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.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Este mês
se realizará nos dias 16/03 e 30/03.
• Dia 14/03 teremos a festa de aniversário da Igreja
começando às 19:30h. É o nosso terceiro aniversário,
convide alguém para celebrar conosco.
• Em virtude da festa de aniversário da igreja, que cai numa
quinta-feira, não realizaremos a reunião de oração da
sexta-feira, dia 15/03, nem o culto de quarta-feira, dia
13/03.
• No dia 14/03 comemoraremos o aniversário da igreja e a
inauguração do novo templo à rua São Cristóvão nº 512 lj
2.

Louvor do mês
EDIFICA
Edifica em mim, uma morada para ti
Um lugar onde teu espírito possa sempre estar
Quero ser um verdadeiro templo Senhor
Ser cheio de tua glória, respirar o teu amor

Santo, Santo
Oh Soberano e amado
Glorioso santo ( 3X )
Glorioso, santo
Oh Soberano e amado
Glorioso Santo Trino Deus

Em tua presença, sou cheio de tua glória
Tua vida em mim, minha vida em ti
Em tua presença, caminho em vitória
Oh soberano e amado
Glorioso santo trino Deus

Artigo do mês

Jesus, Tu és diferente

Tu chamaste Paulo para Te seguir, quando todos temiam-no
como perseguidor.

Jesus, Tu és diferente
Tu ficaste ao lado da mulher adúltera, quando todos se Tu fugiste do sucesso, quando todos queriam fazer-te rei.
afastavam dela.
Tu amaste os pobres, quando todos buscavam riquezas.
Tu entraste na casa do publicano, quando todos se
Tu curaste enfermos, quando foram abandonados pelos
revoltavam contra ele.
outros.
Tu chamaste as crianças para junto de Ti, quando todos
Tu calaste, quando todos Te acusavam, batiam em Ti e
queriam mandá-las embora.
zombavam de Ti.
Tu perdoaste a Pedro, quando ele próprio se condenava.
Tu morreste na cruz, quando todos festejavam a páscoa.
Tu elogiaste a viúva pobre, quando todos a ignoravam.
Tu assumiste a culpa, quando todos lavavam suas mãos na
Tu resististe ao diabo, quando todos teriam sucumbido à sua inocência.
tentação.
Tu ressuscitaste da morte, quando todos pensavam que
Tu prometeste o paraíso ao malfeitor, quando todos estavas derrotado.
desejavam-lhe o inferno.
Jesus, eu te agradeço porque Tu és único!
(autor desconhecido)
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.

Ajude a assistência social, traga alimentos não
perecíveis para a formação de cestas básicas. Sua
ajuda é importante. Informe-se com a irmã Deyse.
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Palavra Pastoral
Feliz Aniversário!!
Três anos já se passaram desde a inauguração desta igreja. Quem está aqui desde o início se lembra das
lutas e dificuldades que enfrentamos. Começar um trabalho praticamente do nada, poucas pessoas,
pouco dinheiro, poucas perspectivas em um lugar difícil.
Tínhamos que estabelecer a nova igreja e isto deveria acontecer a partir da mudança da antiga igreja
que ainda não tinha data certa para mudar. Quando a data foi definida, ficamos com aproximadamente
15 dias para encontrar um lugar e estabelecermos a igreja. Deus estava no controle de tudo! No prazo
correto conseguimos alugar nossa loja e inaugurá-la no dia 14/03/1999 ainda reformando o único
banheiro que a loja possuía. Todo o dinheiro que tínhamos foi exatamente o suficiente para pagarmos o
depósito de garantia do aluguel e pagamos o material de construção necessário para a reforma do
banheiro com cheques pré-datados.
Iniciamos a igreja sem ter a menor noção de quanto ela poderia arrecadar, nem sabíamos se seria o
suficiente para pagar o aluguel. Deus é fiel!
A igreja começou com poucas pessoas, sem nenhuma estrutura eclesiástica formada e numa terra árida
e sedenta.
Nossa loja não tinha espaço para escola dominical, nem gabinete pastoral, nem cozinha, etc.
Começamos a escola dominical com uma tenda de 3X3 montada a cada domingo na calçada da rua.
Por mais de 10 meses a escolinha funcionou desta forma. Não choveu em nenhum domingo do ano de
1999. Deus é tremendo!
Neste período terminamos o banheiro, fechamos as paredes da entrada da loja, aumentamos a carga do
relógio de luz e em dezembro de 1999, instalamos o aparelho de ar condicionado. Em janeiro de 2000
após muitas negociações com o proprietário conseguimos alugar a loja anexa. Mais uma etapa de obras
se iniciava, 9 meses de carência para reformar um loja destruída pelo abandono. Em alguns meses de
trabalho ela já possuía uma nova aparência. No primeiro aniversário, em março de 2000, nossa EBD
infantil não estava mais na rua! Louvado seja Deus!
No segundo ano continuamos com a reforma da loja anexa construindo um jirau com duas salas de aula
e uma sala de TV, na parte de baixo um berçário, um gabinete pastoral, uma cozinha e mais um
banheiro. Conseguimos também instalar dois aparelhos de ar condicionado, refrigerando os dois
andares da loja anexa. Que mudanças operou o nosso Senhor!
No terceiro ano de atividades, precisávamos melhorar o templo. Trocamos aquele piso vermelhão por
um bonito piso de ardósia, construímos um tablado para elevar o púlpito e rebaixamos o teto da igreja.
Com a ajuda de Deus transformamos uma antiga loja de sabão e um ponto de “jogo do bicho” em um
lugar bonito e decente para se adorá-lo. Tudo isto acomodado em um espaço de apenas 97 m2.
Hoje nossa igreja cresceu um pouco, chegamos a 74 membros cadastrados e por isso necessitamos de
mais espaço.
Mas isto não é problema para o nosso Deus que sempre supre cada uma das nossas necessidades. Ele já
providenciou para nós uma loja de 400 m2, num lugar muito melhor e mais acessível de São Cristóvão
onde teremos um templo bem maior e mais espaço para as nossas crianças.
Deus não é maravilhoso ?
Continue a servi-lo com sua vida e todo o seu amor, mais do que nunca, agora precisamos de união e
responsabilidade para com a obra de Deus. Seja fiel a Deus e a sua Igreja, para que juntos possamos
cumprir a missão inicial que Deus nos deu no dia 10/03/1999:
Evangelizar o bairro de São Cristóvão!

