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Quarta-feira às 20h Culto do Crescimento - Quinta-feira às 20h Ministério com
Famílias - Sexta-feira às 20h Culto de Libertação - Sábado às 19h30 Culto de Jovens
Domingo às 8h Culto, às 9h Escola Bíblica, às 10 e 18h Culto

Se os seus planos para 2018, ainda não foram
ungidos no domingo passado, repetiremos esta
bênção nos três cultos de hoje. Às 8, 10 e 18
horas.
A partir de hoje, em todos os cultos,
distribuiremos os folhetos para os irmãos que
apoiarão os cultos da semana, quarta e sexta às
20 horas e sábado (jovens) às 19h 30 Estamos
dando três ênfases para este projeto; 1° orando;
2° vindo; 3° trazendo alguém. Ficar mais de
uma semana sem ouvir a palavra de Deus, não é
bom.

Dia 18, 3° domingo, celebraremos a Ceia do
Senhor nos três cultos, às 8, 10 e 18 horas.
Reinício das Atividades Físicas. Dia 21/02 - 4ª
feira - 18h - Prof. Aida. Dia 24./02 - Sábado 08h - Douglas. Participação Gratuita. Faça a
sua inscrição e venha. Rosana Bastos.

Este abençoado culto, será dirigido pelo
Ministério com Famílias, a cargo do Pr. Nélson
e sua equipe. Venha, porque Deus tem uma
palavra especial para a sua necessidade
familiar.

Venha estudar Inglês com a gente por apenas
R$ 120,00 por mês e material para um ano, no
valor de R$170,00. Ambiente agradável,
professores experientes e ótimas salas. Turmas
a partir de 8 anos de idade. As aulas terão
início no dia 21 de fevereiro. Esperamos por
vocês! Contatos: Rosana 99640-1709, Ana
Márcia 98334-1019 e Carla 98333-6336.

Olá amada irmã, a graça e a paz do nosso
Senhor Jesus Cristo! Venha PARTICIPAR
conosco na quinta-feira, dia 15/02, às 20h, do
Ministério de Mulheres. Estaremos iniciando
nossas atividades quinzenais! Traga uma
amiga e venham ser abençoadas! “A bênção
do Senhor traz riqueza e não inclui dor
alguma.” Provérbios 10:22. Beijinhos e até lá.

Esta palavra traduzida para o Português quer
dizer
oficina.
Passaremos
pequenas
informações sobre uso do microfone (um dia
você terá que usá-lo), dicção (falar claro) e
expressão corporal, etc. Dia 24 de fevereiro,
sábado, às 16 horas em ponto no salão
Multiuso. A porta de entrada será trancada às
16h05. Fique esperto!

A rede de homens terá seu primeiro encontro
dia 15 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas
aqui na IBR. Venha e traga um amigo!

Damos as nossas mais calorosas boas-vindas
aos irmãos que já foram apresentados à IBR
como membros no domingo passado. São eles:
Geraldo José de Abreu, Luciana Navarro
Silveira, Luciana Silva Faustino, Maria
Edith da Silva Faustino, Luciano Souza
Ramos, Edmar Carvalho de Jesus, Nelzilete
Cardoso de Carvalho, Clara Cardoso de
Carvalho, Karen Cardoso de Carvalho.
Amamos vocês, no amor do Senhor.

O primeiro encontro do curso de música, será
no dia 15/02, primeira quinta-feira depois do
carnaval, às 19h30 no templo. Aos
interessados (as), as informações serão dadas
neste dia.

Oferte ou Dizime em Nossa Conta
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A Igreja do Amor, Buscando a Excelência em Cristo
Informativo, 11 de fevereiro de 2018 - O Ano da Generosidade

