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A CRIAÇÃO DA IGREJA
CATÓLICA ROMANA
Hipólito (170-235)
Considerado santo pelo
Catolicismo Romano,
foi na verdade um ferrenho
defensor da doutrina bíblica,
percebeu os desvios que
já se introduziam nas igrejas
e acusou corajosamente
de heréticos e imorais os
bispos de Roma de sua época:
Calisto e Zeferino (aos quais
o romanismo chama de papas).

Histórico das Heresias
e Dogmas Católicos
Abaixo uma prévia histórica em ordem cronológica das
principais heresias da Igreja Católica. Conforme pode ser
visto, os desvios começaram no Século III, no início de
forma sutil, e paulatinamente foram sendo tolerados, depois aceitos e até que foram oficialmente instituídos como
dogmas, ou seja, decretos doutrinários que não mais poderiam ser discutidos nem rejeitados. Veremos a princípio
os Séculos III, IV, V e início do Século VI, a chamada Era
da Transição. Nesse período havia ainda homens crentes
que protestavam contra os erros que estavam se instalando
dentro da grande maioria do cristianismo institucionalizado.
* Em 220, Calisto, bispo da Igreja em Roma, foi o
primeiro na história do Cristianismo que quis ostentarse como autoridade espiritual sobre outras igrejas, mas
Tertuliano o repreendeu severamente, chamando isso de
paganismo e usurpação. Hipólito o chamou de aproveitador e herege. Leia na Bíblia, em Mateus 23:9, onde Jesus
proibiu chamar alguém de pai (espiritual) – “E a ninguém
na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai,
o qual está nos céus”.
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* Em 257, Estevão I, de Roma, quis aprovar a validade do
batismo herético, e Cipriano foi a Roma para se opor. Como
Estevão quis usar de sua autoridade, Cipriano defendeu que
cada bispo só tinha autoridade em sua região.
* Em 310, começa a vida monástica, por Antônio, de Alexandria, no Egito, mas esses primeiros monges procuravam
no trabalho comunitário o seu sustento, e a iniciativa tinha
como finalidade separar-se do mundo. Neste período também
começa a prática herética de orar pelos mortos.
* Em 312, o Edito de Milão,
de Constantino e Licínio, deu
liberdade aos cristãos e alguns
direitos (restituição dos bens
confiscados). A “conversão”
de Constantino, em 312, deu
início à união herética da igreja
e estado, que se oficializou em
380, quando o imperador Teodósio declarou o Cristianismo
de então como Religião Oficial
do Império Romano.
Estátua de Constantino,
Imperador Romano
* Em 370, principia-se o uso dos altares e velas. Pelo fim
do século IV, o culto dos santos foi introduzido por Basílio
de Cesaréia e Gregório Nazianzeno. Também apareceu
pela primeira vez o uso do incenso e turíbulo na igreja, pela
influência dos prosélitos vindos do paganismo.
* Em 394, o culto começou a se transformar num ritual
repetitivo que mais tarde virou missa (mas, só começaram
a ser pagas em 1476).
* Em 400, Paulino de Nola ordena que se reze pelos
defuntos, e ensina o sinal da cruz feito no ar.
* Em 416, crianças recém-nascidas começam a ser
batizadas.
* Em 451, Leão I, bispo de Roma, quis a posição de
“primus omnium episcoparium” (primaz de todos os bispos),
em sua luta pelo poder contra o Bispo de Constantinopla.
* Em 503, começa o registro de defensores de um lugar
pós-morte onde as almas poderiam ser purgadas (purificadas).
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TOM
Tempo de Oração por Missões
1) Agradeçamos a Deus pela
destruição da Cortina de Ferro,
em 1989 – que impedia Missões
nos países escravizados pelo
Comunismo: Rússia, Polônia,
Repúblicas Soviéticas, Albânia,
Hungria, Bulgária, etc. Ainda
hoje persistem alguns resquícios de nações dominadas pelo
Comunismo e que impedem e
perseguem os crentes e a obra
missionária: Coréia do Norte,
Cuba, Vietnan, Miamar, etc.
2) Agradeçamos a Deus pelo esfacelamento da Cortina de Bambu
(China Comunista) – que ainda
hoje tenta impedir a obra de Deus
na China. Hoje essa cortina, graças a Deus, está sendo rompida,
porém ainda há muita perseguição,
prisões, torturas e violência contra
nossos irmãos em Cristo na China.
E há proibição de entrada e trabalho de missionários.
3) Oremos pela Cortina de Véu – que se fechou para impedir a entrada de missionários nos países islâmicos, e de proibir a conversão de
muçulmanos a Cristo (lei da blasfêmia). Os países do Oriente Médio,
Norte da África e Ásia perseguem violentamente os crentes. Missionários são proibidos de trabalhar nesses países. E as conversões dos
muçulmanos são punidas, em muitos deles, com a morte. A Cortina de
Véu é hoje a maior barreira contra a pregação do Evangelho no mundo.

