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Alcançar, integrar, levar à maturidade e equipar
pessoas a fim de glorificar a Deus.
Criação de uma equipe ministerial.
Desenvolvimento de estratégias de serviço.
Aperfeiçoamento da comunhão.
Aprofundamento no conhecimento das Escrituras.
Glorificação do Senhor.
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SERVIÇOS
DOMINGO
7:30h - Culto de Oração
8:00h - Escola Bíblica Dominical
9:15h e 19:40h – Celebração
SEGUNDA-FEIRA
19:00h- Culto de oração pelas famílias
TERÇA-FEIRA
09:30h às 12:00h - Atendimento pastoral
15:30h - Atividades das Mulheres Cristãs em Ação
QUARTA-FEIRA
19:30h – Mensageiras do Rei e Discipulado
19:30h – Embaixadores do Rei
QUINTA-FEIRA
09:30h às 12:00h Atendimento pastoral
20:00h – Celebração
SEXTA-FEIRA
07:00h - Culto matutino de Oração
19:00h – Oração em favor do Ministério Resgate
20:00h - Culto no lar
22:00h – Madrugada com Deus (Resgate)

06 a 10 de maio

7:00h
PROGRAMA ALUSIVO
AO MÊS DA FAMÍLIA.
TEMA
Valorizando a Nova Geração.

DIVISA
“Ensina a criança no Caminho
em que deve andar, e, até
quando crescer não se desviará
dele” Provérbios 22:6.






Mensagens e estudos
Músicas
Intercessão Programa
Cem Dias de oração
pelas famílias
 Café Evangelístico,
 Encontro com os Pais
 Renovação dos Votos
Venham. Tragam a sua
família e convidem outros.
Deus tem bênçãos para
você e sua família!

ATIVIDADES
01
02
03
03
05

Quarta
Quinta
Sexta
Sexta
Domingo

05
05
06-10
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11

Domingo 14:00h
Domingo 19:40h

12
12
12
13
14
15
16
17
17-19
19
19
19
20
21
22
23
24
24
26
26
26
27
28
29
30
31
02/06
02/06

20:00h
07:00h
20:00h
09:15h

Segunda
Segunda
Terça
Terça
Quarta
Quarta
Quinta
Quinta
Sexta
Sexta
Sábado

07:00h
19:00h
07:00h
20:00h
07:00h
19:30h
07:00h
20:00h
07:00h
20:00h
20:00

Domingo
Domingo
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

09:15h
14:00h
19:40h
19:00h
20:00h
19:30h
20:00h
07:00h

Domingo
Domingo
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sexta
Domingo
Domingo
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Domingo

09:15h
14:00h
19:40h
19:00h
20:00h
19:30h
20:00h
07:00h
20:00h
09:15h
14:00h
19:40h
19:00h
20:00h
19:30h
20:00h
20:00h
09:15h
19:40h

NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NA IGREJA ( FERIADO)
Intercessão pelas Famílias
Culto matutino de oração- Eni Xarife
Culto no lar – Ministério de Evangelismo
Valorizando a Nova Geração através do Preparo - Pr Emerson
Brasiliano
Evangelismo
Seminarista Carlos Mágno e grupo musical da PIB de São Pedro
Congresso dos Pastores Batistas do Rio de Janeiro- Rio Bonito
Culto matutino de oração- Dirigente: Amália
Culto de oração pelas famílias- Ministério com Famílias
Culto matutino de oração- Dirigente: Eni Xarife
Núcleos de Comunhão nos Lares
Culto matutino de oração- Dirigente: Valdeir
Organizações, discipulado ( Não haverá a Escola Avançada)
Culto matutino de oração- Dirigente e Pregador: Lourdes
Intercessão pelas Famílias
Culto matutino de oração - Lucy
Culto no Lar – Ministério de Evangelismo
Encontro com Pais- Ministério com Jovens- 20:00h
Será na casa de Dalton e Alessandra- Preletor Pr. Rafael Bitencourt
Dia das Mães- Ministério com Crianças e organizações
Evangelismo : Ministério de Evangelismo
Celebração: Pr. José das Neves - PIB de Arraial do Cabo
Culto de oração pelas famílias- Ministério com famílias
Núcleos de comunhão nos Lares
Discipulado- Organizações- Escola Avançada
Intercessão pelas Famílias
Culto matutino de oração- Eni Xarife
55ª Assembléia da Associação Batista Litorânea Fluminense –PIB do Peró
Celebração : Professora Jaqueline Mota - SIBCF
Evangelismo: Ministério de Evangelismo
Celebração - Jaime Coriolano - SIBCF
Culto de oração pelas famílias- Ministério com famílias
Núcleos de comunhão nos Lares
Organizações- discipulado- Escola Avançada
Intercessão pelas Famílias
Culto matutino de oração- Dirigente
Culto no Lar– Ministério de Evangelismo
Celebração- Seminarista Paulo José - PIB do Bairro São João
Evangelismo: Ministério de Evangelismo
Pr. David de Oliveira e música com a MM Luciane - PIB de Jaconé
Culto de oração pelas famílias
Núcleos de Comunhão nos Lares
Organizações – Discipulado – Escola Avançada
Intercessão pelas Famílias
Culto no lar– Ministério de Evangelismo
Seminarista Aziel Carneiro - 3ª Igreja Batista de Búzios
Culto de Renovação dos votos conjugais - Pr Hudson Galdino

DOMINGO DIA 12 DE MAIO, PELA MANHÃ PROGRAMA DO
DIA DAS MÃES, COM A PRESENÇA MUSICAL DE NARCISO
LUCENA QUE TOCARÁ HARPA.
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ESCALA SONOTÉCNICA
DIA
02
05
05
09
12
12
16

PERÍODO
Quinta-N
Domingo-M
Domingo-N
Quinta-N
Domingo-M
Domingo-N
Quinta-N

02
05
05
08
09
12

Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quarta N
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quarta N
Quinta-N

OP.

AUX.
Mayckon
Lucas
Marcos Freitas
Paulo Roberto
Vanderson
Gustavo
Marcos Freitas

Lucas
Gustavo
Paulo Roberto
Lucas
Gustavo
Paulo Roberto
Lucas

DIA
19
19
23
26
26
30

PERÍODO
Domingo-M
Domingo-N
Quinta-N
Domingo-M
Domingo-N
Quinta-N

OP.
Marcos Freitas
Paulo
Vanderson
Marcos Freitas
Paulo Roberto
Lucas

AUX.
Gustavo
Lucas
Marcos Freitas
Jefferson
Lucas
Mayckon

GRUPO DE APOIO

12
15
16

Edilson / Eni
Valdir / Marcos Ribeiro
Arismaldo / João Xariff
Moacir
Edilson / Eni
João Henrique / Marcos Ribeiro
Valdir/ Eni
Moacir
João Henrique / Eni

19
19
22
23
26
26
29
30

Domingo M
Domingo N
Quarta N
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quarta N
Quinta N

Élson / Moacir
Arismaldo /
Moacir
João Henrique / Eni
Valdir / Élson
Arismaldo / João Xariff
Moacir
Edilson / Eni

