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Em nosso site existem diversos planos de 
leitura da bíblia, acesse, baixe um plano e 
inicie sua leitura agora mesmo!

igrejagileade.com.br

PLANO DE LEITURA BATISMO

nas águas

VOCÊ NOVO AQUI NA GILEADE? 
Independente da forma que você chegou 
aqui, é necessário você conhecer um 
pouco melhor nossa igreja, saiba o quê e 
como pensamos sobre determinados 
assuntos. Se você é novo convertido, deve 
conhecer sua nova vida e o significado de 
nascer de novo. Por isso, o curso 
BATISMO e MEMBRESIA existe e já está 
em andamento, mas ainda dá tempo você 
acompanhar a turma. Participe!
Todas as terças-feiras às 19hs
O bat ismo dos novos convert idos 
acontecerá em junho. Aguarde !!!

vai encarar?
PhD

11/mai às 19:30hs
O Papo de homens de Deus está de 
volta, a conversa desta vez acontecerá 
aqui na igreja, venha bater um papo 
descon t ra ído  e  ed ifican te  sob re 
MASCULINIDADE e o papel do homem 
na sociedade segundo o padrão da bíblia. 

18 de maio às 16hs as mulheres tem um 
encontro marcado. Uma palavra com 
nossa Ir. Francisca. Não perca!

IGREJA CRISTÃ GILEADE

rua Ana de Jesus Pita. 105

Aeroporto (Conviver)

Juazeiro do Norte / CE/igrejagileadejuazeiro
@gileadejuazeiro

igrejagileade.com.br

Fique por dentro de toda a programação da nossa igreja e não perda nenhuma atividade. 
Acompanhe em nosso site ou em nossas redes sociais, acesse:

Coisas de mulher
Sábado, 11 de maio às 19:30hs, você 
mulher é nossa convidada para uma 
conversa edificante sobre o papel 
feminino na sociedade segundo a bíblia.

Nova série:

heróis da fé
Nesta edição:

Jonh Wesley

A ilusão do 

livre arbítrio

A cada edição um novo herói.

E a verdade da 

depravação total

Próxima edição: Jacó Arminio / Dízimo, origens.



ANOTAÇÕES

A BÍBLIA
Responde

S a b e  a q u e l a  d ú v i d a  s o b r e  u m 
determinado assunto que gostaríamos de 
uma resposta bíblica? Agora é possível, 
em nosso site há um espaço para 
perguntas e respostas sobre qualquer 
assunto, o Pr. Franco Júnior irá responder 
as perguntas feitas através do site. 
Já algumas perguntas respondidas lá. por 
exemplo: Alguém quis saber sobre quem 
apareceu a Saul. A resposta já está no 
site, acesse: igrejagileade.com.br

Infelizmente é comum ouvir em parte da 
igreja pentecostal a afirmação de que o 
homem tem LIVRE ARBÍTRIO. Muitos não 
sabem, mas ao afirmar isso acaba 
cometendo uma heresia combatida no 
quarto século inicialmente por Agostinho 
de Hipona. Se o homem não tem livre 
arbítrio, como pode escolher? Na verdade 
não pode escolher.  
Com base em Rm 3:10-26 e segundo a 
teologia de Jacó Arminio e Jonh Wesley, o 
homem é totalmente depravado. Ou 
seja, após a queda de Adão o pecado 
afetou todas as faculdades e a alma do 
homem, corrompendo seu entendimento, 
sua vontade,  suas a fe ições,  sua 
consciência e sua memória. 
A bíblia é abundante sobre esse fato. Ela 
afirma que ‘não há homem que não peque’ 
(IRs8:46; Cr 6:36), que ‘não há quem faça 
o bem’ (Sl 14:1-3), que ‘não há homem 
justo sobre a terra’ (Ec 7:20; Rm 3:10), que 
‘todos nós somos como o imundo’ (Is 64:6), 
que ‘todos pecaram’ (Rm 3:23) e que 
’todos tropeçamos em muitas coisas’ (Tg 
3:2).
A inclinação pecaminosa foi passada de 
Adão para todos os seus descendentes 
(Rm 5:12), de tal maneira que o homem já 
nasce em iniqüidade (Sl 51:5), anda errado 
desde o seu nascimento (Sl 58:3). 
A única exceção é o Senhor Jesus Cristo, 
nascido sem pecado pela operação do 
Espírito Santo (Hb 4:15; Lc 1:35). Todos os 
homens (exceto Jesus) estão debaixo do 
domínio e das conseqüenciais do pecado 
de nossos primeiros pais. 
O correto então é afirmar que o homem é 
totalmente depravado, não tendo livre 
arbítrio e somente pela graça preveniente 
é que temos nosso arbítrio liberto e então 
podemos resistir ou não a graça do Senhor 
sobre nós. Mas resistir ou não a graça do 
Senhor é outro assunto.

