Programação semanal
Domingo
09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
17:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto Evangelístico
Segunda-feira
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja
Quarta-feira
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
Sexta-feira
19:30h — Reunião de oração da Igreja

Atividades do mês
• 1º domingo e 1ª quarta-feira (03/02 e 06/02) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Neste mês realizaremos batismo, a data e o horário serão
posteriormente divulgados.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Este mês,
devido ao carnaval, se realizará apenas em 16/02.
• No Domingo, 10/02, não será realizado o culto
evangelístico das 19:00h, sendo realizado apenas o culto
matinal neste dia.
• Ore pela mudança das instalações da Igreja que poderá
ocorrer este mês.
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Palavra Pastoral
É tempo de mudança!

Louvor do mês
AOS PÉS DA CRUZ
Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir
E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti
Pois sei que tens o melhor para mim há um segredo em teu coração
Oh, dá-me forças para continuar guardando a promessa em oração

E mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas serão
Para regar a minha fé e consolar o meu coração
Pois o que chora aos pés da cruz clamando em nome de Jesus
Alcançará de ti Senhor misericórdia, graça e luz

Firme ó Deus, está o meu coração
Firme nas promessas do Senhor
Eu continuo olhando para ti
E assim eu sei que posso prosseguir

Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim
Quão grande és, tu Senhor quão grande és para mim
Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder
Maravilhoso és, Maravilhoso és para mim

Artigo do mês

Está Cristo Dividido?
1Co 1.11-13
Quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios, um dos
primeiros problemas verificados são as divisões e partidos
presentes naquela igreja. A palavra divisão vem do grego
scismata, schismata, que significa “rasgões em pano”.
Paulo nesta carta afirma que a igreja é o corpo de Cristo:
“Ora, vós sois corpo de Cristo: e individualmente, membros
desse corpo” (1Co 12:27). Por isto pergunta: “acaso Cristo
está dividido?” (1Co 1:13).
1. OS PARTIDOS EM CORÍNTIOS – 1Co 1.12 “Porque,
assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos
os membros do corpo, embora muitos, formam um só
corpo, assim também é Cristo.”
Grupo de Paulo – Era o grupo dos gentios.
Grupo de Apolo – Judeu cristão de Alexandria (Centro
Filosófico). Era um grupo do cristianismo intelectualizado.
Grupo de Cefas – Era o nome judaico de Pedro. Grupo de
durões. Legalistas.
Grupo de Cristo – Agiam como se Cristo pertencesse a
eles.
Todos os domingos às 17:30h você pode participar
da equipe de visitação ou solicitar uma visita a
pessoas de seus relacionamentos. Informe-se com o
irmão Elias.

2. APLICAÇÕES - Onde está a cruz de Cristo? (v. 17)
Na cruz foi desfeita toda inimizade – Ef 2.14-16
Na cruz foi destruída a sabedoria dos sábios – 1Co 1:18-25
Na cruz Deus inverte os valores de força e fraqueza – 1Co
1:26-28
A divisão é evidência de uma igreja carnal - 1Co 3:1-3
A divisão é um empecilho para a obra – Lc 11:17 e 1Co
12:14-17
A divisão elimina o sentimento de comunhão – Am 3:3,
1 Jo 4:20 e Mt 5:23-24
CONCLUSÃO
Acaso Cristo está dividido? A resposta é um grande não.
Mas como será que a sociedade tem nos visto? Unidos?
Divididos?
Leia Jo 13:35
Concluindo, é bom dizer que não há nada de errado com a
diversidade na igreja. A diversidade é positiva. A divisão é
negativa. “Porque o corpo não é um só membro mas
muitos” (1Co 12:14).
Pr. Eber S. Jamil (Texto recebido por email em lista de
discussão na Internet)
Ajude a assistência social, traga alimentos não
perecíveis para a formação de cestas básicas. Sua
ajuda é importante. Informe-se com a irmã Deyse.