RECEPÇÃO
D
02
05
05
09
12
12
16

PERIODO
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N

EQUIPE

D
19
19
23
26
26
30

Lidiane / Ilanna
Lidiane
Silvio
Ilanna / Lidiane
Silvio / Ilanna
Alessandra

PERIODO
Domingo M
Domingo N
Quinta N
Domingo M
Domingo-N
Quinta - N

EQUIPE
Ilanna
Alessandra/ Sílvio
Lidiane
Lidiane / Silvio
Ilanna

MINISTÉRIO MÃOS QUE PREGAM
DIA
02
05
05
09
12
12
16

PERÍODO
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N

EQUIPE
Rebeca
Milena
Samira
Samira
Isabella
Milena
Isabela

DIA

Isabella
Rebeca
Karina
Karina
Samira
Isabella
Rebeca

19
19
23
26
26
30

PERÍODO
Domingo M
Domingo- N
Quinta
Domingo M
Domingo- N
Quinta

EQUIPE
Isabella
Milena
Isabella
CONJASIB
Isabella
Milena

Karina
Rebeca
Samira
Rebeca
Karina

MINISTÉRIO COM CRIANÇAS
DATA
DOMINGO
5
12
19
26

MANHÃ
MATERNAL

Carol / Alessandra
Programa Dia das Mães
Carol / Carina
Perola / Erica

NOITE
CULTO INFANTIL

MATERNAL

Carol / Alessandra
Programa Dia das Mães
Carol / Carina
Perola / Erica

Milena / Samira
Aline / Fabiana
Valéria / Isabela
Catia / Christiane

CULTO INFANTIL

Karina / Kelly
Raquel / Milena
Shirley / Sharon
Midiã / Mábila

NÚCLEOS DE COMUNHÃO NOS LARES
MOACIR
7 –Jaime – R. Milton Macedo Sampaio, 414 - Caiçara
14 – Eliane Moraes – R. São Luiz, 23 - Palmeiras
21 – Dulce – R Fortaleza, 23ª - Caiçara
28 – Arismaldo – R. Olinda,5 lote 7 casa 2 – Parque Burle
ASSUNÇÃO
7 – Marcia – R. Visconde Ouro Preto, 190 - Guarani
14 – Hercilia – R. Gov. Valadares, 760 - Guarani
21 – Janete – R. Alm. Tamandaré, 406 - Guarani
28 – Amélia - R. Alm. Tamandaré, 406 - Guarani

MARINETE
7 – Maria Pontes – R. França, 323 - Caiçara
14 – Olgarina – R. França, 379 - Caiçara
21 – Amália – R Suécia, 110 casa 4 - Caiçara
28 – Alba Valéria – R. Dom Manoel, 49 - Caiçara
ALESSANDRA

Os Núcleos de Comunhão dos jovens e
adolescentes acontecerão na casa de
Alessandra. Rua Índia, 825.
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ESCALA DAS MÚSICAS
02
QUINTA
INSP M
INSP N
LIDER
BACK
BACK
BACK
BATERIA
BAIXO
GUITARRA
VIOLÃO
TECLADO

Vinícius
Vitor X.
Vinícius
Marcos
Pérola

05
DOMINGO
FAMÍLIA
M. Ramos
PIB SÃO
PEDRO
Marianne
Rebeca
Lucas
Vinícius
Alex
Elissandro
Vanderson
Pérola

09
QUINTA

12
DOMINGO

Vilma

DIA DAS
MÃES
RAQUEL
GARCIA

Vinícius
Vitor X.
Vinícius
Marcos
Pérola

16
QUINTA

19
DOMINGO
Família
Basílio
FAMÍLIA
L. Barreira
Marianne

Jefferson

Vanderson (Manhã)
RAQUEL (noite)

