
CARNAVAL – PARTICIPAR OU NÃO? 
“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm” 

I Coríntios 6.12 
 

A semana do carnaval é uma semana marcada por folias e 

excessos. Muitos participantes passam horas, dias e meses se 

preparando para a referida festa. Ainda que suas raízes remontem aos 

elementos mitológicos, seus participantes nem sequer sabem definir o 

que representa toda essa manifestação. O carnaval é uma festa em si 

mesmo.  

Não se nega o esforço daqueles que se empenham pela 

manifestação artística, pela criatividade de suas fantasias, pela 

elaboração de seus carros alegóricos, pela cadência de suas marchas e 

pela riqueza de sua performance. Nesse caso, o que impede os cristãos 

de participarem dessa festa tão popular e reconhecida 

internacionalmente? 

A Palavra de Deus mostra com todas as letras que quaisquer 

festividades que envolvam teor idolátrico, resquício de paganismo, 

promoção à sensualidade etc, são reprovadas em essência pela divina 

revelação. Daí, suas exortações: “Saí do meio dela, ó povo meu...” (Jr 

51.45; Ap 18.4); “... não aprendais o caminho dos gentios...” (Jr 10:2); “... 

não mais andeis como também andam os gentios...” (Ef 4.17); “Com 

nenhuma destas coisas vos contamineis...” (Lv 18.24); “Vede prudentemente 

como andais, não como néscios, mas como sábios” (Ef 5.15). 

Qualquer festa deve-se pautar pelo cultivo da moralidade, pelo 

cuidado corporal, pelo bem do próximo e para promoção da glória de 

Deus : “fazei de tudo para a glória de Deus” (I Co 10.31). A Bíblia não 

condena festas. Ela condena o padrão de conduta inaceitável e suas 

excrescências, tais como: sensualismo, paganismo; ações desmedidas; 

distorções morais; etc. Muitos, embalados pela euforia e levados pela 

toada cativante concluem equivocadamente que o importante é 

festejar. 

Nesse caso, vale a exortação: há muitas outras maneiras de se 

festejar! Cultive amizades sadias, conversações agradáveis, lugares 

respeitáveis, lazeres proveitosos, convívios harmoniosos e vida 

familiar. Pode ter certeza de uma coisa – “Contra estas coisas não há 

lei” (Gl 5.23). Mas, acima de tudo, cultive um relacionamento 

significativo com Deus. Só Deus pode tornar nossos momentos mais 

felizes! Sem Ele nenhuma felicidade é completa! E lembra-se do 

princípio Paulino: “Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas 

convêm” (I Co 6.12). 
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Salmo 30.1-5 

Hino 129 – “Vigilância e Oração” 

Oração  

 

Lucas 15.11-32 

Hino 335 – “Júbilo no Céu” 

Oração   

 

Pastoral 
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07.03 - Ismael e Ivanilda (3536.4059) 

ACAMPAMENTO 2019 – Muitos de nossos irmãos estão no 
acampamento em Limeira, SP. Oremos a Deus para que tenham 
momentos de lazer e espiritualidade. Nossa gratidão a Deus pela 
vida do preletor Rev. Marcelo Smargiasse.  

PROJETO ANA - Por ocasião do Acampamento, hoje não tere-
mos a realização do Projeto Ana, sendo prorrogado para o do-
mingo, logo após o ensaio do coral, às 18h50, no Departamento 
Infantil. Todas as mulheres da igreja estão convidadas.  

CULTO NOS LARES – Nessa quarta-feira, dia 06, não haverá 
reunião nos lares. A próxima reunião será no dia 13, às 19h30, na 
casa do pastor Célio e Marina. Todos estão convidados. Aqueles 
irmãos que desejam uma reunião de oração em sua casa, por fa-
vor, entrar em contato diretamente com o nosso irmão Dc. Januá-
rio, coordenador desse ministério, ou com algum dos presbíte-
ros. 

ENCONTRO DE MULHERES –  No dia 30 de Março será reali-
zado o nosso Encontro de Mulheres, no hotel Central Park, às 15h, 
com o valor de R$ 40,00. As irmãs que desejam participar devem 
procurar por Vilma Camargo. 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA – O Conselho em 
sua última reunião resolveu marcar para o dia 24 de Março p.f., 
Assembleia Geral Extraordinária, a fim de oferecer, pelo voto da 
assembleia, o título de Presbítero Emérito, conforme Art. 57 da 
CI/IPB. A Assembleia terá início às 19h, contanto com o exercí-
cio devocional do culto público. O Culto de Gratidão será no dia 
14 de Abril.  

GRUPO DA 3ª IDADE – O Conselho anuiu ao pedido para se 
formar o Grupo da 3ª Idade, sendo a coordenadora a nossa irmã 
Célia Marcondes, que deverá formar, à posteriori, a equipe para 
trabalhar nesse ministério.   

COREDI – A comissão de regularização de imóveis, através de 
seu relator Pb. Elias, informa que a situação de alvará e bombeiro 
já foi iniciada e todo o processo está em curso. Graças a Deus pe-
lo trabalho da comissão. 

BATISMO INFANTIL – Foi recebido por Batismo Infantil no dia 
24 de fevereiro, o pequeno Davi Sartori Soares de Carvalho, filho de 
Juliana Vidal Sartori de Carvalho e Danilo Soares de Carvalho. Damos 
graças a Deus pelo mais novo membro de nossa igreja.  

NOTAS 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. VENEZUELA – A Venezuela encontra-se em meio a uma grave 
crise política e econômica, que remonta à controversa reeleição de 
Maduro em 2018. Oremos pelo povo venezuelano e seu atual gover-
no.  

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 10 

Nika e Naya Maíra e Heloísa 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 10 

Januário e Raphael José Cremonesi e Gabriel 

ORNAMENTAÇÃO 
HOJE DIA 10 

Santa Ceia Susi Weissmann 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Rev. Célio Rev. Célio 

05.03 - Januário Neto (3545.3893) 
08.02 - Rose Bacciotti (3527.0393) 


