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 (01/05 e 05/05) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Este mês,
dias 11 e 25.
• Bazar e tarde do Açaí - traga doações para o bazar. Data
será divulgada posteriormente.
• No último domingo do mês, 26/05, teremos no culto da
noite o testemunho de conversão e louvor do casal Marcos
e Olívia Silva. Não perca!
• No terceiro Sábado do mês, dia 18, será realizada uma
reunião de todos os professores da EBD infantil com a
coordenadora, irmã Rosana. Não falte!
• Brevemente marcaremos um novo mutirão. Participe!

Louvor do mês

O PODER DA ORAÇÃO
EU CREIO NO PODER DOS JOELHOS QUE SE DOBRAM
EU CREIO NO PODER DA ORAÇÃO
EU CREIO NO PODER DAS MÃOS QUE SE LEVANTAM
EU CREIO NO PODER DA ORAÇÃO
VOU LEVAR MEUS PROBLEMAS PRA DEUS
ENTREGAR MEUS PROBLEMAS PRA DEUS
ABENÇOAR MINHA FAMÍLIA,
MINHA CASA, MEUS IRMÃOS
POIS EU CREIO NO PODER DA ORAÇÃO
EU CREIO NO PODER DA ORAÇÃO

EU CREIO NO PODER DA BRASA VIVA NO ALTAR
INCENSO MISTURADO À ORAÇÃO
QUANDO O ANJO OFERECER, A TROMBETA VAI TOCAR
DEUS VAI MOVER OS CÉUS, A TERRA E O MAR

Artigo do mês
O HOMEM QUE NÃO SE IRRITAVA
Em uma cidade interiorana havia um homem que não se irritava e
não discutia com ninguém. Sempre encontrava saída cordial, não
feria a ninguém, nem se aborrecia com as pessoas.
Morava em modesta pensão, onde era admirado e querido.
Para testá-lo, um dia seus companheiros combinaram levá-lo à
irritação e à discussão numa determinada noite em que o levariam a
um jantar.
Trataram todos os detalhes com a garçonete que seria a responsável
por atender a mesa reservada para a ocasião. Assim que iniciou o
jantar, como entrada foi servida uma saborosa sopa, que o homem
gostava muito. A garçonete chegou próxima a ele, pela esquerda, e
ele, prontamente, levou seu prato para aquele lado, a fim de facilitar
a tarefa. Mas ela serviu todos os demais e, quando chegou a vez
dele, foi embora para outra mesa. Ele esperou calmamente em
silêncio, que ela voltasse. Quando ela se aproximou outra vez, agora
pela direita, para recolher o prato, ele levou outra vez seu prato na
direção da jovem, que novamente se distanciou, ignorando-o. Após
servir todos os demais, passou rente a ele, acintosamente, com a
sopeira fumegante, exalando saboroso aroma, como quem havia
concluído a tarefa e retornou à cozinha. Naquele momento não se
ouvia qualquer ruído. Todos observavam discretamente, para ver sua
reação. Educadamente ele chamou a garçonete, que se voltou,
fingindo impaciência e lhe disse: o que o senhor deseja? Ao que ele
respondeu, naturalmente: a senhora não me serviu a sopa.

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.