Christiane
Karina
Vanderson
Vinícius
S. Junior
Elissandro
Marcos
Pérola

Vinícius
Ellon
Vinícius
Marcos
Pérola

Marciane
Lucas
Vitor X.
Alex
Elissandro
Vanderson
Pérola

23
QUINTA

26
DOMINGO
Marianne

-

30
QUINTA
Jeffeson

LUCIANE
Vinícius
Kelly
Carol R.
Orjana
Ellon
Vinícius
Marcos
Pérola

Vanderson
Karina
Fabiana
Danilton
Vitor X.
S. Junior
Elissandro
Vanderson
Pérola

Vinícius
Kelly
Carol R.
Orjana
Ellon
Vinícius
Marcos
Pérola

ANIVERSARIANTES
3/5
8/5
11/5
11/5
12/5
12/5
12/5

KELLY GOMES DOS SANTOS
ELZA PEÇANHA PENEDO
MATHEUS XARIFFE DE FREITAS

13/5
14/5
15/5
17/5
20/5
27/5
31/5

MOACIR MEDEIROS XARIFFE
LEANDRO CÉSAR PERELLÓ
ORLANDA BRANDÃO DA COSTA
VALDEIR LOPES

HÉRICA MAIA MENDES CORÔA
AGALY DIAS ARAÚJO
MARIA DIVA FARIA DOS SANTOS
WAGNER SILVA DE OLIVEIRA
MÍRIAN COROA DOS SANTOS SILVA
LOIDE ALVES DE SOUZA
CELITA FERNANDES DA SILVA ORNELAS

AGENDA DE ORAÇÃO
1. Vida espiritual da Igreja
2. Ministério Pastoral
3. Todos os ministérios e líderes
4. Famílias da Igreja e o mês das famílias
5. Conversão dos amigos e familiares
6. Cristolândias no Brasil
7. Botsuana e Tenda da Esperança

8. Nossa cidade, Brasil e autoridades
09. Novos crentes e discipulado
10. Paixão pelas almas perdidas
11. Enfermos
12. Frentes Missionária Vila do Ar e Parque Eldorado II
13. Projeto GADE
14. Seminário e seminaristas

EVANGELISMO
Todos os domingos com início às 14:30h na
liderança e coordenação do Ministério de
Evangelismo e dos seminaristas da igreja:
Mayckon, Sérgio jr. e Sérgio Nunes

PROGRAMA DE ORAÇÃO
Queremos informar a todos que a Igreja oferece a seguinte
programação de oração.
Oração pelas famílias
Segunda-feira (todas) – 19:00h
Culto de oração
Quinta-feira- 20:00h
Manhãs com Deus
Sexta-feira (todas)-07:00h
Oração pelo Resgate
Sexta-feira (todas)-19:00h
Sexta-feira(última do mês)20:00h
Intercessão Dominical
Domingos (todos)- 07:30h
Todas as primeiras semanas do mês têm
cultos matutinos às 7:00h

ARQUOLOGIA
Arqueólogos encontraram os papiros escritos
mais antigos do mundo em uma escavação de
um porto egípcio. Os papiros são da época do
faraó Keops, que reinou em cerca de 2500 a.C.

CULTO PARA AS CRIANÇAS
Atenção, agora também aos domingos pela
manhã. Não deixe de trazer seu filho à Igreja.
Temos uma programação especial e uma equipe
qualificada para trabalhar com as crianças.
CURSO DE AGENTES SOBRE USO DE
DROGAS
Parabenizamos a Vanderson, Kelly, Silvio e que
fizeram o curso promovido pela ORDEM DOS
ADVOGADOS, seção e receberam o certificado
no dia 24/04. Pr. Hudson e Mábila precisam
ainda cumprir a frequência de mais uma aula. O
curso foi divulgado na SIB pelo Ministério
Resgate.

ORAI SEM CESSAR
CONGRESSO DOS PASTORES
Dias 06 a 10 de maio Pr. Hudson e Pr.
Emerson estarão participando do Congresso
de pastores do Estado do Rio de Janeiro em
Rio Bonito. Serão preletores Pr. Luiz Sayão, Pr.
Russel Shedd e outros. Estará presente o
cantor Cleber Lucas
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VOCÊ SABE QUE AINDA EXISTE A ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL?
Apesar de muitas pessoas não saberem de sua existência e outras não darem o valor devido, ela continua existindo e
chama constantemente você, porque:
A EBD ensina a Bíblia, a mensagem do Deus Todo-Poderoso.
A EBD prepara uma pessoa para enfrentar melhor os problemas da vida.
A EBD ensina obediência e respeito pelos pais e todas as pessoas que estão em posição de autoridade.
A EBD confronta o aluno com o amor de Deus, de que ele aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal.
A EBD ajuda a construir um caráter forte.
A EBD apresenta oportunidades para compartilharmos experiências cristãs.
A EBD mostra ao aluno como ele pode ser útil neste mundo pecador.
A EBD reúne as pessoas com quem você pode fazer verdadeira amizade.
A EBD dá-nos a oportunidade de trazer outros para ouvir a mensagem do Evangelho.
A EBD ensina cânticos de real beleza, conforto e louvor.
A EBD dá-nos a oportunidade de discutir problemas espirituais em pequenos grupos de pessoas da mesma idade.
Venha à EBD, porque:
Deus Diz: “Buscai o SENHOR enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.” Isaias 55.6
Deus Diz: “Ensina a criança no caminho em que deve andar...”Provérbios 22.6
AINDA FALTAM MOTIVOS PARA VOCÊ SER UM ALUNO DA EBD?

