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V ENCONTRO DE PROFESSORES DA BÍBLIA

sponsabilidade
“Relembrando
Responsabilidade
sponsabilidade”
Relembrando a Nossa Re
“Até à minha chegada, aplica-te
à leitura, à exortação, ao ensino”
1 Timóteo 4:13
Para professores bíblicos, educadores
cristãos, pastores e todos os
interessados no Evangelismo e
Edificação de crianças e adolescentes.

26 e 27 de AGOSTO
(sábado e domingo)
Manhã - Tarde - Noite
Abertura às oito horas, no próximo sábado, com o credenciamento
e sessão de instalação do V Encontro.
Informações e Inscrições: Educadora Cristã Carmen Cinira

CBD

CURSO BÍBLICO DISCIPULAR
O semestre letivo do CBD teve início com o Culto de Abertura no dia 18
de agosto (sexta-feira). Oferecemos disciplinas às quintas e sextas, nos
horários da tarde e noite. A matrícula para o 2006-2 pode ser feita com a
irmã Elsa Mita. A matrícula semestral custa apenas 10 reais, e o valor das
mensalidades por disciplina é de 20 reais (os membros da IBF Cristo é
Vida têm bolsa de 50% nas mensalidades). Incentivo: os seminaristas que
fazem mais de duas disciplinas por semestre pagam apenas por duas.

>>
>>

QUINTA-FEIRA
17h - Hebraico I (Pr. José Nogueira)
18h - Grego I (Pr. José Nogueira)
19h - Pentateuco II - Êxodo a Deuteronômio (Pr. José Nogueira)
20h30 - Hermenêutica (Pr. José Nogueira)
SEXTA-FEIRA
17h - Hebraico Avançado (Pr. José Nogueira)
18h - Grego Avançado (Pr. José Nogueira)
19h30 às 21h30 - Cristologia (Pr. Cosmo Neto)

N

ós, membros do grupo de discussões
Cristãos Reformados, evangélicos, por
meio deste manifesto, expressamos publicamente a nossa indignação quanto ao recente
escândalo da “CPI dos Sanguessugas” que
envolve parlamentares da bancada evangélica. Como cidadãos brasileiros e como cristãos
é com tristeza e vergonha que lamentamos a
falta de ética e os pecados da mentira, cobiça e
furto desses que estão sendo investigados por
corrupção. Tais fatos são um desrespeito a
cada brasileiro e uma afronta à nossa fé e a
Deus – cujo Nome esses parlamentares carregam. Pedimos às autoridades competentes
que exerçam, com justiça e responsabilidade,
a punição dos indiciados. Esperamos também
que, com o mesmo rigor, sejam disciplinados
em suas igrejas.
Por isso, é preciso que a sociedade brasileira
tenha conhecimento de que muitos dos herdeiros históricos da “Reforma Protestante” não
observam passivamente essas denúncias e
nem aprovam a prática desonesta na política de qualquer cidadão – muito menos
quando ela ocorre pelas mãos de evangélicos deste País. Vários de nós, como os
integrantes deste grupo, não só protestamos
contra o baixo nível ético que assola a nação,
como também ficamos perplexos pela falta de
compromisso doutrinário e espiritual com os
princípios cristãos que presenciamos nas igrejas evangélicas brasileiras.
Lamentamos que, assim como o cristianismo do século XVI estava em decadência,
manchado pela imoralidade de seu clero, escândalos de simonia, venda de indulgências,
sede de poder, distorção doutrinária e podridão espiritual, as igrejas evangélicas brasileiras padeçam, hoje, de males semelhantes ou
até piores que aqueles. Contra isso levantamos o nosso protesto, fundamentados nos
cinco pilares da Reforma Protestante: Sola
Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide
e Soli Deo Gloria. Esses princípios divinos são
extraídos das Sagradas Escrituras e denunciam a falta de temor a Deus, o caos ético e
moral, e o vergonhoso procedimento de igrejas e líderes evangélicos presentes em nossa
sociedade.

