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
Não deixe de participar do evangelismo quinzenal e aos
domingos. Cumpra o “ide” de Jesus e faça esta obra
crescer!

Atividades do mês
• 1º domingo e 1ª quarta-feira (07/07 e 03/07) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Este mês,
dias 13 e 27.
• Dia 06 a partir de 18:00h, não perca o 1° Encontro Jovem
de Louvor com a participação do grupo STEPHANOSe o
festival do milho.
• Se você tem freqüentado a igreja e deseja fazer parte desta
família, solicite sua ficha de membro. Se ainda não é
batizado, sua carteira será emitida após o batismo.
• Queremos organizar um passeio a um sítio na serra de
Petrópolis, inscreva-se para reservar vaga.

QUERO SUBIR
TE ADORO SENHOR EM ESPÍRITO E EM VERDADE
ME PROSTRO AOS TEUS PÉS
NA BELEZA DA SANTIDADE
TE DOU MEU LOUVOR,
QUE SEJA UM CHEIRO SUAVE
E UM SOM AGRADÁVEL A TI
POIS DIGNO ÉS (BIS)

Artigo do mês
O SOLDADO ROMANO
"(...) mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no
procedimento, no amor, na fé, na pureza" (1 Timóteo 4.12).

moradores, que puderam, fugiram e, naturalmente, milhares de
pessoas foram salvas. Entretanto, o soldado que estava de
sentinela, vigiando a cidade, permaneceu no seu posto, de
pé, armas em punho, tranqüilo como uma estátua. Os seus
superiores, certamente, no desespero da fuga, esqueceram-se
dele, e, não recebendo órdens do comandante para abandonar o
trabalho e fugir, morreu asfixiado pelos vapores sulfurosos.
Deixou-se enterrar ali apenas pelas cinzas do vulcão.
Ao se processarem as escavações das ruínas da cidade, elas
revelaram, além de tantos outros, também os restos do
heróico soldado que se deixara sucumbir no fiel cumprimento
do dever, conforme disciplina militar. E hoje, no Museu de
Nápoles, a sua lança e a sua couraça se constituem num
verdadeiro momento à disciplina e responsabilidade. Como
cristãos. temos deveres relacionados com Deus e também com o
nosso semelhante. Obrigações em relação à pátria e para com
os estrangeiros. Há também deveres ligados à igreja e à
coletividade. Sejamos, pois, disciplinados e exemplares no
cumprimento fiel de qualquer deles. Mas, sobretudo, sejamos
exemplos que mereçam ser imitados por aqueles que,
voluntária ou involuntariamente, perseguem os nossos passos
e observam as nossas atitudes.

Pompéia é uma pequena cidade italiana situada quase ao pé do
Vesúvio. Em agosto do ano 79 d.C., essa cidade foi destruída
por uma erupção inesperada do vulcão adormecido. E foi assim
que Pompéia, inundada de um momento para outro pelas lavas e
cinzas ardentes lançadas pelo Vesúvio, desapareceu.
Morreram, vitimadas pela tragédia, cerca de duas mil
pessoas.
Havendo a cidade sido totalmente coberta por pedaços de lava
não fluida, ficou soterrada e conservada por muitos e muitos
séculos. Foi só em 1748 que começaram as escavações, que
conseguiram emocionar toda a Europa. É que à medida que se
aprofundavam e avançavam nas escavações, iam encontrando
corpos de pessoas que foram surpreendidas pela catástrofe.
Encontraram até o corpo de um cãozinho de estimação, morto
ao lado do seu dono.
Teve-se o cuidado de conservar as edificações que
permaneceram, como templos, lojas, oficinas, repartições
públicas e residências, bem como o calçamento das ruas, de
modo que Pompéia pareça, hoje, uma cidade assombrosamente Pr. Paulo Roberto Barbosa - Um cego na Internet!
http://intervox.nce.ufrj.br/~tprobert
viva. apenas abandonada pelos seus habitantes.
Quando ocorreu a catástrofe no primeiro século, os

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.
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Palavra Pastoral
O Templo do Senhor

Louvor do mês

QUERO SUBIR AO MONTE SANTO DE SIÃO
E ENTOAR UM NOVO CÂNTICO AO MEU DEUS
MAIS QUE PALAVRAS,
MINHA VIDA EU QUERO ENTREGAR
PURIFICA O MEU CORAÇÃO
PARA ENTRA EM TUA PRESENÇA
CONTEMPLAR A TUA GRANDEZA (BIS)

A

Ajude a assistência social, traga alimentos não
perecíveis para a formação de cestas básicas. Sua
ajuda é importante. Informe-se com a irmã Deyse.