Gripe: IMPORTANTE
Segundo os jornais, vamos ter um surto de gripe lá para meados de ABRIL. Assim reenvio esta recomendação/aviso que recebi
hoje e que vou seguir escrupulosamente.
O Dr. Vinay Goyal, urgentista reconhecido mundialmente, diretor de um departamento de medicina nuclear, tiroídica e cardíaca
pede para você divulgar a mensagem abaixo para o maior número de pessoas possível, a fim de contribuir para minimizar o número
de casos da Gripe A, causada pelo vírus H1N1.
"As únicas vias de acesso para o vírus da gripe são as narinas, a boca e a garganta. Em relação a esta epidemia tão vastamente
propagada, apesar de todas as precauções, é praticamente impossível não estar em contato com portadores do vírus que a promove.
Contudo, alerto para o seguinte: o problema real não é tanto o contato com o vírus, mas a sua proliferação. Enquanto estamos em
boa saúde e não apresentamos sintomas de infecção da gripe A (H1N1), há precauções a serem tomadas para evitar a proliferação do
vírus, o agravamento dos sintomas e o desenvolvimento das infecções secundárias. Infelizmente, estas precauções, relativamente
simples, não são divulgadas suficientemente na maior parte das comunicações oficiais.
Porque será? Por ser barato demais e não haver lucros?Eis algumas precauções:
1. Como mencionado na maior parte das publicidades, lave as mãos frequentemente.
2. Evite, na medida do possível, tocar no rosto com as mãos.
3. Duas vezes por dia, sobretudo quando esteve em contato com outras pessoas, ou quando chegar em casa, faça gargarejos com
água morna contendo sal de cozinha. Decorrem normalmente 2 a 3 dias entre o momento em que a garganta e as narinas são
infectadas e o aparecimento dos sintomas. Os gargarejos feitos regularmente podem prevenir a proliferação do vírus. De certa
maneira, os gargarejos com água salgada têm o mesmo efeito, numa pessoa em estado saudável, que a vacina sobre uma pessoa
infectada. Não devemos subestimar este método preventivo simples, barato e eficaz. Os vírus não suportam a água morna contendo
sais.
4. Ao menos uma vez por dia, à noite, por exemplo, limpe as narinas com a água morna e sal. Assoe o nariz com vigor, e, em
seguida, com um cotonete para ouvidos (ou um pouco de algodão) mergulhado numa solução de água morna com sal, passe nas
duas narinas. Este é um outro método eficaz para diminuir a propagação do vírus. O uso de potes nasais para limpeza das narinas,
contendo água morna e sal de cozinha, é um excelente método para retirar as impurezas que albergam os vírus e bactérias; trata-se
de um costume milenar, da India.
5. Reforce o seu sistema imunitário comendo alimentos ricos em vitamina C. Se a vitamina C for tomada sob a forma de pastilhas
ou comprimidos, assegure-se de que contém Zinco, a fim de acelerar a absorção da vit. C.
6. Beba tanto quanto possível bebidas quentes (chás, café, infusões etc.). As bebidas quentes limpam os vírus que podem se
encontrar depositados na garganta e em seguida depositam-nos no estômago onde não podem sobreviver, devido o pH local ser
ácido, o que evita a sua proliferação."
Fonte: UOL