Pr. Franco Júnior

A ilusão do 

livre arbítrio heróis da fé

Jonh Wesley
A vida de um homem que com sua 
paixão por Deus mexeu com a vida 
espiritual dos ingleses e com a 
estrutura social de seu país.

John Wesley nasceu em 1703 Epworth, Reino Unido e sua infância foi fortemente 
influenciada por sua mãe, uma mulher rígida e piedosa. Seu pai um pastor anglicano, 
era um homem difícil de se agradar. John era o décimo quarto filho. Ele teria morrido 
em um incêndio em Epworth Rectory se não tivesse sido arrancado das chamas por 
um vizinho. Na época tinha sete anos e depois disso sua mãe o lembrou várias vezes 
que ele era “um tição colhido do fogo”. Mais tarde ele teve a certeza de que tinha sido 
poupado por um propósito, servir a Deus.
Com seu pai e sua mãe, John Wesley desenvolveu excelentes hábitos de estudo e 
também se acostumou com o sofrimento físico.
John Wesley foi para Charterhouse School em 1714, para Christ Church College, em 
1720, e em 1726 foi eleito membro na Lincoln College em Oxford. Depois de ser pastor 
auxiliar em Wroote, Lincolnshire, de 1727 a 1729, ele voltou à Oxford não apenas para 
continuar seus estudos, mas também para começar a viver uma vida mais devota e 
santa. Muitos outros jovens brilhantes tinham um curriculum como o de Wesley, mas 
poucos tinham a sua dedicação. Ele dominava pelo menos sete idiomas e desenvolveu 
uma visão verdadeiramente abrangente em todas as áreas da investigação. Quando 
ele voltou de Wroote para Oxford, ele assumiu a liderança de um grupo chamado Holy 
Club (Clube Santo), iniciado por seu irmão Charles. Lá era onde eles reforçavam a fé 
através do estudo das Escrituras e buscavam a santidade na vida de cada membro.
Em 1735 grandes mudanças atingiram John e Charles Wesley. O seu pai morreu e 
ambos foram para a colônia da Georgia, nos Estados Unidos. Lá, Wesley teve contato 
com um pequeno grupo de morávios. Estes homens e mulheres destemidamente 
cantavam hinos durante terríveis tempestades no mar, ao mesmo tempo em que o 
próprio Charles se desesperava. Isso o fez querer conhecer mais sobre a fé que eles 
demonstravam ter. Em 1737 ele retornou à Inglaterra.
John Wesley tinha 37 anos de idade quando começou a viajar e pregar. Ele 
freqüentemente exagerava o número daqueles que vinham ouvi-lo. Muitas vezes, as 
mesmas pessoas que precisaram de sua ajuda eram as mesmas que mais o 
perseguiam. Ele pregava em púlpitos até que eles fossem fechados para ele, e ele 
então pregava nos campos abertos. Ele pregava três vezes por dia, começando às 5 
da manhã, uma vez que os trabalhadores poderiam parar para ouvi-lo enquanto 
andavam para o trabalho.
O que Wesley pregava? Santidade, honestidade, salvação, boas relações familiares, 
vários outros temas, mas acima de tudo a fé em Cristo. Ele não pedia aos seus 
ouvintes para deixarem suas igrejas, mas para continuarem indo nelas. Ele lhes deu o 
refrigério espiritual que eles não achavam. Quando suas décadas de provação 
produziram décadas de triunfo, as multidões aumentaram. Ricos e pobres vinham para 
ouvi-lo falar. Ele desenvolveu redes de assistentes leigos. Suas exortações para viver 
perfeitamente em amor hoje parecem duras, mas considere os efeitos em suas 
congregações. Os xingamentos nas fábricas pararam, os homens e as mulheres 
começaram a se preocupar com vestimentas limpas e simples, extravagâncias como 
chá caro e vícios como o gim foram deixados por seus seguidores, vizinhos deram um 
ao outro ajuda mútua através das sociedades.... CONTINUA EM NOSSO SITE
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