O Salmo 84 nos fala da beleza do Templo do Senhor, não pelas suas características físicas ou
geográficas, mas pelo que ele representa para nós. A formosura da Igreja não se deve à sua localização
ou ao material empregado na sua construção, mas ao que sentimos em relação a ela.
O que representa a Igreja para nós? Qual a nossa atitude diante dela? Ela nos inspira devoção?
O Salmista nos ensina no verso 1 que devemos amar a casa do Senhor e torná-la um lugar amável.
Freqüentá-la deveria ser um desejo do nosso coração e como o salmista deveríamos suspirar por ela. (v.
2)
A casa do Senhor deve ser para nós como um porto-seguro, assim como “o pardal encontrou casa e a
andorinha ninho onde acolha os seus filhotes”, nós devemos ver a Igreja como um lugar de refúgio
onde podemos criar nossos filhos e nos sentir seguros. (v. 3) Segundo o salmista, feliz é aquele que
habita na casa de Deus pois pode louvá-lo perpetuamente. (v. 4) É importante observar que ele não fala
de visitar nem freqüentar a Igreja, mas de habitar nela. Nossa relação com a Igreja do Senhor deve ser
mais profunda pois ela não é um clube ou um centro comunitário, mas um lugar de adoração perpétua.
(v. 4)
Segundo os descendentes de Coré, autores deste salmo, feliz é aquele que transforma seus problemas
em bênçãos porque tem um coração reto e extrai suas forças de sua relação com Deus, pois no Senhor
está a sua força. (v. 5-6) São estes os que vão de força em força (v. 7) e chegam sempre diante de Deus
e nunca deixam a sua presença nem a sua casa.
Como viver esta devoção ? Como fazer deste salmo uma realidade na nossa vida?
A resposta está no próprio texto, orando ao Senhor e fazendo dele o nosso escudo. (v. 8-9) Invocando a
Deus em nome de Jesus o seu ungido (messias). (v. 9)
Precisamos mais do que nunca corrigir os nosso valores. Nunca o mundo ofereceu tantas tentações para
nos afastar de Deus e da sua casa. Precisamos ver como o salmista e ter a sua convicção de que “um
dia nos teus átrios vale mais que mil; prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas
tendas da perversidade.” É melhor uma posição humilde diante de Deus do que o destaque diante dos
homens. Muitos buscam posição no mundo e se vêem obrigados a ficar nas tendas da perversidade,
outros querem cargos e posição na igreja se esquecendo do motivo principal de estarmos nela, a
presença de Deus. Segundo o salmista, estar à porta da casa de Deus sem aparecer nem ficar em
evidência é muito melhor do que galgar os primeiros lugares nos banquetes do mundo.
Se compreendermos isto, desfrutaremos da bênção maior que é servir a Deus. Se mudarmos nossa
visão em relação à Igreja será prazeroso estar nela e participar dela. Deus quer mudar a nossa visão em
relação à sua casa, quer que estejamos em sua presença todo o tempo.
Os versos 11 e 12 dizem: “Porque o SENHOR Deus é sol e escudo; o SENHOR dá graça e glória;
nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó SENHOR dos Exércitos, feliz o homem que em ti
confia.”
Deus tem sido o nosso sol e escudo? Temos reconhecido a sua graça, glória e provisão?
Confie no Senhor e seja feliz! Faça da sua casa, a Igreja, o seu porto-seguro. Passe a habitar nela no
lugar de apenas visitá-la ou freqüentá-la.

Pr. Mauricio Fortunato

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

Domingos

Turma de maiores de 6 anos

Quartas-feiras
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21

Carlos e Diva

M - Therezinha
24

Vera

21

N - Alex

N - Alberto

M - Neuza

M - Carlos
31

Alex

28

N - Dulce

28

Elias e Cláudia

N - José Alves

Ebd—adultos

Exercícios bíblicos
1– Que Rei morreu sem deixar saudades ?
2– Quais os Reis que foram assados no fogo ?
3– Como se chamava a mulher do Rei Agripa ?

Aniversário

23/07
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 seitas e
heresias, abordando os diversos ensinos
doutrinários contrários à palavra de Deus e
as falsas doutrinas dos nossos tempos. É
importante conhecer o erro para valorizar
ainda mais a verdade e zelar por ela.

De olho na mídia
. Copa do mundo - A Igreja
Presbiteriana em Brasília virou
ponto de encontro nos dias de
jogos da Seleção. ''Resolvemos
aproveitar o telão e o sistema de
som da igreja e chamamos todos os
fiéis para assistir juntos aos jogos. Eles
adoraram a idéia'', conta o pastor Carlos da
Veiga. Nem os horários ingratos espantam os
torcedores. Os que moram longe levam
colchões e dormem na própria igreja, para
não correr o risco de perder o começo dos
jogos. Nos dias normais, o telão e o
equipamento de som são usados para mostrar
letras de músicas gospel e para que as
pregações dos pastores sejam ouvidas por
todos. Durante os jogos, o sermão é de
Galvão Bueno,Falcão e Casagrande. Mas os
fiéis não prestam muita atenção. Eles
preferem acompanhar o jogo lance a lance
com gritos, urros, cornetas e tambores.
Depois de cada gol do Brasil, o barulho é
infernal. Bem, infernal não. Mas a animação
é tanta que nem parece se tratar de uma
igreja. O pastor Carlos explica: ''Não é
porque somos cristãos que não somos
brasileiros''.