1. SOLA SCRIPTURA (Somente a Escritura)
Protestamos contra o abandono da Sola Scriptura. Reafirmamos que somente a Bíblia deve
ser nossa única regra de fé e prática, a “carta
magna” dos evangélicos. Assim o fazemos pois
cremos que Deus é seu Autor. Hoje, muitos evangélicos pregam, não a Bíblia, mas o personalismo, o materialismo, o curandeirismo, o profetismo, a auto-ajuda e o misticismo. Tudo isso escorado em falsas visões e revelações, as quais
contradizem o ensino claro da Palavra de Deus.
Protestamos contra todo tipo de bispo, apóstolo,
pastor que colocam sua palavra no mesmo grau
de autoridade da Bíblia. Protestamos ainda contra a falta de incentivo dos líderes em estimular
os leigos à leitura da Bíblia, criando, assim, um
ambiente que permita o questionamento e o aferimento dos ensinos e do modo de vida da própria liderança.
2. SOLUS CHRISTUS (Somente Cristo)
Protestamos contra o abandono da doutrina
do Solo Christus. Reafirmamos que a salvação

de cada homem ocorre somente por meio da
obra infalível de Jesus, o Cristo. Muitas igrejas
evangélicas brasileiras não mais anunciam “somente Cristo”, mas sim a salvação mediante exorcismos, dízimos e uma obediência cega aos líderes, os quais, na verdade, são falsos mestres
que, pregando a si mesmos, adicionam outras
obras como necessárias à salvação. Assim, por
sórdida ganância, enganam o povo. Essas mazelas no meio dos cristãos já foram profetizadas
pelo próprio Messias, como bem demonstram
os Evangelhos e as epístolas de Paulo, Pedro e
João. Somos bem-aventurados quando perseguidos somente por causa de Cristo, mas jamais
pelo mau testemunho dos cristãos evangélicos.
3. Sola Gratia (Somente a Graça)
Protestamos contra o abandono da doutrina
da Sola Gratia. Reafirmamos que é Deus, somente por sua graça, Quem vai ao encontro do homem para salvá-lo. Protestamos contra as mais
variadas barganhas em troca de favores divinos.
Protestamos contra um “evangelho” antropocêntrico, centrado no homem. Protestamos contra

uma igreja que se preocupa mais com o marketing e outras formas de agradar sua clientela, do
que proclamar a simples mensagem da maravilhosa graça por meio de Cristo Jesus aos pecadores. Protestamos contra a pregação de uma
graça barata que não fala do arrependimento dos
pecados e da necessidade do poder transformador de Deus para viver a vida cristã. Protestamos
contra quaisquer outros meios estranhos aos
ensinos das Escrituras para a obtenção da salvação ou qualquer outra graça.
4. SOLA FIDE (Somente a Fé)
Protestamos contra o abandono da doutrina
da Sola Fide. Reafirmamos, neste nobre estandarte do protestantismo, o ensino da justificação
do homem somente pela fé, e não por meio de
quaisquer obras. Assim cremos, pois a Bíblia afirma não haver obra humana capaz de cobrir o
pecado. A fé, pura e simples em Jesus, é suficiente porque a Sua obra é suficiente para salvar o
pior dos pecadores. Protestamos contra a ressurreição de novas formas de indulgências nas

igrejas evangélicas brasileiras que pregam a salvação por meio da compra de objetos, aquisição de
produtos ungidos e fórmulas de prosperidade financeira e emocional. Protestamos contra coerção para a entrega de bens e dinheiro, abusando
da boa fé e ingenuidade dos fiéis que, assim, tornam-se presas de lobos disfarçados de pastores. Protestamos contra o abandono do princípio
de doações voluntárias segundo o exemplo do
livro de Atos dos Apóstolos e a recomendação da
Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Protestamos contra as igrejas evangélicas que associam a salvação à qualquer observância de regras
extrabíblicas que não podem salvar o homem de
seu pecado e muito menos conduzi-lo verdadeiramente a Deus.
5. SOLI DEO GLORIA (Glória a Deus Somente)
Acima de tudo, protestamos contra o abandono da doutrina da Soli Deo Gloria . Reafirmamos
que toda glória seja dada somente a Deus. Protestamos contra evangélicos que glorificam suas
próprias obras, suas igrejas, seus templos, seus
líderes e seus fiéis, mas não glorificam com suas