4) Oremos pela Cortina Verde – que se levanta às escondidas em
nosso país, para impedir ação missionária entre os índios. Se, no
próximo mandato, tivermos uma liderança política chavista, as missões entre os índios brasileiros serão profundamente prejudicadas.

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

Sétimo Princípio da Mordomia Bíblica:

O Princípio da ADORAÇÃO
“Então Maria, tomando um arrátel de ungüento de nardo
puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus,
e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos;
e encheu-se a casa do cheiro do ungüento”
João 12:3

Já estudamos seis princípios bíblicos sobre Mordomia.
Hoje veremos o último princípio dessa série: A Adoração.
Há também esse aspecto na mordomia, quando ofertamos
como um ato de adoração ao SENHOR Deus, em que nosso
coração com se volta exclusivamente para dar glória ao Criador, Salvador e Preservador de nossa vida. A dedicação se
torna realmente uma consagração. E a consagração é uma
verdadeira adoração.
Fomos ensinados (e acostumados) a adorar a Deus com
cânticos de louvor, com o meditar em Sua Palavra, com as
nossas orações, e com o nosso testemunho. Todas são formas
excelentes de adorar ao SENHOR. Porém, Maria, em Betânia, usou um vaso de bálsamo de grande valor para ungir ao
Senhor Jesus. Houve indignação dos discípulos com aquele
desperdício. Mas Jesus exaltou aquela atitude de adoração,
afirmando que onde quer que fosse pregado o Evangelho
essa “extravagância” de adorá-lO com bens preciosos seria
contada!
É por isso que Provérbios nos ensina a ofertar ao SENHOR
com as primícias de nossos ganhos, ou seja, prioritária e
qualitativamente. Assim damos ao SENHOR a posição e
honra que Ele merece em nossas vidas. Nesse aspecto de
adoração e mordomia, a nossa fé em prática fala mais alto do
que nossas canções, pois estamos aplicando em nosso viver
tudo o que professamos com os lábios quando dizemos que
Jesus é Senhor, é o nosso bem maior, que tudo que temos
pertence a Ele, e que Ele é digno de receber nossa honra.
Leiamos Provérbios 3:1-18.

N otas & Notícias

Tarefa Cumprida

Na Classe dos Adultos, houve uma tarefa para casa:
ler dois textos de nosso site (www.cristoevida.com) e
escrever sobre as lições aprendidas. Tivemos a alegria de
receber a tarefa de um dos que fizeram o dever de casa.
Reproduzimos aqui um resumo da lição do irmão Jaime
(esposa da Vanessa, que também fez a tarefa):