Deus está levantando a igreja para mudar. É hora de partirmos para um novo local, a tenda será
carregada para outro lugar. Mas não é apenas a mudança física que Deus está esperando, muito mais
ele deseja a mudança espiritual, interior.
Vamos completar 3 anos no lugar em que estamos, do nada Deus fez brotar esta igreja, deu
crescimento e agora precisamos alargar nosso espaço. Você já se perguntou por que Deus está
investindo em nós? Por que tomar esta pequena igreja e fazê-la crescer? O que Deus quer de nós?
Todo cristão tem um chamado de Deus para edificação da sua obra, Deus nos chamou não só para
edificá-la como também para levá-la adiante. E uma coisa é certa, sempre que quisermos obedecer a
Deus, o inimigo se levantará furioso em oposição contra nós. No livro de Neemias, no capítulo 4, nós
temos um bom exemplo disso.
Entretanto, apesar das ameaças, Neemias não desanimou, pelo contrário, quanto maiores as ameaças,
mais ele se preparava e se organizava para edificar e lutar ao mesmo tempo. Por isso ele conseguiu o
que para muitos seria impossível, reedificar os muros de Jerusalém em 52 dias!
O que Neemias enfrentou, certamente enfrentaremos também. Naturalmente o inimigo ficará irado e
indignado contra nós. (v. 1) Vai apostar no nosso fracasso e tentar nos convencer de que somos fracos.
(v. 2) E mesmo que consigamos, vai dizer que será fácil nos derrubar. (v. 3)
Mas do que nunca precisaremos de unidade e disposição para trabalhar (v. 6), pois quando o inimigo
perceber o nosso progresso, certamente vai nos cercar e atacar tentando criar confusão no nosso meio.
(v. 7-8)
Esta é a sua estratégia preferida, pois criar confusão atrapalha mais do que qualquer outra coisa. Nossa
arma é a mesma que usou Neemias, orar, mas também vigiar! (v. 9) A dificuldade é que muitos, diante
da luta, não vigiam e até desanimam. (v. 10) E o inimigo se aproveita disso para penetrar em nosso
meio e fazer cessar a obra. (v. 11)
É nesta hora que mais precisamos nos guardar para não sermos alvos fáceis para o adversário e
terminarmos por sucumbir diante das suas artimanhas nos deixando usar nos seus propósitos.
Da maneira como Neemias reagiu aos ataques do inimigo, devemos nós reagir também, é tempo de nos
armarmos com a palavra de Deus e unirmos as famílias (v. 13) para fortalecermos a obra de Deus nesta
igreja. É tempo de coragem, não temer nada, somente a Deus e lutar por nossos irmãos. (v. 14) É
tempo de todos trabalharem para o bem comum da obra de Deus (v. 15), mantendo sempre a atenção e
a vigilância (v. 16-18), com uma das mãos trabalhar e com a outra segurar a espada. Ficar atentos para
escutarmos o toque da trombeta (v. 19-20) ao menor sinal de perigo e nos ajuntarmos para socorrer uns
aos outros.
Como Neemias e seus homens, trabalhar sem parar (v. 21-22) com vontade e determinação para levar
adiante o trabalho que Deus nos confiou para fazer.
Mais do que mudar a igreja de local, Deus quer mudar a nossa atitude frente a vida, sua obra, nossos
irmãos. Quer nos preparar para sermos sempre fortes, corajosos e dispostos para o trabalho, nos
ajudando mutuamente e vigiando uns pelos outros.
Seja participante desta obra, pedra por pedra vamos erguer nossos muros, fechar as brechas que nos
tornam vulneráveis aos ataques do inimigo.
É tempo de mudança, não fique para trás!