vidas ao Deus Único e Verdadeiro. Protestamos contra aqueles que quebram a Lei de Deus,
especialmente os Dez Mandamentos, para
executar sua própria lei, roubando, mentindo,
enganando a sociedade brasileira e maculando o sublime nome de Cristo do qual afirmam
que são discípulos. Protestamos contra a prática pecaminosa e imoral de agentes políticos
para beneficiar somente às igrejas evangélicas ao invés de se buscar o bem comum a
todos cidadãos brasileiros. Protestamos contra líderes que oferecem seus púlpitos à propaganda política em troca de favores. Protestamos contra todos aqueles que ambicionam a
sua própria glória. Protestamos contra a quebra egocêntrica dos dois maiores mandamentos: amar a Deus e ao próximo.
FINAL
Por fim, apesar da vergonha que temos tido
por levar sobre nós o nome de “evangélicos”,
reconhecemos que nem todos os chamados
por esta alcunha têm agido de forma vergonhosa e antibíblica. Há, ainda, pastores e
igrejas vivendo de modo íntegro o verdadeiro Evangelho de Jesus. Existem os que
verdadeiramente são perseguidos por
causa de Cristo. Muitos ainda têm as Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática. O rebanho do Pastor supremo tem sido
guiado ainda por genuínos cajados. São cristãos evangélicos que, assim como nós, protestam contra igrejas que se dizem herdeiras
do protestantismo, mas que se distanciaram
dos fundamentos da Reforma Protestante.
Suplicamos a Deus que tenha misericórdia
de nossas igrejas, pois sabemos que o julgamento do Supremo Juiz começará na Sua própria casa. Suplicamos pelo Brasil para que tenha governantes dignos da imagem de Deus
que carregam – sejam eles evangélicos ou não.
Suplicamos a Deus por nossos pecados. Humilhamo-nos diante de Cristo como cidadãos brasileiros e cristãos evangélicos suplicando ao
Senhor por verdadeiras reformas em nossas
vidas e neste amado País, o qual a Providência
nos deu para bem cuidar como fiéis mordomos.
A Deus somente toda a glória!
Respeitosamente ao povo brasileiro,
Cristãos Reformados
Brasil, Julho de 2006.

RELEMBRANDO A KOINONIA

segunda-feira

RIGOR NO JUÍZO ETERNO - Mateus 23:14-15
Seminarista Mota (Grupo Grão de Mostarda)
O estudo da Bíblia Sagrada revela que haverá
diferentes níveis de rigor no sofrimento imposto
sobre os que rejeitam a graça e a misericórdia de
Deus. No Juízo Eterno haverá, portanto, gradação de dor para os perdidos, conforme as suas
obras e a oportunidade que tiveram de receber ou
rejeitar o amor de Deus:
1 - Mateus 23:13-15 (Os fariseus iriam sofrer juízo
mais severo por impedir as pessoas de entrarem
no Reino de Deus através de seus pormenores
legalistas, sua hipocrisia e falso zelo missionário).
2 - Mateus 11:20-24 (Haverá menos rigor para
Tiro e Sidom, no Líbano, e para a pervertida Sodoma, do que para Corazim, Betsaida e Cafarnaum, em Israel, por causa das chances dadas a
elas por Deus para receberem Jesus Cristo.
3 - Lucas 12:46-48 (Jesus falou em muitos açoites no Juízo para aqueles que conheceram a vontade de Deus, mas que foram rebeldes).
4 - Hebreus 10:29 (mais severo castigo está reservado para os apóstatas).
5 - O homem é salvo pela graça de Deus, e é
condenado por rejeitar essa tão grande salvação
(Hebreus 2:3), seu rigor de condenação será em
conformidade com a luz recebida e conforme as
suas obras (Salmo 62:12; Jeremias 17:10; 32:19.
6 - O ensino do N.T. deixa claro que o Juízo Final
terá gradação conforme as obras de cada um –
Mateus 16:27; Romanos 2:6 e Apocalipse 20:12.
7 - O estado final dos perdidos tem algumas características comuns, conforme Apocalipse 14:11
(será eterno, e o tormento é intenso, contínuo e
irreversível). O rigor deve ser na área de sofrimento imposto.
Este sofrimento não foi preparado para o homem, e sim para o Diabo e seus anjos rebeldes
(Mateus 25:41). O homem vai para lá porque quer
- Mateus 23:37.
DIA 21 (segunda-feira)
KOINONIA - Revisaremos o Estu
do Bíblico
sobre pessoas que se envolvem
com o
Evangelho mas não se convertem
e sobre as pessoas que se
convertem mas não vivem
AGENDA DE
de forma digna do Evangelho. A G O S T O
DIA 23 (quarta-feira) - Especial
do TOM:
Culto Evangelístico - Casa da Ila
& Esmerindo
DIAS 24 e 25 (quinta-feira e sexta
-feira)
Primeira semana de aulas do CBD
DIAS 26 e 27 (sábado e domingo)
V Encontro de Professores da
Bíblia