JUIZ NOS EUA APLICA MULTA A SI MESMO POR SEU CELULAR TOCAR EM JULGAMENTO
Um juiz de Michigan, nos Estados Unidos, aplicou uma multa a si mesmo depois que seu celular tocou durante um julgamento que
presidia, segundo informações do "Daily Mail".
Raymond Voet é um juiz conhecido por "acessos de raiva" quando celulares tocam no tribunal de Ionia County. Ele ordenou a
colocação de cartazes no local para desencorajar o uso de celulares, alertando que os aparelhos que tocassem durante os
julgamentos poderiam ser confiscados e multas aplicadas a seus proprietários.
Mas na última sexta-feira (12), Voet percebeu que o toque de celular que interrompeu a sessão durante a fala final da promotoria
pertencia, na realidade, a ele mesmo.
Ao canal "Michigan Live", o juiz disse que "ficou envergonhado" e que tem certeza de que seu rosto ficou vermelho na ocasião. No
intervalo do julgamento, Voet aplicou a si mesmo a multa de US$ 25 (cerca de R$ 49), a mesma dada a quem não desliga o celular
dentro da corte, e pagou o valor em seguida.
"Juízes são humanos. Mas não estão acima das regras. Eu quebrei a regra, e tenho de viver por ela", lembrou Voet.

Fonte: Site da UOL- 15-04-2013
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PASTORAL
Pr. Hudson Galdino da Silva- pastorhudson@uol.com.br

CONCEITO DE FAMÍLIA
sobre liberdade mas se esquece de que em
tudo precisamos ter limites, senão se torna
uma liberdade sem responsabilidade, aí é
uma libertinagem. Muito advogam e querem
construir uma família em cima desse
parâmetro.

Vivemos num mundo globalizado
onde se interage de várias formas com todas
as culturas onde se tem várias formas de
vivência.
Essa situação moderna tem trazido
grandes benefícios para o progresso, se ele
científico e lógico, como também no aspecto
de comunicação. É claro que precisamos
diferenciar informação com conhecimento.
Essa situação no mundo hoje faz com
as informações cheguem de maneira muito
mais rápidas ao
nosso conhecimento
pressionando-nos para fazermos ou para
revermos conceitos e definições de natureza
científica, ética e religiosa.
Nesse esmagar de informações se
encontra a família, a instituição mais
importante da sociedade, responsável por
fazer dela um bem positivo ou negativo.
Pesa sobre a família uma tremenda
responsabilidade para diluir em seu convívio
as formulações contemporâneas.
A família se sente acuada hoje porque
dela tem se tirado a responsabilidade e o
privilégio
maior
da
educação
e da
socialização do ser. Há de maneira
engendrada um enorme complô político,
jurídico e social para fazer da família
simplesmente uma coadjuvante no equilíbrio
da
convivência
e
do
relacionamento
humano.
A família hoje convive com esse
massacre desonesto, infantil e terrorista. É
preciso,
portanto
que
restabeleçamos
parâmetros bem definidos para que a família
continue cumprindo seu papel fundamental
na sociedade e se disponha a “guerrear”
contra todas as filosofias vãs.

