
DEUS QUER QUE SEJAMOS DIFERENTES,  
MAS NÃO ESQUISITOS  

 

 Há alguns anos, no interior do estado do Tocantins, aproximei-me 
de um senhor e puxei conversa com o cidadão de média estatura, moreno 
e já passado dos 40 anos de idade. Procurando compartilhar com ele o 
evangelho, comecei a falar do amor de Deus, da pessoa de Cristo, do plano 
de salvação, quando ele me interrompeu e me encarou, e, carrancudo, 
perguntou-me: “Você é crente?”. E logo depois de minha resposta 
afirmativa, ele prosseguiu: “Mas, você bebe café?”. Quando respondi que 
sim, o homem esbravejou: “Então você não é crente coisa nenhuma, porque o 
crente que é crente mesmo nem café não bebe!” Nunca mais esqueci aquela 
experiência inesperada, intrigante e triste. 
 Por que será que tantas pessoas têm tal ideia dos cristãos 
evangélicos? De onde procede tal perspectiva? Apesar das caricaturas 
injustas dos evangélicos disseminadas atualmente, parte dessa imagem 
estranha vêm dos próprios “crentes”. Muitas vezes, porém, tais 
comportamentos extremistas procedem de pessoas sinceras e que amam a 
Deus. Como entender tal situação? 
 A verdade é que Deus ordena que o cristão não ame o mundo (1Jo 
2.15). Por outro lado, o filho de Deus não pode sair do mundo (1Co 5.10) e 
não deve perder sua liberdade e submeter-se à servidão legalista (Gl 5.1). 
Como lidar com essa tensão? A resposta está na própria atitude de Jesus. 
Vemos nos evangelhos que nosso mestre e senhor sempre esteve no 
mundo: ele participava de festas (Jo 2.1-11), foi chamado de comilão e de 
beberrão (Mt 11.19) por seu comportamento social comum, foi criticado 
por estar na companhia de cobradores de impostos desonestos, os 
publicanos, (Mc 2.16), aproximava-se dos pecadores (Lc 5.30) e tinha 
coragem de conversar com mulheres de má fama, arriscando sua 
reputação (Jo 4.9; Lc 7.37-39). Apesar disso, Jesus nunca tolerou o pecado 
(Mt 21.12), criticou a injustiça (Mt 6.15), anunciou o juízo de Deus, 
condenou a hipocrisia religiosa (Mt 12.34) e pregou uma mensagem muito 
dura (Mt 5.20). 
 Parece que muita gente tem achado que um bom cristão deve ser 
uma pessoa diferente dos outros na sua forma de agir. Quando o cristão é 
um alienado, usa roupas estranhas, torna-se isolado, tem cara de bravo e 
parece que está “chupando limão” o tempo todo, muitos imaginam que aí 
está um “santo servo do Senhor”. As regras mais estranhas e desconhecidas 
pela própria Bíblia tornam-se padrão de espiritualidade: Usar gravata no 
culto, cortar a barba, não usar bigode, não ouvir música “do mundo”, usar 
penteados específicos... 
 A grande verdade é que tais questões são irrelevantes e nada têm a 
ver com o ensino de Jesus. O fato é que não precisamos ser diferentes das 
demais pessoas. Devemos agir como seres humanos normais que comem 
arroz com feijão, ouvem a previsão do tempo, ouvem notícias, conhecem 
futebol, música, arte, ciência, etc. A diferença deve estar em nossos valores, 
em nossa ética e em nossa atitude misericordiosa e amorosa. Sejamos 
diferentes: rejeitemos a imoralidade sexual, condenemos o aborto e a 
exploração infantil, vamos denunciar e criticar todo tipo de injustiça e de 
maldade, deixemos de ser consumistas tolos, vivamos para as nossas 
famílias, perdoemos quem nos odeia e nos prejudica, rejeitemos subornos 
e propinas, lutemos contra a tentação da riqueza, da ostentação e da 
vaidade, choremos pelos perdidos. 
 Não seja um sujeito estranho e, ao mesmo tempo, igual aos demais 
descrentes, meu querido irmão; torne-se, cada dia, bem diferente do 
padrão desse mundo. Não seja um “alienígena”, pois Deus quer que 
sejamos diferentes, e não esquisitos. 