Novamente ela retrucou, para provocá-lo, desmentindo-o: servi, sim
senhor! Ele olhou para ela, olhou para o prato vazio e limpo e ficou
pensativo por alguns segundos...
Todos pensaram que ele iria brigar... Suspense e silêncio total.
Mas o homem surpreendeu a todos, ponderando tranqüilamente: a
Senhorita serviu sim, mas eu aceito um pouco mais!
Os amigos, frustrados por não conseguir fazê-lo discutir e se irritar
com a moça, terminaram o jantar, convencidos de que nada mais
faria com que aquele homem perdesse a compostura.
Bom seria se todas as pessoas agissem sempre com discernimento
em vez de reagir com irritação e impensadamente.
Ao protagonista da nossa singela história, não importava quem
estava com a razão, e sim evitar as discussões desgastantes e
improdutivas. Quem age assim sai ganhando sempre, pois não se
desgasta com emoções que podem provocar sérios problemas de
saúde ou acabar em desgraça.
Muitas brigas surgem motivadas por pouca coisa, por coisas tão sem
sentido, mas que se avolumam e se inflamam com o calor da
discussão. Isso porque algumas pessoas têm a tola pretensão de não
levar desaforo para casa, mas acabam levando para a prisão, para o
hospital ou para o cemitério. Por isso a importância de aprender a
arte de não se irritar, de deixar por menos ou encontrar uma saída
inteligente como fez o homem no restaurante. Pense nisso! A pessoa
que se irrita aspira o tóxico que exterioriza em volta, e envenena-se
a si mesma.
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
O amor na igreja
O Apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos no capítulo 13:8 “A ninguém fiqueis devendo coisa
alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros; pois quem ama o próximo tem cumprido a
lei. 9 Pois isto: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro
mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 10 O amor não
pratica o mal contra o próximo; de sorte que o cumprimento da lei é o amor.”
Neste texto ele se refere ao amor como algo essencial para todos os nossos relacionamentos, uma
dívida que temos para com o próximo (v. 8) e o cumprimento de toda a lei. Creio que a maioria dos
nossos problemas acabariam se exercitássemos o amor.
Haveria mais perdão, como diz Pedro em 1Pe 4:8 - “Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns
para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados.” Seríamos mais tolerantes,
suportaríamos mais os erros dos outros e seríamos menos vingativos. Não há como viver em uma
comunidade como a Igreja sem perdoar, mas não há como perdoar se não houver amor intenso!
Se houvesse mais amor, haveria mais união como nos lembra Paulo em Cl 3:14 - “acima de tudo isto,
porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.” O amor cria entre nós um vínculo de perfeição.
Tudo neste mundo quer nos separar, idéias, pontos de vista, cultura, poder aquisitivo, raça, etc. Na
Igreja, porém, o amor pode nos unir independentemente das diferenças, quando nos amamos nos
sentimos um. Não fomos chamados para sermos apenas irmãos, mas para formarmos um corpo.
Se nos amarmos, teremos um identidade. A bíblia diz em Jo 13:34 “Novo mandamento vos dou: que
vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35 Nisto
conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos outros.” Jesus disse que este novo
mandamento, o amor, nos identificaria como seus discípulos. O que nos identifica como igreja, não são
nossos belos templos, nossas bonitas vestimentas ou nossa aparência de santos, mas o amor com que
amamos nossos irmãos.
O amor produz comunhão. Em At 4:32 a bíblia diz: “Da multidão dos que creram era um o coração e a
alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía; tudo, porém, lhes era
comum.” Esta comum-união era possível pois ninguém pensava apenas nos seus próprios interesses
pois o amor faz com que pensemos mais no outro do que em nós mesmos. No amor não há egoísmo.
Por isso, só o amor pode produzir verdadeira comunhão.
Só o amor edifica a Igreja. Paulo afirma isto em 1Co 8:1-2 que diz: “O saber ensoberbece, mas o amor
edifica. 2 Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber.”
Podemos construir templos e não sermos edificados como igreja, podemos crescer no conhecimento
teológico e isto nada nos aproveitar na vida espiritual da igreja. O muito saber nos faz inchar em nós
mesmos, mas o amor nos faz transbordar para os outros.
Por isso, meus amados irmãos, antes de querermos aprender qualquer outra coisa, aprendamos a amar
nossos irmãos. De nada adianta compreendermos todos os mistérios da existência humana e não
amarmos nossos irmãos, isto não edifica a Igreja.
Para edificar esta Igreja, precisamos acreditar no amor. Se nós nos tornarmos a Igreja do amor, teremos
identidade e edificação firme a tal ponto que nada nem ninguém poderá nos destruir.
Pense nisso e ame aos seus irmãos!

Pr. Mauricio Fortunato

Escala de serviço da liderança

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

Domingos
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Marisa/
Mauro
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Cláudia/
Daniela

05

Rosana/
Maria

12

Aparecida/
Luciene
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Cláudia/
Mauro

26

Turma de maiores de 6 anos
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Alberto e Rosana
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Carlos e Diva
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Carlos e Diva
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Elias e Cláudia
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Elias e Cláudia

24

Deyse
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Leandro e Eliana
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Alberto e Rosana

Elias

Elias e Cláudia
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N - Diva/Aparecida
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M - Therezinha
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N - Denise