N OTAS E N OTÍCIAS

RETIRO DE JOVENS (Para jovens a partir de 15 anos)
Tema: SÊ TU UMA BÊNÇÃO - Gênesis 12:2
Taxa: R$ 60,00 (sessenta reais) + taxa de ônibus
Local: Hotel Don’Ana - Iguape
Dias: 20 a 22 de Outubro
Inscrições: Com a liderança da Mocidade.
Vagas limitadas.

RETIRO DE CASAIS - 24 A 26 DE NOVEMBRO

○

○

HOTEL DON´ANA
Fomos abençoados com um preço super-especial
(procurem logo a Lucinha Marculayne) para fazer suas
inscrições, pois temos apenas 33 apartamentos. Estamos planejando fazer um retiro de casais bem diferente
do que temos feito até hoje. Em breve vamos dar todas
as informações acerca do tema e programação. Oremos
desde já para que nossas famílias tenham um excelente
tempo de edificação espiritual, comunhão e lazer.

AÇÕES DE GRAÇA

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

» Nascimento da EDUARDA, filhinha da Nilda e Marcelo. Louvamos a Deus por mais esta herança do
SENHOR Deus (Salmo 127:3) dada esta amada família. Parabéns!
» Chá de Panela da LUCY e JOSIEL (dia 12) foi
uma grande bênção. Também já saiu a nomeação
do Josiel para Defensoria Pública, e sua posse será
no dia 04 de setembro.
» O CURSO DE MISSÕES JUDAICAS teve um excelente aproveitamento. O Módulo de Mordomia das
Épocas (Dispensações) será revisado pelo Pr. José
Nogueira em data a ser anunciada.
» O Pr. DAVI DE LIMA GINO foi uma grande bênção
de Deus como conferecista das CELEBRAÇÕES
DOS 22 ANOS de Fundação de nossa igreja.
» Foi simples, mas muito significativa a Homenagem
aos PAIS, em nossa EBD, do dia 13. Os pais merecem!
» O Documentário sobre a vida e a morte de ELVIS
PRESLEY foi muito revelador (quarta-feira, dia 16).
São lições que a Bíblia e a vida nos ensinam.
» Muito abençoado foi o Casamento de JULIANA e
GIUVAN, ontem. A Bíblia Sagrada ensina que deve
ser “digno de honra entre todos os matrimônio” (Hebreus 13:4). E nossos queridos irmãos e nossa igreja honraram com dignidade este sério compromisso
diante do SENHOR Deus.

IMPORTANTE

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

No DIA 03 de setembro (primeiro domingo do
mês), pela manhã realizaremos uma ASSEMBLÉIA
de nossa igreja. A convocação é para todos os
membros, pois participar da assembléia é um direito e um dever do crente diante de Deus e da igreja
do Senhor Jesus Cristo. À noite, celebraremos a
Ceia do Senhor e realizaremos batismos (os discípulos e discipuladores devem procurar o Pr. Luiz
Lindolfo para acertar alguns detalhes).
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