3. É preciso estabelecer que a
felicidade não é o mesmo que o hedonismo.
Hedonismo é um ensino que diz ser o prazer
a finalidade da vida. Aí então constroem
suas vidas tendo esse postulado como único,
definitivo e absoluto se importarem com
qualquer outra coisa. O prazer a qualquer
custo não traz felicidade porque esta precisa
vir acompanhada de outras virtudes.
4. É preciso estabelecer que o
temporal não pode sobrepor o eterno. O
importante é o hoje e o agora, dizem. E
alguns que crêem na eternidade cultivam
valores cujo peso maior é a temporariedade.
Os valores eternos, do Reino de Deus, da
transcendência precisam ser norteadores de
nossa conduta e vida. O que vale ganhar o
mundo todo e perder sua vida.
5. É preciso estabelecer que as idéias
humanas não superem a Palavra de Deus.
Em todo tempo a Palavra foi perseguida.
Nesses últimos dias tem havido um complô
com a tentativa de se questionar o Livro
Santo. Precisamos mais do que nunca trata
a Bíblia com seriedade e fé. Com interesse e
relevância. Não se podem enfraquecer os
princípios de interpretação porque a falta de
hermenêutica tem siso a causa de grandes
males.
Vamos
tratar
a nossa família e
estabelecer um conceito de família sem
jamais perder o compromisso com a ética,
com a liberdade, com a responsabilidade.
Uma felicidade que não seja comprometida
com o prazer como o último das coisas,
sem deixar que o eterno seja suplantado
pelo que é momentâneo e é claro uma
família pautada nos ditames da Palavra de
Deus.

1. É preciso definir que a ética é mais
importante que a estética. A pluralidade da
beleza, da criação tem sido a regência para
muitos. Dizem: O importante é a maneira
como as coisas se apresentam não se
importando como é feito.
2. É preciso estabelecer que a
liberdade não é sinônimo de libertinagem.
Vivemos numa sociedade em que e prega
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DANIELA MERCURY, OBRIGADO Por Rev. Ageu Magalhães
Na semana passada a cantora Daniela Mercury atraiu a atenção da imprensa, que é, digamos, bem simpática ao
homossexualismo, ao publicar fotos de seu namoro com uma mulher. O que achei muito interessante (e por isso meu
agradecimento no título do post) foi que Daniela, sem querer, mostrou que homossexualismo não é predeterminação
genética, mas opção de comportamento. Explico melhor: Daniela casou-se aos 19 anos de idade com um homem e, com
ele, teve dois filhos. Ficou casada com este homem durante 12 anos. Tempos depois, casou-se com outro homem, nove
anos mais novo que ela, com quem ficou casada por 3 anos.
A questão é: Se Daniela Mercury nasceu homossexual, por que insistiu tanto na heterossexualidade, vivendo durante 15
anos com homens? Teria ela agido contra a própria natureza, violentando seus desejos homossexuais e submetendo-se a
uma união infeliz? Certamente não.
Quando olhamos para o homossexualismo do ponto de vista bíblico entendemos melhor o que acontece.
Homossexualismo é prática pecaminosa. E para aderir a uma prática pecaminosa, não é necessário ter propensão
genética. Basta ter propensão ao pecado. E isso todo o ser humano tem! De modo que é completamente possível a um
heterossexual ter práticas homossexuais e, a um homossexual ter práticas heterossexuais. A natureza caída potencializa o
ser humano à prática pecaminosa sexual. Daniela Mercury é um exemplo claro disso.
O anúncio de Daniela coincide com o lançamento do livro do psiquiatra Flávio Gikovate "Sexualidade Sem Fronteiras".
Gikovate não é cristão e não advoga os padrões morais bíblicos, todavia, o bom senso o leva a algumas perspectivas. Ele
diz em uma entrevista que, no futuro, "as pessoas não precisarão mais se definir como portadoras de uma orientação
sexual definitiva, que nunca muda ao longo da vida. A derrubada do muro permite aos habitantes de um lado migrar para
o outro - e vice-versa - quantas vezes isso lhes parecer razoável e adequado".
É claro que a perspectiva deste psiquiatra é totalmente pecaminosa, mas concorda com ponto que estamos defendendo:
Homossexualismo é escolha. Aliás, do ponto de vista bíblico, é mais que escolha. É condenação, por consequência do
afastamento de Deus. Em Romanos 1.26,27 nós lemos: "Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames; porque até as
mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza; semelhantemente, os homens
também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens
com homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição do seu erro." Pessoas distantes de Deus terão propensão maior a