08

Alberto

15

Therezinha

22

Alberto

29

Elias

Leandro e Eliana

N - José Alves

Alberto e Rosana
M - Rosemaire/Mauro
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15
N - Marisa/Daniela
M - Diva/Hozana
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22
N - Rosana/Daniela
M - Marisa/Maria
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N - Rosemaire/Aparecida

M - Neuza

M - Elias
15

Denise

N - Dulce

12

M - Denise

Carlos e Diva

M - Alberto
22

Alex

19

N - Vera

01/05

Lúcia de Fátima T. Bezerra

01/05

Cesar A. Ferreira Morais

09/05

Mauro C. B. do Nascimento

13/05

Briam Ribeiro Sales

19/05

Therezinha L. de Miranda

22/05

M - Neuza

Gilmar e Deyse
Elias e Cláudia

M – José Alves
29

Dulce

26

N - Alex

N – Carlos

Ebd—adultos

26

Leandro e Eliana

Exercícios bíblicos
1– Paulo prometeu pagar a dívida de uma pessoa, quem era ela ?
2– Devemos nos afastar dos que promovem divisões e escândalos ?
3– Quem disse a frase: “de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo” ?

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

. Igrejas podem ser multadas - .
O código de postura da cidade
do Rio de Janeiro, diz que a
Comlurb – empresa responsável
pela limpeza urbana – pode
multar instituições que promovam
distribuição de prospectos e folhetos em vias
públicas. O que atinge diretamente as igrejas
evangélicas.
A medida é baseada na lei municipal
3.273/01, artigo 109, de setembro de 2001 e
não pune aqueles que distribuem o folheto,
mas sim as instituições emitentes. O valor da
multa varia de R$ 50 a R$ 800 e atinge não
só a distribuição de folhetos, mas também o
uso de faixas e cavaletes fora dos portões da
organização.
Segundo a Comlurb, antes de multar, os
funcionários costumam advertir os infratores
das possíveis penalidades. Caso a infração
continue, a multa é aplicada. Para não deixar
de evangelizar, a empresa aconselha às
igrejas que deixem folhetos com porteiros de
prédios para que sejam colocados nos
escaninhos e encaminhados aos moradores.
O que a lei não proíbe.

19

N - Therezinha

Data do aniversário

Suely Ramos Barbosa

Gilmar e Deyse

N - Carlos

Aniversariantes
Nome

12

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

Clonagem - A Clonaid, empresa de
clonagem humana ligada à seita norteamericana Movimento Raeliano, disse que
está pronta para clonar o nobre alemão
Ottomar Rudolphe Vlad Drácula, herdeiro
adotivo do conde romeno que inspirou o
vampiro da literatura.
Drácula não pode ter filhos e está
procurando um fidalgo que possa adotar o
nome da família. Ele não se manifestou
sobre a idéia de ser copiado.
Os raelianos pregam a unificação de
tecnologia da clonagem com o culto a extraterrestres. Eles acreditam que os seres
humanos são clones desenvolvidos por ETs
que teriam chegado na Terra há 25 mil anos.

. Canibalismo - Um homem de 42 anos,
pertencente a uma seita diabólica ucraniana,
está sendo acusado de assassinar uma
menina de nove anos, encontrada com o
corpo esquartejado e parcialmente comido.
Segundo o Ministério do Interior da Ucrânia,
o homem foi detido logo depois de a polícia
encontrar numa lata de lixo próxima à sua
casa o corpo da menor.
O primeiro caso oficial de canibalismo na

Ucrânia aconteceu em agosto de 1999,
quando um membro de uma seita satânica foi
condenado à morte. Dmitri Diomi e outros
dois homens assassinaram uma jovem de
quinze anos, cuja cabeça foi cortada com
uma faca de cozinha. Ele ferveu a língua da
menina em água quente e a comeu; em
seguida, o assassino envernizou a cabeça da
jovem e a levou para o seu apartamento, em
Crimea. Na Rússia, cerca de oito pessoas
foram condenadas por canibalismo. Todas
elas faziam parte de grupos religiosos que
incentivavam essa prática.

