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
Terça-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 (03/04 e 07/04) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Este mês,
dia 13, culto evangelístico na casa da irmã Albertiza,
Travessa Ida, nº 6 e evangelismo nas ruas dia 27.
• Bazar e tarde do Açaí - traga doações para o bazar. Data
será divulgada posteriormente.
• Dia 20/04 - casamento dos irmãos Rogério e Eliane às
19:00h aqui na igreja. Todos estão convidados.
• Dia 28/04, último domingo do mês, culto evangelístico às
19:00h com a presença da irmã Susi Acciole que nos
contará como Jesus lhe tirou das trevas para a sua
maravilhosa luz.

Louvor do mês
MOVE AS ÁGUAS

QUANTO TEMPO ESPEREI
CHEGOU A MINHA VEZ
SEI QUE HOJE É O MEU DIA
JESUS ESTÁ AQUI
MOVE AS ÁGUAS, SENHOR
MOVE AS ÁGUAS
VOU MERGULHAR
VOU RESTAURAR A MINHA VIDA

MOVE AS ÁGUAS, SENHOR
MOVE AS ÁGUAS
VOU MERGULHAR, ME LIBERTAR
SIM, MOVE AS ÁGUAS

Artigo do mês
Doutrina Cristã Básica
1.Há um só Deus - Isaías 44:6,8; 45:6,14,18,21,22
2.Deus é uma Trindade - 2 Cor. 13:14; 1 Pedro 1:2
3.Não existiu nenhum deus antes ou depois de Deus - Isaías 43:10
4.Deus sabe todas as coisas - 1 Jo 3:20
5.Deus é todo poderoso - Salmos 115:3
6.Deus está em todos os lugares - Jer. 23:23,24
7.Deus é soberano - Zac. 9:14; 1 Tim. 6:15-16
8.Deus é espírito - Jo 4:24
9.Deus criou tudo aquilo que existe - Gen. 1:1; Isaías 44:24
10.Espírito não tem um corpo de carne e ossos - Lucas 24:39
11.Deus sempre foi Deus - Salmos 90:2
12.Jesus é Deus - Jo 1:1,14; 8:58; Col. 2:9; Heb. 1:6-8
13.Jesus se tornou homem - Fl 2:5-8
14.Jesus tem duas naturezas: divino e humano - Col. 2:9; 1 Tim. 2:5
15.Jesus era sem pecado - 1 Pedro 2:22
16.Jesus é o único caminho a Deus Pai - Jo 14:6; Mat. 11:27
17.O Espírito Santo é Deus - Atos 5:3-4
18.O Espírito Santo não é uma força. Ele está vivo - Atos 13:2
19.A Bíblia é inspirada por Deus - 2 Tim. 3:16
20.Todas as pessoas pecaram - Rom. 3:23, 5:12,
21.O Homem não evoluiu, ele foi criado - Gen. 1:26
22.Adão e Eva eram pessoas reais - Gen. 3:20; 5:1; 1 Tim. 2:13
23.A Morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão - Rom.
5:12-15

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.

24.O Pecado nos separa de Deus - Isaías 59:2
25.Jesus morreu por todos os nossos pecados - 1 Jo 2:2; 2 Cor. 5:14;
1 Pedro 2:24
26.O sacrifício de Jesus foi em nossa substituição - 1 Pedro 2:24
27.Jesus ressuscitou da morte em seu corpo físico - Jo 2:19-21
28.Os que rejeitam a Jesus irão para o Inferno - Apocalipse 20:11-15
29.O Inferno é um lugar de fogo - Mat. 25:41; Apocalipse 19:20
30.O Inferno é eterno - Mat. 25:46
31.Os não-salvos vão permanecer no inferno para sempre Apocalipse 21:8
32.A Salvação é um presente gratuito de Deus - Rom. 4:5; 6:23; Ef
2:8-9
33.A Bíblia é a Palavra de Deus - 2 Tim. 3:16
34.Jesus voltará visivelmente à terra - Atos 1:11
35.Os cristãos ressuscitarão da morte na volta de Jesus - 1 Tess.
4:14-17
36.Haverá um rapto (a Igreja se encontrará nas nuvens com Jesus) 1 Tess. 4:14-17
37.Haverá um julgamento final - 2 Pedro 3:7
38.Os condenados serão lançados no lago de fogo - Apocalipse
20:15
39.Satanás será lançado no lago de fogo - Apocalipse 20:10
40.Haverá novos céus e nova terra - 2 Pedro 3:13; Apocalipse 21:1
Retirado da internet—Autor desconhecido