“Há muito escutava um som em meu coração, e não entendia. Ficava inquieto... descobri que aquele barulho era o
SENHOR me convocando para participar de Sua semeadura.
Graças a Deus consegui fazer alguma coisa, não dormi à tarde
e fui à igreja e participei do grupo de Evangelismo.
Era como se o shofar não parasse de tocar... só diminuiu
quando vesti a armadura de Deus, e fui à batalha. Participei
do Grupo de Evangelismo pela primeira vez e estou aprendendo que não posso jogar a minha vida fora. “Se Cristo não
é engrandecido em nossa vida, ela é jogada fora”.
O shofar não parou de tocar. Dormi ao seu som, pensando
que seu toque iria parar. Mas, acordei com ele me convocando. Obrigado, SENHOR, por me teres dado olhos para ver e
ouvidos para ouvir o shofar, e assim participar de Tua obra.”

Testemunhos e Artigos

Escreva seu testemunho, faça um artigo sobre o que você
tem aprendido com a Bíblia, compartilhe conosco a sua
experiência. Envie para pastornogueira@bol.com.br
ou entregue pessoalmente na secretaria.
Combine também com
Pr. José Nogueira a ocasião
oportuna de você compartilhar
com a igreja suas experiências de
fé, seu trabalho evangelístico, etc.
Lembre-se seu testemunho
edificará vidas!

MASSADA
Fortaleza Batista Fundamentalista

Em assembléia, decidimos quanto ao levantamento de sustento
para os pagamentos e conclusões da construção de nosso
templo: manter nossas doações mensais até o final do ano, e a
partir de 2011, a igreja, de seus próprios recursos, continuará os
pagamentos e investimentos para completar o que falta. E nós
temos convocado para que todos participem, continuando, doando
regularmente ou começando. No final do ano, vamos fazer um
levantamento das entradas e saídas.
“Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio
de vós para com os macedônios; que a Acaia está pronta desde o
ano passado; e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei
estes irmãos, para que a nossa glória, acerca de vós, não seja
vã nesta parte; para que (como já disse) possais estar prontos, a
fim de, se acaso os macedônios vierem comigo, e vos acharem
desapercebidos, não nos envergonharmos nós (para não dizermos
vós) deste firme fundamento de glória”. (2 Coríntios 9:2-4).
Assim, aproveitemos esta oportunidade dada por Deus para
demonstrarmos nossa fé.

AGENDA DE OUTUBRO

09 (sáb) - 17h30: Reunião Pastoral com Namorados
		 - 19h: ESPECIAL Casais (Grupos CEU e IUPI),
		 Tema: 30 Erros que os Homens Cometem /
		 30 Erros que as Mulheres Cometem – como Evitá-los?
10 (dom) - 18h: Homenagem às Crianças
16 (sáb) - 19h: Mocidade - Festival de Esquetes
23 e 24 - (sáb e dom) Retiro do Ministério Dorcas
30 (sáb) - 19h: Mocidade - Treinamento com todos que
		 quiserem participar da Campanha Evangelística
		 do Dia dos Vivos
31 (dom) - EBD e Culto: Celebração do Dia da Reforma

AGENDA DE NOVEMBRO

02 (ter) - 06h: Café Ágape e Concentração de Evangelismo
		 - 19h: Peça Evangelística - O Sertão Florescerá
05 (sex) - 19h30 Culto de Ações de Graças - 15 anos da Lizie
06 (sáb) - Manhã e Tarde: Trabalho de Evangelismo
		 e divulgação do filme “Para Salvar uma Vida”
		 - 19h: Filme - Para Salvar uma Vida

Peça Teatral: O Sertão Florescerá
Dia 02/NOVEMBRO • Terça-Feira • 19 horas

Porque mais seco do que o sertão do semi-árido
é o coração do homem sem esperança, sem fé
e sem Deus. Contudo, nessa sequidão do estio,
Deus pode fazer florescer uma nova vida.
Dos galhos secos pode brotar esperança.
É o poder da Palavra de Deus fazendo surgir verdadeira
conversão onde e quando menos se espera...