Pr. Mauricio Fortunato

Escala de serviço da liderança

Escola Bíblica para crianças
Turma de 4 a 6 anos
Quartas-feiras

Domingos

M – Rosana / Daniela
3

Turma de maiores de 6 anos

Quartas-feiras

Domingos

M – Vera
6

Luciene

3

Dulce

3

6

N – Cláudia / Aparecida

N – Diva

N – José Alves

M - Rosemaire / Marisa

M - Neuza

M - Carlos

10

13

Cláudia

10

N - Luciene / Aparecida

13

Vera

10

N - Alex

Quartas

Sextas

Elias e Cláudia
3

M – Elias
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

29

Alberto e Rosana

Carlos e Diva

Leonardo

Alberto e Rosana
10
13

Elias

20

Alberto

27

Elias

Gilmar e Deyse

N - Leonardo

Carlos e Diva
M - Mauro / Diva
17

M - Dulce
20

Marisa

17

N - Rosana / Maria

Alex

17

N - Vera

M - Cláudia / Rosana
24

M - Therezinha
20

Rosana

24

N - Marisa / Maria
Diva / Hozana

Denise

24

M - Diva

M - Leonardo
31

N - Neuza

N - Therezinha

Aniversariantes
Nome

Data do aniversário

Jonas Barreto de O. Moura

02/03

Rosemaire Costa F. Braga

04/03

Albertiza R. Martins

09/03

Beatriz Huguenin de Barros

10/03

Denise de A. B. Albrecht

10/03

Alinne de Freitas Sampaio

19/03

Josué Henrique F. Sampaio

19/03

Ebd—adultos

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada
domingo às 09:30h para estudar e debater os ensinos
bíblicos.
Neste mês, iniciamos 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

. A cantora gospel Assíria Unidas de 2001. A Bíblia está prometendo não freqüentar mais
Nascimento, gravou
entrevista para a rede BBC
de Londres falando do seu
novo CD. A Cantora
comentou a participação da música
gospel brasileira no mer cado
internacional. Assíria, que morou nos
Estados Unidos, incluiu no seu CD
duas canções em inglês e segundo a
cantora, um novo CD será lançado,
somente com músicas em inglês.
Casada com o atleta do século, Pelé, e
mãe de três filhos, Assíria diz
encontrar tempo para o ministério e
cuidar da família. "Sou católico, mas
nossa maneira de pensar em Deus e
família é igual", disse Pelé.
. A Bíblia ou partes dela estão
traduzidas a 2.287 idiomas. No ano
passado, foram adicionados 24 idiomas
a essa estatística. Os dados constam do
relatório das Sociedades Bíblicas

