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 “Esta Igreja ou este Pastor ou obreiro é tudo na minha 
vida”. Quando nos voltamos para a Bíblia, precisamos de 
acordar  e  recordar-nos,  rapidamente,  de  que  Paulo,  por 
exemplo, diria: “Cristo é TUDO na minha vida”, pois ele 
afirmou que “Cristo é tudo em todos”,  Cl. 3:11b.
06. Ora, se um pai ou mãe que têm Cristo como Senhor das 
suas vidas abrirem a boca para dizer: “Meu filho ou minha 
filha é TUDO na minha vida”; “Meu netinho é tudo na 
minha vida”, qual espaço sobrou para aquele que é o dono, 
o Senhor e Soberano do (a) redimido (a)? Já ensinara Jesus: 
“Onde  estiver  o  teu  tesouro,  aí  estará  também  o  teu 
coração”. Lc.12:34. E se aquele “tudo” for tirado: “... como 
Deus  não  poupou  ao  seu  próprio  filho”? (Rm.  8:32). 
Devemos,  sim,  amar  os  nossos  filhos,  netos,  mas  não 
colocá-los no “pedestal” de “serem tudo na nossa vida”.
07. Outro dito que não deveria ser dito, expresso ou falado é 
“Por amor de Deus”!  Tal declaração vem constituindo-se 
em  um  verdadeiro  “tomar  o  nome  de  Deus  em  vão”! 
Muitos  redimidos,  inclusive,  vivem,  praticamente,  o  dia 
todo  repetindo  essa  expressão.  Não  há  inteligência, 
discernimento espiritual nessa citação mecânica e rotineira 
que  se  tornou,  verdadeiramente,  um péssimo  costume  de 
tomar o nome de Deus em vão, pois é isso que lembra a 
Palavra: “Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em 
vão...” (Êx. 20:7). Sim, o nome de Deus é precioso, santo, 
justo, lindo, maravilhoso, honrado e não deve ser desonrado 
em qualquer exclamação de protesto ou surpresa, disso ou 
daquilo!  Agora  digo:  ‘Pela  honra  de  Deus,  não  façam 
isso’! Ele é Kadosh (דושEק): “Santo, Santo, Santo”. (Is. 6:3). 
08. Há vários  ditos que muito estenderiam este artigo de 
apenas uma lauda. É relevante, entretanto, citar a expressão 
que, atualmente,  tem dominando o arraial  dos santos: “eu 
adoro  isto  ou  aquilo”,  ou  “eu  adorei”.  Em  Apocalipse 
19:10 está  escrito:  “Adora  a  Deus”!  Billy  Graham 
comentou  que  “o  homem  adora  coisas”.  Percebe-se,  na 
prática,  “verdadeira  adoração  a  isso  ou  aquilo”.  Tem-se 
generalizado  o  verbo  “adorar”  de  tal  maneira  que  bons 
livros  evangélicos,  inclusive,  estão  usando-o 
constantemente nas traduções (inglês para o português) - “to 
love”, (no  sentido  de  amar,  amar  muito,  gostar  muito), 
simplesmente, como “adorar”, sem a mínima cerimônia.
09. É do contexto da nossa milenar cultura evangélica 
que o verbo adorar está ligado a Deus ou aos ídolos, mas, 
ultimamente, usamo-lo de maneira generalizada! Isso é 
motivo para reflexão e tomada de posição, lembrando-
nos,  também,  da  ampla  e  contundente  declaração  do 
Apóstolo  do  amor  aos  santos:  “Filhinhos,  guardai-vos 
dos ídolos. Amém”! 
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8º CAFÉ DE8º CAFÉ DE  
CONFRATERNIZAÇÃOCONFRATERNIZAÇÃO

LOCAL : Bola de Neve Church

Amados pastores e l deres, íAmados pastores e l deres, í
sejam bem vindos! 