Luiz Sayão 
Professor, escritor e mestre em Língua Hebraica 
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PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 
 
 
Abertura 
Mateus 5.14-16 
Hino 114 – “Brilho Celeste” 
Oração  
 
Colossenses 3.23 
Hino 225 – “Dedicação Pessoal” 
Oração 
  
 
Pastoral 
Aniversariantes da semana 
Agradecimento aos visitantes 
Oração com as crianças 
Avisos  
 
 
Cânticos Espirituais  
“Amigo de Deus”  
“Grande é o Senhor” 
 
 
Estudo da Palavra 
Separação das Classes 
 
 
Encerramento 
Hino 
Oração final 
 
 
 
 
 
Poslúdio                                                               

Prelúdio 
 
 
Adoração 
Salmo 117 
Hino 47 – “Louvor e Glória” 
Oração 
 
Coro 
 
 
Contrição 
Salmo 130 
Hino 71 – “Perdão” 
Oração Silenciosa 
Oração Audível 
 
 
Ação de Graças 
Cânticos Espirituais 
Oração com as crianças 
 
 
Edificação 
Coro  
Leitura Bíblica e Mensagem 
 
 
Consagração 
Hino 
Oração 
Bênção Apostólica 
Amém Tríplice 
 
 
 
 
Poslúdio 

LITURGIA DO CULTO – 19h30 

Hoje: Pb. Claudinei  Próximo (03): Pb. Dinael 



Domingo - 9h 

Escola Bíblica Dominical  

 

Domingo - 19h30 

Culto de Adoração  

       

Terça-Feira - 19h30 

Reunião de Oração 

 

Quarta-Feira - 19h30 

Reunião nos Lares 

 

Quinta-Feira - 19h30 

Estudo Bíblico 

 

Sexta-Feira - 19h30 

Ensaio do Coro 

 ANIVERSARIANTES 

NOSSA PROGRAMAÇÃO 

NOSSOS CONTATOS 

Secretaria 

(19) 3617.7879 

 

Gabinete Pastoral 

(19) 3617.7880 

 

Casa Pastoral 

(19) 3557.0395 

       

Vice-Presidente Conselho 

Claudinei de Paula 

(19) 99904.0041 

 

Presidente Junta Diaconal 

Rafael Mancuso 

(19) 3023.0252 

27.02 - Elias de Carvalho (3523.4383) 
29.02 - Romana Amado (3523.8108) 
01.03 - Denise Nascimento (3023.8771) 

CONVOCAÇÃO AO CONSELHO – Ficam convocados todos os 
membros do Conselho para a reunião a ser realizada amanhã, dia 25 
de fevereiro, segunda-feira, às 19h30, nas dependências da própria igre-
ja. 

REUNIÃO NOS LARES – A Reunião dos Lares desta quarta-feira 
será na casa de nossos irmãos Argemiro e Dirce. Saída da igreja às 
19h. Aqueles irmãos que desejam uma reunião de oração em sua 
casa, por favor, entrar em contato diretamente com o nosso irmão 
Dc. Januário, coordenador desse ministério, ou com algum dos pres-
bíteros. 

COMISSÃO DE EXAMES DE CONTAS DA TESOURARIA – A 
comissão de Exame de Contas da Tesouraria, nomeada pelo Conse-
lho para 2019, Pb. Claudinei (relator), Iraídes e Dc. Marcos Ricci, de-
verá apresentar relatório ao Conselho.  

ACAMPAMENTO 2019 – Dos dias 02 a 05 de Março deste ano tere-
mos o Acampa2019, com o tema “Caminhando com Jesus”. Nosso 
preletor será Rev. Marcelo Smargiasse, e teremos também a presen-
ça do grupo Laranja Lima. Lembramos que de 7 a 11 anos o valor é 
de R$ 100,00. Acima de 12 anos o valor é de R$ 200,00 e deve ser pa-
go até hoje para nossa comissão de acampamento.  