uma vida pecaminosa, tanto na área sexual quanto em qualquer outra.
Mas, e aqueles indivíduos que nascem com certa propensão ao homossexualismo? Meninos com preferências mais
femininas e meninas com jeito masculinizado? A resposta é que propensão ao pecado, todos nós temos. O fato de um
garoto nascer com uma propensão maior à mentira, não o justifica para ser um mentiroso. Uma garota que nasça com
propensão maior à violência, não a torna, automaticamente, uma assassina. A natureza caída nos tornará propensos a
determinados pecados, mas nem por isso devemos nos render a eles. A comunhão com Deus nos liberta destas
propensões e nos dá uma vida de castidade e santificação. Neste sentido, veja abaixo alguns versículos libertadores:
"Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões; nem ofereçais cada um os
membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniqüidade; mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos,
e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós; pois não estais debaixo
da lei, e sim da graça."Romanos 6.12-14
"Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes
entregues; e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa
carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei,
agora, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação." Romanos 6.17-19
"Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de
Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra; porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com
Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria;
por estas coisas é que vem a ira de Deus [sobre os filhos da desobediência]. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também,
noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência,
linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e
vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou..." Colossenses
3.1-11"Pois esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição; que cada um de vós saiba possuir o
próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus; e que, nesta
matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão; porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e
testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte,
quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo." 1 Tessalonicenses 4.3-8
"Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros,
nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino
de Deus. Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor
Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus." 1 Coríntios 6.9-11 "Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa
cometer é fora do corpo; mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é
santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes
comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo." 1 Coríntios 6.18-20 "Filhinhos meus, estas coisas vos
escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; e ele é a
propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro." 1 João 2.1,2

Fonte: IPB - Postado no Site BEREIANOS/APOLOGÉTICA CRISTÃ
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Resultado das palavras Cruzadas de Abril

1. Tetelestai, 2. ,3. Siquém,4. Masmorra, 5. Moisés, 6. enganar, 7.Sonho, 8.Missões, 9.Multiplicar, 10.
Neemias, 11.Adão 12. Hipócrita, 13. Amargar, 14. Inveja, 15. Assíria

PALAVRA CRUZADA

F
2
A
3 M
4
I
5
L
6
I
7 A
1

A
09 B
10
E
11
N
12
Ç
13
O
14
A
15 D
16 A
8

09.Natural de Chipre, filho da consolação
10.Fez seu primeiro milagre no casamento
11. Andou com Deus
12. Filho e Jacó
13. Salvou sua família na arca
14. Filho de José
15. Testemunha fé em Deus na Babilônia
16. Promessa de ter seus pés banhados no azeite

01. Maio é o mês da...
02.Aprendemos com suas fraquezas
03.Mãe de Jesus
04. Juiz em Israel
05. Filho do homem que mais viveu na terra
06. Irmã de Moisés
07. Pai de uma grande nação
08.O que fazer com as novas gerações

55ª ASSEMBLÉIA DA ASSOCIAÇÃO BATISTA LITORÂNEA
17, 18 E 19 DE MAIO DE 2013- 1ª Igreja Batista em Peró
TEMA
“Valorizando a nova geração"
DIVISA
“Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará
dele” - Provérbios 22.6
Sexta-feira- 19:30h - Mensagem Oficial- Pr. Rafael Bittencourt - PIB do Baixo Grande
Sábado- 09:30h- Valorizando a geração das crianças- Programa especial para as criançasUFMBLF (Amigos de Missões)
Sábado- 19:45h- Valorizando a geração dos Adolescentes e Jovens - Programa Especial da
Juventude - Pregador: Pr. Thiago de Moraes Lima
19/05- Domingo- 09:30h - Mensagem: Como ganhar as crianças para Cristo - Sueli Santiago
19/05- Domingo- 19:30h- Noite Evangelística - Pregador: Pr. Vanderlei Machado de SouzaTIB em Arraial do Cabo
PARTICIPAÇÃO MUSICAL: Côro do Seminário,
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