Pr. Mauricio Fortunato

Escala de serviço da liderança

Escola Bíblica para crianças
Berçário até 3 anos

Turma de 4 a 6 anos
Quartas-feiras

M – Cláudia/Mauro/Aparecida
3

Cláudia/
Maria

6
N – Marisa/Daniela
M - Rosemaire/Hozana

10

13
N - Luciene/Aparecida

Domingos

Turma de maiores de 6 anos

Quartas-feiras

Domingos

M – Alex/Diva
3

Marisa/
Mauro

10

Rosana

17

Luciene

3

6

N – Rosana

N – Leonardo

M - Vera

M - Therezinha
13

Vera

10

N - Alex

Quartas

Sextas

Carlos e Diva
3

M – José Alves
6

Domingos

Quartas-feiras

6

Leandro e Eliana

1

Alberto e Rosana

13

Alberto e Rosana

8

Deyse

20

Gilmar e Deyse

15

Elias e Cláudia

27

Elias e Cláudia

22

Leandro e Eliana

Gilmar e Deyse

Elias

Elias e Cláudia
10
13

Alberto

20

Leonardo

27

Alberto

Carlos e Diva

N - Elias

Alberto e Rosana
M - Maria/Diva
17

M - Neuza
20

N - Cláudia/Daniela/Rosemaire

Denise

Luciene

24

N - Rosemaire/Rosana

17

Leandro e Eliana

N - José Alves

M - Vera
27

Carlos e Diva

M - Carlos
27

Alex

24

N - Denise

N - Therezinha

Aniversariantes
Nome

17

N - Dulce/Luciene

M - Cláudia/Hozana/Marisa
24

M - Therezinha
20

Ebd—adultos

24

Gilmar e Deyse

Porque Deus não é injusto
para ficar esquecido do vosso
trabalho e do amor que
evidenciastes para com o seu
nome, pois servistes e ainda
servis aos santos.
Desejamos, porém, continue
cada um de vós mostrando,
até ao fim, a mesma
diligência para a plena certeza
da esperança;
para que não vos torneis
indolentes, mas imitadores
daqueles que, pela fé e pela
longanimidade, herdam as
promessas. Hb 6:10-12

Exercícios bíblicos

Data do aniversário

Eunice de Freitas Sampaio

06/02

Gilmar Augusto Ribeiro

06/02

Joseph Elias da Silva

10/02

Marieta Ferreira Bandarra

11/02

Davi Huguenin de Barros

17/02

Luciene Aguilar Fortunato

23/02

Vera Lúcia C. Rodrigues

26/02

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada
domingo às 09:30h para estudar e debater os ensinos
bíblicos.
Neste mês, iniciaremos o estudo de doutrinas básicas
e logo após sua conclusão daremos início a apostila
sobre seitas e heresias. As aulas serão ministradas
alternadamente pelo Pr. Mauricio Fortunato e pelo
Pr. Pedro Sampaio.

De olho na mídia
. Em sua edição de fim de
ano, a revista "Época"
exibiu reportagem especial
a respeito do debate sobre
crenças milenares como o
islamismo e o judaísmo, intensificado
com os atentados de 11 de setembro.
. Marcado pelos atentados de 11 de
setembro e pelas descobertas genéticas
que tentam dar à humanidade um falso
controle sobre a vida, 2001 parte dando
mais um recado através da tragédia que
matou 60 pessoas após as chuvas no
Estado do Rio: buscai ao Senhor
enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto.
. A pastora Sandra de Andrade da
Igreja de Nova Vida de Duque de
Caxias, completou a tradicional corrida
de São Silvestre. Com frases colocadas
em um panfleto, divulgando o trabalho
que vem realizando há seis anos, ela foi
para São Paulo com a certeza de que

era propósito de Deus participar da
prova. Enquanto percorria os 15
quilômetros da corrida, algumas
pessoas eram atendidas por médicos e
ambulâncias, outras desistiam, mas em
seu coração estava a confiança e na sua
mente, já conseguia avistar a chegada.
Leia o seu testemunho: — quando
surgia a vontade de parar como reflexo
de meu desgaste, eu olhava para aquele
céu maravilhoso e cantarolava a
música da Alda Célia “VOU VOAR
COMO A Á GUIA”. Enquanto
percorria aqueles “intermináveis
quilômetros”, ouvia palavras de apóio e
também de desânimo: — “Aí tia já
perdeu !!!”. Então eu parava e pedia
para que a pessoa olhasse para o meu
corpo (pois corri sem a prótese) e lesse
o que estava escrito na camiseta. E
então eu tirava os óculos escuros e
fitava os seus olhos, dizendo: “Querido
(a), não existe derrota para quem nasce

