias que existem e que foram encontradas graças às
descobertas arqueológicas.

Deus nos agraciou com um
terreno.Terreno este que
durante
anos
oramos,
profetizamos, pisamos na
terra
prometida
e
conquistamos.Diferente da
Salvação,
neste
terreno
temos que preparar o lugar.
Esse desafio não depende
somente de oração e sim de
ação, muita ação!!!
Ajude-nos a vencer este
desafio dando idéias pra
angariar
fundos
para
construção da Área de Lazer
e Área Social.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
Março 2007
Sede
09/03  Daiana Soares da Silva
10/03  Damiana Santos Souto
12/03  Flavia Dayane Souza Silva
15/03  Tereza Maria de Jesus Bello
21/03  Edson Artur Dias Junior
23/03  Eucinéia Pereira de Lima
23/03  Paula Cristina de Carvalho Silva
25/03  Maria De Lourdes Silva
26/03  Maria Auxiliadora O. de Souza
Kid´s (sede)
09/03  Sara Kethilyn S. da Costa

ENDEREÇOS DA SEDE E FILIAIS
Sede: Pr. Marcos A. Barbosa e equipe
Rua Tapirama nº223 – Jd. das Oliveiras – SP
Tel: 5677-1344
Americanópolis: Pr. Luis Antonio
Rua Paraíba do Sul nº233 – Americanópolis - SP
Petrolina: Pr. Simão e Missionária Débora
BR. 407, nº 3 Jd. Amazonas – Petrolina – PE
Tel: (0xx87) 3863-1908 e 3031-2336
Guarulhos: Miss. Sara e Diácono Paulo
Rua João Santana, 101 –Jd. Las Vegas – Guarulhos
Tel: 6485-4023(Res. Miss. Sara e Diac. Paulo)

Baked potato
Ingredientes:
4 batatas médias lavadas com casca
100g de queijo branco
100g de queijo prato light
1/2 xícara (chá) de leite desnatado
Sal a gosto
1 dente de alho amassado
1 colher (sobremesa) de margarina light
1 prato (sobremesa) de brócolis cozido e picado
Preparo:
Embrulhe as batatas em papel-alumínio e leve ao
forno até amaciar cerca de 50 minutos). Bata no
liquidificador os queijos, o leite e sal. Reserve.
Refogue o alho na margarina e coloque o brócolis.
Acrescente a mistura dos queijos reservada e deixe
ferver. Abra as batatas ao meio, recheie com o molho

e sirva quente.

BOLOS, DOCES E SALGADOS?
Tel. 5677-0422 - (irmã Diva )
CONVERSÕES DE FITAS DE VHS P/ DVD

Americanópolis
27/03  Rayara Rosinei De Lima
27/03  Tayane Gonçalves Mendes
Guarulhos
07/03  Zenaide Lopes Gamito

Elimine o mofo e aumente a qualidade
Cópias e edições, consulte-nos
Tel. 5671-3724 – Marcos e Felipe

REMAR PET SHOP - Tel. 5622-9694
Banho, tosa, rações em geral, aquários
sob medida, peixes ornamentais
Patrícia e Marcelo