A NECESSIDADE NOS TORNA DESONESTOS?
Não é bem assim! Quase sempre os mais
poderosos e ricos são insaciáveis, se tornando
muitas vezes, tremendamente desonestos.
Vemos este triste quadro na vida de vários
políticos brasileiros, homens de negócios e até
líderes religiosos. Que vergonha! Como se não
bastasse a fortuna que já possuem, precisam
lançar mão da desonestidade em prejuízo de
muitos, pensando somente em si próprios.
A necessidade nos torna desonestos? A ocasião faz o ladrão? Não foi assim
com um casal de moradores de rua, mendigos em São Paulo, que acharam
R$20.000,00 na lata de lixo, enquanto catavam algo para comer. Este dinheiro
havia sido roubado de um restaurante, à mão armada, e depositado em um lugar
pouco usual e insuspeito; a lixeira. Mas deu tudo errado para os larápios. O valor
encontrado pelos pobres desabrigados, sem trabalho e sem teto, foi levado à
polícia e logo encontrou-se o legítimo dono; o proprietário de um restaurante. Os
bandidos prometeram vingar-se dos pobres necessitados, por terem cometido um
ato de tamanha honestidade que chocou o Brasil de norte a sul. Ser honesto
parece algo absurdo neste país de índole corrupta, em boa parte da sua
população, mormente os que estão no poder.
A ocasião faz o ladrão? A necessidade torna o ser humano corrupto e
desonesto? O fato destes mendigos, coloca por terra estas frases que só servem
para justificar a perversidade, e insaciabilidade do coração humano,
principalmente sem o temor de Deus. Ao invés de dizermos que a ocasião faz o
ladrão, deveríamos afirmar que “o ladrão faz a ocasião”, quando o seu coração
é dominado pela ganância. Já até existe uma proposta – jocosa, é claro – para que
os mendigos substituam os políticos no governo de São Paulo, e até, quem sabe,
de todo o Brasil. É brincadeira não é gente?!
Brincadeira à parte, podemos dizer que “O coração humano é mais enganoso
que qualquer outra coisa...” Jeremias 17:9. Porém, quando Jesus entra em nossa
vida, como aconteceu com o rico, mas desonesto Zaqueu, cobrador de impostos,
as coisas são assim: “Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: ‘Olha
Senhor! Estou dando metade dos meus bens aos pobres; e se de alguém
extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. ‘ Jesus disse: Hoje houve
salvação nesta casa.” Lucas 19:8 e 9. Devemos ser honestos, mesmo nas
pequenas coisas.

Pr. Rubens Schreiber

O ESPÍRITO DÓCIL
E TRANQUILO
I Pedro 3: 1 a 7
“Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se
cada uma a seu marido, a fim de que, se
ele não obedece à palavra, seja ganho sem
palavras, pelo procedimento de sua
mulher, observando a conduta honesta e
respeitosa de vocês. A beleza de vocês não
deve estar nos enfeites exteriores, como
cabelos trançados e joias de ouro ou
roupas finas. Ao contrário, esteja no ser
interior que não perece, beleza
demonstrada num espírito dócil e
tranquilo, o que é de grande valor para
Deus. Pois era assim que também
costumavam adornar-se as santas
mulheres do passado, que colocavam sua
esperança em Deus. Elas se sujeitavam
cada uma a seu marido, como Sara, que
obedecia a Abraão e o chamava senhor.
Dela vocês serão filhas, se praticarem o
bem e não derem lugar ao medo. Do
mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios
no convívio com suas mulheres e
tratem-nas com honra, como parte mais
frágil e co-herdeiras do dom da graça da
vida, de forma que não sejam
interrompidas as suas orações.”

INTRODUÇÃO:
Já tratamos do tema “Aquietai-vos”,
baseando-nos no Salmo 46 versos 10 e
11. Aprendemos que acalmar-se é uma
ordem da parte de Deus, cuja decisão em
obedecer ou não depende de cada um de
nós. Também cabe a nós, decidirmos se
seremos alegres ou tristes, otimistas ou
pessimistas, honestos ou desonestos, etc.
O tema de hoje se relaciona com a vida
do casal, mas serve também para os
solteiros, viúvos, etc.
Inicialmente, trata-se do silêncio da
mulher e a sua dependência de Deus, para
ganhar o seu marido para Jesus Cristo.
Naquela época, se o esposo viesse a
aceitar a Cristo, automaticamente ele
levaria a esposa e os filhos, para o mesmo
caminho.

Porém, se a esposa se tornasse uma cristã,
e o seu esposo não, ela poderia enfrentar
um problema muito grave no seu
relacionamento dentro de casa, devido
àquela cultura. Sabemos que naquelas
civilizações antigas, a mulher não tinha
direito algum. Mesmo na cultura judaica,
ela era considerada como um objeto
qualquer.
Portanto, a possibilidade de uma mulher
vir a tornar-se uma cristã era muito difícil.
Nas culturas grega e romana seria ainda
pior em certos casos. Na lei romana havia
o “pátria protestas” isto é, o pai tinha poder
até sobre a vida dos filhos. Então, para a
esposa tornar-se uma cristã, era um
verdadeiro ato de bravura, enquanto o
esposo permanecesse fiel àqueles deuses
ou ídolos.
Pedro, neste texto não está sugerindo que a
esposa abandone o esposo, ou pregue
argumentando contra tal situação. Ele pede
que a pregação seja silenciosa ou “sem
palavras”, o que é mais difícil ainda, no
caso dela ter se tornado uma cristã; se
convertido.
I– A PREGAÇÃO PELA VIDA DIÁRIA
O que faria diferença neste lar, seria o
procedimento da esposa cristã. O marido
iria observar nela, valores nunca vistos
anteriormente. A arma desta mulher, seria
completamente diferente do comum, e sua
pregação o viver diário. Ela teria que viver
o cristianismo atentamente, até que um dia
aquele homem, viesse ao conhecimento de
Cristo pelo exemplo dela.
Pedro então vê nos adornos externos, uma
figura do que deveria também estar dentro
dela, como tranças dos cabelos, joias de
ouro, o luxo dos vestidos, etc. Como as
mulheres não trabalhavam fora, e não
tinham atuação praticamente nenhuma na
sociedade, cabia-lhes cuidar dos filhos, da
casa e da beleza. Para estas coisas elas
tinham tempo. No mundo pagão daqueles
dias, especialmente na alta sociedade,
havia muito luxo e também tremenda
decadência moral. As mulheres, cujos
esposos eram ricos, viviam na opulência;
cheias de joias, etc.