24

Carlos e Diva

N - José Alves

31
Luciene / Rosemaire

Elias e Cláudia

M - Alberto
27

N - Denise/Mauro

31

Leandro e Eliana

N - Carlos

M - Alex
27

17

traduzida, completa, para 392 idiomas,
oito delas pela primeira vez no ano
passado. Quatro dessas traduções
deram-se em idiomas africanos; dois a
idiomas falados na Ásia e duas a
línguas da Oceania. O N ovo
Testamento está traduzido para 1.012
línguas.
. No dia 22/09/01, o estudante sudanês
de 26 anos Mohammed Saeed Omer foi
espancado e torturado pela polícia de
Cartum, aparentemente denunciado
pela família. Mohammed, que se
converteu do islamismo para o
cristianismo, disse a Portas Abertas no
dia 8 de outubro que seu tio havia
ameaçado de matá-lo no dia 19/09 e
que a sua família estava determinada a
fazer com ele não freqüentasse a igreja
ou se reunisse com cristãos. Omer teve
três unhas arrancadas e foi obrigado
pela polícia a assinar documentos

qualquer atividade da igreja. Ele se
recusou a renunciar sua fé em Cristo.
. Os templos religiosos de São Paulo
serão multados se fizerem cultos com
muito barulho. A prefeitura promulgou
a Lei 13.287 que dispõe sobre o
controle da poluição sonora emitida
pelas igrejas. As multas variam de R$
500 a R$ 8 mil. No caso de
reincidência, a multa somente poderá
ser feita depois de 30 dias de aplicação
da anterior. A igreja deve ser multada
sempre no mesmo valor.
. Mais de 3.500 Bíblias e livros
Evangélicos foram vendidos durante
uma feira de livros em Bagdá e
Damascus entre 8 e 29 de Outubro pela
Sociedade Bíblica do Líbano e da
J or d â n i a . U ma f ei r a
internacional de livros é a
única maneira de os Cristãos
da Arábia comprarem livros

Carlos e Diva
31

Leandro e Eliana

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
1– Falar demais pode levar alguém a ruína ?
2– Onde se encontra na bíblia a bênção apostólica ?
3– Onde se diz na bíblia que o temor de Deus prolonga a vida ?

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico

Unidades de medida
Pesos : Shekel ou Siclo - era a unidade básica de medida entre os Hebreus e servia também como
padrão de valor antes da cunhagem das moedas. Seu valor-peso, em gramas, dependia do metal
tomado como padrão; Siclo de Ouro - 16g; Siclo de prata - 14g; Siclo Babilônico - 8g; Óbulo ou
Gera - era a vigésima parte do Siclo (Num. 18:16); Beca - 10 Óbulos ou meio Siclo (Êx. 38:26);
Arratel - 300 g; Mané ou Mina - 50 Siclos ou 800g; Talento - 3000 Siclos , 50kg ou 60 minas.
Moedas : Dárico - moeda cunhada Persa mais antiga, conhecida pelos Hebreus no período da restauração; (Esd.
2:69) Shekel ou Siclo - a primeira moeda cunhada Judaica; Dracma - moeda Grega valia um quarto de Siclo;
Didracma - meio Siclo, era a moeda do tributo; (Mt 17:21) Denário - moeda Romana valia um quarto de Siclo;
Estáter - moeda Romana igual a um Siclo; Ceitil - moeda Romana também chamada Sescum.
Medidas de comprimento: Cúbito ou Côvado - unidade principal variava entre 45 e 55cm; Dedo ou Dígito largura de um dedo, aprox. 2cm; Mão - Cerca de 4 dedos; Palmo - aprox. 20 cm; Vara ou Cana de Medir - igual
a 6 Côvados; Braça - medida Grega, cerca de 2,20m; (At 27:28); Estádio - medida Grega equivalente a pista do
estadium Olímpico, 185m; Milha - medida Romana, 1500m; Caminho de um Sábado - aprox. 1000m.

Livros recomendados do mês
Cada um na sua - R. C. Sproul - Editora Mundo Cristão - É verdade que todas as religiões levam a Deus? Um
livro que responde a muitas perguntas de jovens e adolescentes sobre religião numa linguagem clara, objetiva e
bíblica.
O que está por trás do G12? - Paulo Cesar Lima - CPAD - O que é o movimento chamado de G12, quais são
suas doutrinas, que métodos utiliza e o que pretende? Neste livro o autor responde a estas perguntas e expõe
biblicamente os desvios deste movimento que tanta confusão tem causado no meio evangélico.
Respostas

1– Sim. Pv 13:3
2– 2Co 13:13
3– Pv 10:27

Berçário até 3 anos
Domingos