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
Mudamos !
Sim, Deus nos abençoou e estamos num novo templo. A hora é de gratidão mas
também de meditação no que Deus espera de nós neste lugar.
A bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas (At 17:24)
porque Deus não é contido por nada, ele contém todas as coisas, tremendo é o nosso
Deus. Mas apesar disto, quando nos propomos a edificar casa pala Ele, Ele nos
abençoa e zela pela sua casa. Ele é Deus zeloso e quer que sejamos zelosos pela casa
que edificarmos para ele.
A prova disto está em Ageu, cap. 1:3 até 2:9. Neste texto Deus levanta o profeta Ageu
para repreender o povo pela negligência com sua casa.
O primeiro templo construído por Salomão havia sido destruído por Nabucodonosor
quando da invasão babilônica. E no contexto da passagem, cerca de dezesseis anos
antes iniciou-se a sua reconstrução por Zorobabel.Esta demora (16 anos) provocou a
indignação de Deus. Pois o povo cuidava das suas próprias casas, mas abandonava a
de Deus. (v. 4) Tinham boas e bonitas casas cobertas por painéis mas a casa de Deus
estava abandonada. O profeta diz que esta é a causa de não haver prosperidade neles.
(v. 5-6) Viviam num desassossego, semeavam muito e colhiam pouco, comiam e
bebiam, mas não se saciavam e o salário recebido não dava para nada.
Deus diz que os planos para o futuro seriam frustrados e a escassez seria o castigo pela
falta de zelo. (v. 9-11) A solução que Deus propõe é a edificação da sua casa. (v. 7-8)
A palavra do profeta dada por Deus trouxe ao povo temor (v. 12), mas Deus por isso,
disse que seria com eles (v. 13) e por isso se animaram para o trabalho (v. 14-15). A
bíblia diz que despertaram para o trabalho. As vezes nós precisamos despertar
também, que Deus nos desperte.
Nós não podemos deixar passar 16 anos para edificarmos a nova casa de Deus. Deus
quer nos abençoar e incentivar a edificar a sua casa, mas precisamos despertar.
Deus quer que lembremos do que fizemos na primeira casa (2:3) e nos manda ser
fortes para trabalhar (2:4), porque fez aliança conosco quando nos tirou do “Egito” e
o seu espírito habita em nós. (2:5)
Deus promete que tudo abalará para encher de glória esta casa, (2:6-7) pois ele é o
dono de todo ouro e toda prata (2:8) e certamente encherá de glória esta nova casa e
Pr. Mauricio Fortunato
aqui nos dará paz. (2:9)

Escala de serviço da liderança

Escola Bíblica para crianças
Berçário até 3 anos

Turma de 4 a 6 anos
Quartas-feiras

M – Cláudia/Marisa
7

Luciene/
Mauro

3
N – Rosana/Mauro
M - Luciene/Aparecida

14

10
N - Rosemaire/Diva

Domingos

Turma de maiores de 6 anos

Quartas-feiras

Domingos

M – Neuza
7

Cláudia/
Maria

14

Rosana/
Aparecida

21

Mariza/
Daniela

28

Vera

7

3

N – Dulce

N – José Alves

M - Alex

M - Carlos
10

Diva

14

N - Denise

Quartas

Sextas

Carlos e Diva
7

M – Alberto
3

Domingos

Quartas-feiras

3

Leandro e Eliana

5

Alberto e Rosana

10

Alberto e Rosana

12

Carlos e Diva

17

Carlos e Diva

19

Elias e Cláudia

24

Elias e Cláudia

26

Deyse

Gilmar e Deyse

Elias

Elias e Cláudia
14
10

Therezinha

17

Alberto

24

Elias

Leandro e Eliana

N - Elias

Alberto e Rosana
M - Hozana/Marisa
21

17
N - Diva/Maria
M - Rosana/Daniela

28

24
N - Rosemaire/Hozana

M - Luciene

M - Therezinha
17

Dulce

N - Neuza

21

Gilmar e Deyse

N - José Alves

M - Vera

Carlos e Diva

M - Alberto
24

Alex

28

N - Denise

N - Carlos

Aniversariantes
Nome

21

Ebd—adultos

28

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

Ana Luísa Alves F. Braga

02/04

Lambert F. R. M. Veras

05/04

Aparecida da Silva Ferreira

08/04

Rosana H. Vigarinho

11/04

Ivete Batista de Lima

12/04

Luiz Felipe A. dos Santos

24/04

Maria Nicolau de Almeida

26/04

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Neste mês, continuamos com o estudo de
doutrinas básicas e logo após sua
conclusão daremos início a apostila sobre
seitas e heresias.