DITOS QUE NÃO DEVERIAM SER DITOSDITOS QUE NÃO DEVERIAM SER DITOS
Bp. Agnaldo Leite do Sacramento

01. Constantemente,  aqui  e  acolá,  ouvem-se  certas 
expressões ou declarações verbais que não são condizentes 
com o bom senso, com a realidade da vida e, sobretudo, não 
são  portadoras  de  fundamento  bíblico.  Falam-se  certas 
coisas sem maldade ou inconscientemente, quero crer. Tem-
se  a  compreensão,  num  primeiro  momento,  de  que  o 
sentimento ou a emoção de determinado contexto induzem a 
pessoa a tal dito irrefletido.
02. No  contexto  da  oração,  sábia  e  advertidamente,  o 
Apóstolo Paulo já lembrava em I Co. 14:15 – “Orarei com 
o espírito, mas também com entendimento”, isto é, orarei 
com  discernimento,  razão;  orarei  com  sabedoria, 
inteligência, como requer a palavra “nus” (νοῦς), no original 
grego. 
03. O Salmista já orava e se resguardava, preventivamente, 
quando dizia: “Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca; 
guarda  a  porta  dos  meus  lábios”,  (Sl.  141:2).  A  vida, 
obviamente, há de nos ensinar muitas coisas ao longo dos 
anos. É por meio dos embates que somamos experiências, 
pois, como disse uma ilustre senhora cristã: “Eu só vim a 
entender e a compreender certos Salmos da Bíblia depois de 
passar por duras provas, duras experiências”!  Is. 48:10; Sl. 
119:71. 
04. Por outro lado, porém, precisamos, mais pontualmente, 
de  aprender  a  ponderar  e  a  raciocinar,  até  com  muita 
rapidez, inteligência e sabedoria,  sobre certas declarações, 
expressões ou ditos que proferimos, quer ingenuamente quer 
por pensamento de grupo, influência de terceiros. Êx. 23:2a. 
05. Eis alguns exemplos - hoje mesmo, ouvi uma senhora 
dizer  na  televisão:  “Minha  filhinha  é  tudo  na  minha 
vida”! Mesmo nos círculos evangélicos, quer de “fogo” ou 
não, ouvimos: “Este ministério é tudo na minha vida”; ou
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LANÇAMENTO: LANÇAMENTO: 
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AJUDE O CONPAS

ADQUIRA OS DVDS DA COMPANHIA 
PRAISE DE DANÇAS POR APENAS 

R$ 10,00 A UNIDADE

CONHEÇA O NOVO LIVRO DO CONHEÇA O NOVO LIVRO DO 
Bispo Agnaldo L. SacramentoBispo Agnaldo L. Sacramento

AVISOS – ANUIDADE DO CONPAS

1. A anuidade é cobrada por igreja. O valor é 
de R$ 100.00 para pagamento a vista, com direito a 
uma carteirinha.

2. A carteirinha adicional custa R$ 20,00 para 
cada pastor (a) ou obreiro (a).

3. Faça a sua inscrição e fique em dia com o 
Conselho de Pastores .

4. A anuidade deve ser paga mesmo que a 
carteirinha esteja válida até 2015.
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DO CONPAS - 2014DO CONPAS - 2014

ENCONTRO DA FAMILA CRISTÃENCONTRO DA FAMILA CRISTÃ  
Responsável - Pr. Roberto da Costa Bortoni
08 e 09 de Novembro
Trabalhar a questão de família nas igrejas.

CEIA DOS PASTORESCEIA DOS PASTORES 
Responsável - Pr. Wagner S.  Ribeiro
05 de Junho e 30 de Outubro

JANTAR DE ANIVERSÁRIO DO CONPASJANTAR DE ANIVERSÁRIO DO CONPAS 
Responsável - Pr. Onésimo R.  Sousa
24/11 – IGREJA BATISTA BARCELONA

CHURRASCO DO CONPAS CHURRASCO DO CONPAS 
Responsável - Pr. Marcus Luis Magagnin
11 de Dezembro - Igreja Batista Barcelona-19h00

DIA DA BIBLIADIA DA BIBLIA
Responsável -Pb Aparecido Paula de Souza
Culto na praça - 13 de dezembro - 19h00
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