II – O TRAJE INTERIOR
“O espírito dócil e tranquilo, é de grande
valor para Deus.” Em outras traduções
lê-se “o espírito manso e tranquilo.”
É comum a mulher irritar-se com mais
facilidade dentro do seu lar, o que na época,
colocava sua fé em risco, porque a
pregação teria que ser o seu
comportamento. O espírito manso é
precioso para Deus, e eu diria para o
esposo, os filhos, os parentes e os vizinhos.
Há esposos que se sentem pouco à vontade
para se aproximarem da sua esposa, porque
ela está sempre dando choque, nervosa,
indisposta, cansada, indisponível (o
contrário de disponível), muito preocupada
com a casa, a roupa, os filhos, e às vezes até
com a própria igreja. Costumo dizer que
nenhuma igreja, tem o direito de roubar o
tempo que os pais devem dedicar aos
filhos. Já naquela época se usava perucas, e
quase sempre louras. Os cabelos eram uma
preocupação para elas, e tratados de várias
maneiras. Os prendedores feitos de marfim,
importados da Índia. As caixas para as
joias, de tartaruga ou madeira cravejada
com brilhantes. Os vestidos de ceda e
veludo, vinham da Arábia. As pedras
preciosas, muito apreciadas, como os
diamantes, topázios, esmeraldas, mas as
pérolas, as preferidas. As roupas muito
coloridas com púrpura. De nada valeria
tudo isto se ela não cultivasse um espírito
manso, ou dócil em casa. O marido não
seria ganho para Cristo.
A mansidão ou docilidade facilitam a
aproximação um do outro. Este seria o
maior sermão daquelas irmãs, a seus
maridos não cristãos. Não há proibição
para os enfeites, desde que os maiores,
sejam o espírito manso ou dócil.
III – UM ESPÍRITO TRANQUILO
A situação de docilidade e mansidão, ajuda
nos relacionamentos, mas a tranquilidade
diz respeito ao nosso estado emocional, o
interior. A saúde de qualquer ser humano,
quase sempre está relacionada com o
íntimo de cada um.

A tranquilidade se faz muito necessária
nestes dias de agitação e corre-corre.
Deste estado interior depende a sua saúde
física, emocional e espiritual. Peça sempre
a Deus tranquilidade, e faça força para ser
assim na prática.
IV – MARIDOS SÁBIOS
“Do mesmo modo vocês, maridos, sejam
sábios no convívio com suas mulheres e
tratem-nas com honra...” Cabe a nós
maridos a sabedoria de Deus para
amenizar as tensões e dificuldades pelas
quais as esposas passam. Honrá-las como
vasos mais frágeis, segundo nos pede a
palavra de Deus.
Se ela está demorando para se aprontar,
leia um livro, a Bíblia ou lave a louça, etc.
Aprecie o cuidado dela consigo mesma, a
casa, os filhos, porque você só tem a
ganhar com isso. Por outro lado, não a
irrite com coisas banais. O querer decidir
sobre o tipo de móveis, louças, etc. Deixe
isto por conta dela, e cuide bem do seu
carro, do trabalho, etc. Ah, tome o seu
banho regularmente, apare as unhas,
perfume-se, não deixe as coisas
espalhadas pela casa, cuide bem da saúde
bucal, etc. Aliás, você é um marido
cristão, dê bom exemplo convivendo com
ela com entendimento ou sabedoria.
Podemos ter esposos, cujas esposas ainda
não se converteram a Cristo. Quem sabe
estão faltando em casa, algumas atitudes
recomendadas por Pedro?
CONCLUSÃO:
A nossa aparência externa, tanto para
homens como mulheres, é muito
importante, porém, não há substituto para
a docilidade e a tranquilidade. Pedro nos
diz que isto é realmente precioso para
Deus. Que ele nos ajude a nos vestirmos
melhor por dentro, além do que já fazemos
com o exterior. Isto é válido tanto para as
mulheres, quanto para os homens. Amém.
Pr. Rubens Schreiber