De olho na mídia
. “Deus estava entre mim e a
bala” - O jornalista Pedro Bial
saiu ileso de um assalto seguido
de tentativa de homicídio, na
noite de 03/04. Depois de
roubarem seu carro, os ladrões
atiraram na direção de seu ouvido esquerdo,
mas não acertaram. Antes de entrar no Golf
verde da vítima, os assaltantes lhe deram um
tiro.
Pedro, então, se jogou no chão e colocou a
mão no ouvido esquerdo à procura de
sangue, mas nada havia. Ele se fingiu de
morto até que os bandidos fossem embora.
. Mauro Israel Moreira, pastor da Primeira
Igreja Batista de São Gonçalo, faleceu no dia
03/04. Ele tinha 51 anos e lutava contra um
câncer desde junho do ano passado. Ocupava
a vice-presidência da Convenção Batista
Brasileira e a presidência da Junta de
Mocidade (Jumoc). Lutava contra o câncer
desde de Setembro. Sua igreja contava
atualmente com cerca de 5 mil membros. Em
uma entrevista emocionante à revista
Enfoque do mês de dezembro, o pastor
declarou: "Se Deus me chamasse hoje, teria
uma alegria muito grande porque vivi

intensamente o ministério (...) Quero
incentivar aqueles que passam por situações
parecidas dizendo que somos guerreiros e
mais que vencedores com Jesus. Não
importa como vai terminar a história. Seja do
lado de cá ou de lá, será vitória".
. Prefeita expulsa Satanás de cidade da
Flórida - Carolyn Risher, a prefeita da
pequena cidade Inglis de 1400 habitantes,
alcançou o noticiário internacional ao banir,
com uma medida oficial, satanás dos limites
da cidade de Inglis. Conquistou críticas e
elogios e se tornou motivo de riso. "Isso não
me incomoda", ela disse.
Na noite do Dia das Bruxas, sentada sozinha
em sua cozinha, ela foi convencida pelo
“Espírito de Deus” a banir satanás, por
intermédio de uma proclamação. "Saiba-se a
partir deste dia que satanás, senhor das
Trevas, criador do mal, destruidor de tudo
que há de bom e justo, não será hoje, e nem
será novamente, parte desta cidade de Inglis.
Basta! Exercemos nossa autoridade contra o
demônio em nome de Jesus. Por intermédio
dessa autoridade, e pelo Seu Nome Sagrado,
determinamos que todas as forças satânicas e
demoníacas interrompam suas atividades e

abandonem esta cidade de Inglis".
A proclamação foi impressa, assinada pelo
escrevente municipal e gravada com o selo
oficial. As piadas começaram quase que
imediatamente. O telefone toca na prefeitura
e a uma voz diz: "Oi, é satanás". Os
funcionários respondem apenas. "Tá bom".

1– O que são os falsos profetas por dentro ?
2– Onde a bíblia diz que o Espírito Santo dá conhecimento e habilidade profissional ?
3– Onde a bíblia condena pesos e medidas falsos ?

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico

ABC da conduta conjugal
Amor
- I Cor 13; I Jo 4:19
Responsabilidade - Ef 5:31-33; Prov 31:27
Bondade - Gal 5:22; I Cor 13:4a
Santificação - I Cor 7:14; Rm 6:22; II Cor 7:1
Comunicação - I Pe 3:7a; Ef 4:25; Gal 6:1
Temor a Deus - Sl 86:11; 11:10; 128; Prov 14:27
Dedicação - Gen 29:18; Prov 5:18 Gen 2:24 Unidade - Gen 2:23-24; I Cor 11:11-12
Exclusividade - Cant 8:6a; I Cor 7:2
Vigilância espiritual - I Pe 5:7-8; Sl 127:1
Fidelidade - Gal 5:22; I Cor 7:2
Xeque-mate para a contenda - I Cor 13:6; I Pe
Gentileza - Cant 1:14; 2:10
3:9; Ef 4:29
Honra - Prov 31:29; Ef 5:2; Cant 5:2-4
Zelo - Cant 5:2a; I Pe 3:13; Ef 5:29
Intimidade - Cant 1:15-16; I Cor 7:3-6
"Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante
Jovialidade - Prov 5:18
do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a
Louvor - Col 3:16-17; Sl 21:13
divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta
Motivação - Prov 31:10-11
para discernir os pensamentos e intenções do coração"
Namoro - Cant 1:2; 4:10
Hebreus 4:12
Oração - Col 4:2; I Sm 1:10-11; Rom 12:12
"Seca-se a erva, e murcha a flor, mas a palavra de
nosso Deus subsiste eternamente" Isaías 40:8
Paciência - Gal 5:23; I Cor 13:7; Col 3:12-14
Quietude - Col 3:15; I Pe 5:7

Livros recomendados do mês
Quanto tempo nos resta? Provas convincentes da volta iminente de Cristo - Dave Hunt - Chamada da meianoite - Um estudo bíblico a respeito da promessa de Cristo: “Voltarei”. A Igreja primitiva vivia nesta expectativa,
não podemos perder este sentido de urgência nem o fogo e a paixão que nos motivam.
Uma mesa no deserto - Watchman Nee - Editora CLC - Um guia devocional com meditações diárias extraídas
do ministério da palavra concedido por Deus ao autor durante a sua vida .

Respostas

1– Lobos roubadores. Mt 7:15
2– Ex 35:30-35
3– Lv 29:35-36 e Dt 25:13-16

Domingos