. Magia no futebol - Os torcedores da
Seleção de Camarões estão enfurecidos com
o técnico da equipe. Tomas Nkono,
treinador-adjunto, e o alemão Winfried
Schaefer, técnico do time, foram expulsos do
campo nesta semana, uma hora antes do
início da semifinal contra Mali. Eles foram
acusados de praticarem, dentro do estádio de
futebol, rituais de magia negra. Schaefer e
Nkono foram punidos com um
ano fora de campo por terem
mostrado uma atitude
¨escandalosa e provocativa¨

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
Roteiro para evangelismo pessoal
1 – Por que preciso ser salvo?
Rom 3:10-12 – ... Não há um justo, nem um ...
Rom 3:23 – ... todos pecaram e destituídos ....
Jo 3:3,5 – aquele que não nascer de novo, ...
Mat 25:41,43 – Apartai-vos de mim, malditos, para ...
Luc 16:24 – ... manda a Lázaro, que ...
Rom 5:18a – ... por uma só ofensa veio o juízo sobre ...
Rom 6:23a – ... o salário do pecado é a morte ...
Mar 9:43-44 – ... inferno ... o fogo que nunca se apaga ...
Ap 20:15 – E aquele que não foi achado escrito ...
Ap 21:8 – ... quanto aos tímidos ... lago que arde com ...
2 – Mas não posso ser salvo por ...
2.1 – Esforçar-me ao máximo?
Isa 64:6 – ... imundo ... trapo da imundícia ...
Heb 11:6 – ... sem fé é impossível ...
2.2 – Cumprir a lei? Gal 2:16; Rom 3:20
2.3 – Fazer boas obras? Efe 2:8-9; Tit 3:5; Rom 4:2-8.
2.4 – Ter sido batizado? 1Ped 3:21; Efe 2:15
2.5 – Ser religiosíssimo?
Jo 14:6 – ... caminho ...verdade ... vida;
Jo 3:3,5 – ... aquele que não nascer de novo ...
At 4:12 – ... debaixo do céu nenhum outro nome ...
1Tim 2:5 – ... um só Mediador ...
3 – Que acontecerá se eu crer – aceitar Cristo como meu
único e total Salvador e Senhor – controlador?

3.1 – Tornar-me-ei filho de Deus.
Jo 1:12 – Mas, a todos quantos o receberam, ...
3.2 – Serei perdoado e justificado.At 13:383.3 – Começarei a ter uma nova vida.
2Cor 5:17 – ... se alguém está em Cristo, nova criatura ...
4 – Qual a melhor ocasião para se salvo?
Luc 12:20 – ... Louco! esta noite te pedirão a tua alma; e ...
2Cor 6:2; Heb 3:7-8 – HOJE
Sl 95:7-9; Prov 27:1; 29:1; Isa 55:6; At 17:30.
5 – Salvação é possível? Deus quer me salvar?
Rm 5:6-8; 1Tim 1:15 ... para salvar os pecadores ...
Mt 11:28-30 ... vinde a mim ...
Ap 3:20 – .. estou à porta, e bato;...
6 – Então, como ser salvo?
a) Arrependa-se! Luc 13:3 – ... se não vos arrependerdes ...
At 3:19 – “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para...
b) Converta-se! Mt 18:3 – ... se não vos converterdes e não ...
c) Creia! At 16:31 – ... Crê no Senhor Jesus Cristo e ...
Jo 3:18 – Quem crê nele não é condenado; mas ...
d) Receba Cristo como seu único e total Salvador e Senhor!
Jo 1:12 – Mas, a todos quantos o receberam ... filhos de Deus ...
Rom 10:9-10 – ... boca confessares ... em teu coração creres
e) Confesse a Cristo publicamente!
Mt 10:32-33 – ... qualquer que me confessar diante dos homens,
eu ...
Do site http://solascriptura-tt.org/

Livros recomendados do mês
A mulher montada na besta - a Igreja Católica e os últimos dias - Dave Hunt - Chamada da meia-noite - Uma
análise da profecia do cap. 17 do livro do Apocalipse. Saiba quem é esta mulher e o que ela tem feito através dos
séculos e o que fará no final dos tempos.
Maçonaria - do outro lado da luz - William Schnoebelen - Editora Luz e Vida - Saiba o que há por trás deste
grupo místico, seus ritos secretos, seus símbolos, sinais. O autor é um ex-mestre Maçom do grau 32.
Respostas

1– Onézimo - Fm 17-19
2– Sim. Rm 16:17-18
3– Pedro. 2Pe 2:19

Berçário até 3 anos
Domingos

