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Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 
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Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           
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No dia 7 de outubro aconteceu o tradicional culto infantil. O evento contou com 
a presença de crianças de outras denominações, no quais abrilhantaram com 
apresentações de danças e músicas. As nossas crianças também fizeram 
bonito. Confira as fotos aqui embaixo e as demais no face da igreja. 



Durante uma conferência com vários universitários, um professor da 

Universidade de Berlim desafiou seus alunos com esta pergunta: “Deus 

criou tudo o que existe?" Um aluno respondeu com grande certeza: -

Sim, Ele criou! -Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. -

Sim senhor, respondeu o jovem. O professor indagou: -Se Deus criou 

tudo, então Deus fez o mal? Pois o mal existe, e partindo do preceito de 

que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau? 

O jovem ficou calado diante de tal resposta e o professor, feliz, se rego-

zijava de ter provado mais uma vez que a fé era uma perda de tempo. 

Outro estudante levantou a mão e disse: -Posso fazer uma pergunta, 

professor? -Lógico, foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e 

perguntou: -Professor, o frio existe? -Que pergunta é essa? Lógico que 

existe, ou por acaso você nunca sentiu frio? Com uma certa imponên-

cia rapaz respondeu: -De fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis 

da Física, o que consideramos frio, na realidade é a ausência de calor. 

Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmi-

te energia, o calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita 

energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor, todos 

os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós 

criamos essa definição para descrever como nos sentimos se não 

temos calor. -E, existe a escuridão? Continuou o estudante. O professor 

respondeu temendo a continuação do estudante: Existe! O estudante 

respondeu: -Novamente comete um erro, senhor, a escuridão também 

não existe. A escuridão na realidade é a ausência de luz. A luz pode-se 

estudar, a escuridão não! Até existe o prisma de Nichols para decom-

por a luz branca nas várias cores de que está composta, com suas 

diferentes longitudes de ondas. A escuridão não! Continuou: -Um sim-

ples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina 

o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determi-

nado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço, não é 

assim?! Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para 

descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o 

jovem perguntou ao professor: -Senhor, o mal existe? Certo de que 

para esta questão o aluno não teria explicação, professor respondeu: 

-Claro que sim! Lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos 

estupros, crimes e violência no mundo todo, essas coisas são do mal! 

Com um sorriso no rosto o estudante respondeu: -O mal não existe, 

senhor, pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a 

ausência do bem, é o mesmo dos casos anteriores, o mal é uma defini-

ção que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não 

criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como exis-

tem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus 

presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não 

há calor, ou a escuridão quando não há luz. este jovem foi aplaudido 

de pé, e o professor apenas balançou a cabeça permanecendo cala-

do… Imediatamente o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual 

era seu nome? E ele respondeu: ALBERT EINSTEIN, senhor! 

Você tem se reabastecido? 

 

"Não se embriaguem com vinho, que leva à libertina-
gem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando en-
tre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantan-
do e louvando de coração ao Senhor." (Efésios 5:18-

19) 
 

Digamos que você tenha saído para comprar um carro 
novo. Você está passeando com ele, feliz, na primeira 
semana, quando inexplicavelmente ele falha e para. 
Então você chama o guincho e o leva de volta para a 
concessionária. Chegando lá, a pessoa que vendeu o 
carro pede as chaves, tenta ligar o carro e vê que a luz 
de combustível está acesa. Ele pergunta: "Mas você 
reabasteceu?" "Não, achei que era movido à luz solar." 
"Não é movido à luz solar. Você precisa reabastecer o 
seu carro." É a mesma coisa na vida Cristã. Estamos 
animados e as coisas vão bem. Mas, de repente come-
çamos a falhar. Então perguntamos o que há de erra-
do? A pergunta é: você tem se reabastecido? Precisa-
mos estar abastecidos com o Espírito Santo. Isso não é 
um evento único. Efésios 5 nos diz: "Não se embria-
guem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-
se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, 
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de 
coração ao Senhor." Na linguagem original, poderia ser 
traduzido como "Estejam constantemente cheios do 
Espírito." Precisamos nos reabastecer de Deus. Con-
textualmente, o versículo acima continua falando para 
as famílias, sobre maridos e esposas, pais e mães. 
Então Deus está dizendo, de fato, que se você quer ser 
um bom marido, precisa estar cheio do Espírito Santo. 
Se quer ser uma boa esposa, precisa estar cheio do 
Espírito Santo. Se quer ser um bom pai ou mãe, preci-
sa estar cheio do Espírito Santo. Precisamos da ajuda 
de Deus para fazer tudo que Ele nos chamou a fazer. 
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