ADOTE UM ACAMPANTE – Se você deseja custear um acampante 
de nossa igreja, favor entrar em contato com Adriana e Evaldo.  A 
sua contribuição poderá abençoar a vida de outras pessoas. 

REUNIÃO DOS ACAMPANTES - Hoje, após o culto noturno, tere-
mos uma reunião com todos aqueles que irão ao acampamento, para 
necessárias informações. 

PROJETO ANA - Próximo domingo, logo após o ensaio do coral, às 
18h50, no Departamento Infantil, nossas mães estarão orando pelos 
filhos. Todas as mulheres da igreja estão convidadas.  

NOTA DE GRATIDÃO - Sr. Fernando agradece as orações da igreja 
em favor de sua filha Fabiana que já teve alta hospitalar. Deus seja 
louvado! 

USO DE CELULAR NO TEMPLO –  Será permitido o uso de celular 
no templo apenas para leitura bíblica e cânticos ou hinos. Além dis-
so, não deve ser usado pra mais nada. Valorizemos o culto que pres-
tamos ao Criador! 

NOTAS 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

AGENDA DE ORAÇÃO 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavala-
ro (irmão de Helena), Rute (irmã de Noemi - leucemia), Célia Alves 
(Celinha), Dna. Rose (mãe de Magda), Vera (mãe de Meire), Nancy Reis 
(cirurgia), Luiz Reis, Creuza da Silva. 

02. BRASIL – Oremos por nosso país no que tange ao atual governo 
de 2019. Oremos para que o Brasil possa ter crescimento econômico, 
social, moral e, acima de tudo, espiritual. Oremos pela conversão do 
povo brasileiro. 

MAIS PRISÕES DE CRISTÃOS NO IRÃ - Mais três prisões de 
cristãos foram relatadas no Irã, segundo o site de notícias da organi-
zação cristã de direitos humanos Middle East Concern. Os cristãos 
Kamal Naamanian, Mohammed Vafada e Shahrooz Eslamdous foram pre-
sos no dia 15 de fevereiro, somando agora seis presos do mesmo 
grupo de cristãos. Forças de segurança iranianas levaram os três cris-
tãos para o gabinete de segurança da Guarda Revolucionária, onde o 
pastor do grupo, Matthias Haghnejad, também está detido. O pastor 
foi preso no dia 10 de fevereiro, enquanto dois outros membros da 
igreja, Kalil Dehkanpour e Hossein Kadivar, haviam sido presos no final 
de janeiro. Kalil e Hossein foram transferidos para a prisão de Lakan 
para esperar a audiência judicial. Amigos dos seis presos pedem ora-
ção para que eles permaneçam firmes durante o tempo de detenção 
e interrogatórios e para que voltem para casa em breve. Ore para 
que Deus conforte os familiares nessa situação de estresse e clame 
para que as autoridades iranianas deixem de ter os cristãos como 
alvo. (Texto extraído e adaptado de Missões Portas Abertas). 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 03 

Renata e Victor Nika e Naya 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 03 

Luizinho e Carlos Januário e Raphael 

ORNAMENTAÇÃO 
HOJE DIA 03 

Cláudia Melo Santa Ceia 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Rose Ventura Rev. Célio 

24.02 - Abdiel Bacciotti (3536.3939). 
26.02 - Amanda Pasculli (3527.0297) 
26.02 - Ildiko Rocha (3524.1368) 
 

CESTA BÁSICA - Os irmãos que desejam contribuir com alimentos 
para a cesta básica, favor entrar em contato com a Junta Diaconal, 
para que possamos realizar a divisão dos alimentos a serem doados. 

DÍZIMOS E OFERTAS – Aqueles que ainda não entregaram seus 
dízimos e ofertas, poderão fazê-lo diretamente ao tesoureiro  (Pb. 
Jefferson)  ou  na  secretaria  da  igreja 