Jorge Antônio Barros
vitorioso e eu sou uma vitoriosa, pois
Jesus vive em mim e com a Sua ajuda
eu venci o câncer e mais importante do
que ter sido curada, é saber que sou
salva e que tenho a garantia de uma
vida eterna. Estou aqui nesta corrida
para transmitir às pessoas como você
que vitória só em Cristo Jesus. Deus te
abençoe!”
E assim fez durante toda a corrida,
recebendo ao final sua medalha por ter
completado a prova. Da prova apenas
um fato a lamentar, passou por muitas
igrejas de diversas denominações e não
viu grupos evangelizando. Fica aqui a
sua triste constatação e reivindicação.
Aproveite o dia e cumpra o IDE do
Senhor Jesus. Não desperdice a vida
que ele tem te dado, tenha um coração
grato ao Senhor e
transborde de amor, alegria
e compaixão pelas almas
que estão perdidas e

1– Cefas era casado ?
2– Qual foi a última coisa que fez Jacó antes de morrer ?
3– Quem foi o rei que abençoou Abraão ?

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
REFERÊNCIAS BÍBLICAS CONTRA O ABORTO
"Não matarás." (Êxodo 20:13); "E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe." (Mt
18:5); "Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e esse templo são
vocês." (ICo 3:17); "Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça." (Gl 1:15); "O
Senhor é quem tira a vida e a dá, leva à habitação dos mortos e tira dela." (1 Sm 2:6); "Foi o sopro de Deus que
me criou, o alento do Todo-poderoso me deu vida." (Jó 33:4); "A herança que o Senhor concede são os filhos,
seu salário é o fruto do ventre" (Sl 127:3); "Agora fala o Senhor, que desde o ventre me formou para ser o seu
servo..." (Is 49:5); "Eu ainda estava no ventre materno, e o Senhor me chamou; eu ainda estava nas entranhas de
minha mãe, e ele pronunciou o meu nome." (Is 49:1); "Tu me revestiste de pele e carne, e me teceste de ossos e nervos.
Tu me concedeste a vida e favor, e tua providência conservou a minha respiração" (Jó 10:11-12); "Sim! Pois tu formaste meus
rins, tu me teceste no seio materno. Eu te agradeço por tão grande prodígio, e me maravilho com as tuas maravilhas! Conhecias
até o fundo de minha alma, e meus ossos não te eram escondidos. Quando eu era formado, em segredo, tecido na terra mais
profunda, teus olhos viam as minhas ações, e eram todas escritas no teu livro. Os meus dias já estavam calculados, antes mesmo
que chegasse o primeiro." (Sl 139:13-16); "Coisas que Deus detesta - "O Senhor detesta seis coisas, e a sétima ele abomina: olhos
altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que correm para a
maldade, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia discórdia entre irmãos." (Pv 6:16-19); "Pode uma mãe
esquecer-se de seu filho, não ter ternura pelo bebê em seu ventre? Mesmo se ela esquecer-te, eu não esquecerei de você. Escrevi
seu nome na palma da minha mão." (Is 49:15-16); "Recebi a palavra do Senhor que me dizia: "Antes de formar você no ventre de
sua mãe, eu o conheci; antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações" (Jr 1, 4-5)

Livros recomendados do mês
DAVI - Um homem segundo o coração de Deus - Charles R. Swindoll - Editora Mundo Cristão - Este livro da
série Heróis da Fé é uma biografia de Davi em forma de romance na qual o autor apresenta um relato vibrante da
vida deste homem consagrado a Deus.
Por amor aos Católicos Romanos - Rick Jones - CPR - 37 doutrinas da Igreja Católica claramente analisadas à
luz da Bíblia. Doutrinas pesquisadas no Novo Catecismo da Igreja Católica lançado em 1993 e que a maioria dos
Católicos desconhece.
Respostas

1– Sim. Mc 1:29-30 e Mt 8:14
2– Abençoou os seus filhos. Gn 49:1-33
3– Melquisedeque.Gn 14:18-20

Domingos