Leandro e Eliana

N - Carlos

M - Denise

Aniversariantes
Nome

14

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

. Refém morto - O refém americano Martin
Burnham foi assassinado durante uma
tentativa de resgate promovida pelo Exército
das Filipinas, de acordo com informações
anunciadas pelo chefe das Forças Armadas
do país. De acordo com as autoridades, a
mulher de Martin Burnham, Gracia, teria
ficado ferida durante a operação.
O casal de missionários cristãos foi tomado
como refém por guerrilhas separatistas
islâmicas, no sul das Filipinas, em maio do
ano passado, quando comemoravam o 18º
aniversário de casamento num balneário.
Nos últimos meses, soldados filipinos foram
treinados por tropas americanas para lutar
contra os rebeldes do grupo Abu Sayyaf,
organização conhecida pelos seqüestros que
realiza e que - segundo o governo americano
- é ligada à rede Al-Qaeda, de Osama Bin
Laden.
. Guerra - Durante décadas os cristãos
evangélicos da Colômbia, junto com muitos
de seus conterrâneos, sofrem o assassinato, o
seqüestro, o desabrigo e a pobreza devido à
guerrilha incessante. O presidente Andres
Pastrana, claramente frustrado pelos ataques
violentos cada vez mais intensos a civis

pelas Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (FARC), interrompeu as
negociações de paz com os rebeldes em 20
de fevereiro e deu início a uma ofensiva
militar com o objetivo de destruir os
rebeldes. Como resultado, os cristãos da
Colômbia vêem mais sofrimento à espera
deles e de seus compatriotas. A Comissão
dos Direitos Humanos e Paz da
Confederação Evangélica da Colômbia
(Cedecol) diz que os comandantes das FARC
estão espalhando rumores perniciosos entre
os rebeldes, o que pode aumentar o perigo
que os ministros cristãos enfrentam.
. Sem camisas - A Fifa (Federação
Internacional de Futebol) vetou o uso de
mensagens evangelísticas, fotos de bebês ou
recados para a família nos campos asiáticos.
O diretor de desenvolvimento da Fifa,
George Cumming, disse que a Copa do
Mundo não é uma "galeria de fotos". A
determinação vai ainda mais
longe: os jogadores não vão
poder usar pulseiras, colares ou
anéis durante o jogo. Nem as
alianças de c asame nto
escaparam do veto.

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
Símbolos no Apocalipse - Continuação
Abismo - Do hebraico "prisão". Usado com
referência ao Seol ou lugar dos espíritos que
partiram (Isaias 14:15; 24:22). Símbolo da
habitação dos espíritos malignos e do cativeiro
de Satanás por 1.000 anos (9:1, 2; 20:1).
Absinto - Uma planta que representava a amargura e
depressão (Jeremias 9:15; Lamentações 3:15; Amós 5:7).
Símbolo da maldição divina que resulta na amargura dos
inimigos (8:11).
Água - Usada 18 vezes no Apocalipse. Refere-se a
influências boas ou más (Salmo 1:3). Símbolo de bênção
e também de nações agitadas pôr Satanás (8:11; 16:4, 5;
17:15; 21:6; 22:1).
Águia - Invasões rápidas por parte de reis (Ezequiel 12:27). Tipo de Cristo (4:7). Segurança, ternura e cuidado de
Israel (12:14).
Ancião - Usado 12 vezes no Apocalipse. Termo aplicado
aos supervisores judaicos e cristãos. Símbolo de idade,
experiência, sabedoria (1 Pedro 5:1-3) e dos santos
celestes no caráter do sacerdócio real (4:4); etc.).
Arco-íris - Do hebraico "arco nas nuvens". (Gênesis
9:13). Encontra-se entre o céu e a terra. Símbolo da graça

e misericórdia de um Deus que guarda sua aliança (4:3;
10:1).
Árvores - As aplicações das árvores são tão numerosas
quanto o seu uso. Símbolo do juízo de sustentação eterna
(2:7; 7:1, 3; 8:7; 22:2, 14).
Aves - Agentes velozes do bem ou do mal (18:2). Às
vezes representam a maldade espiritual (Isaias 31:5).
Besta - Do grego zoon, "Criatura vivente." Ocorre 18
vezes no Apocalipse (4:6, 7, 8, 9 etc.). Seres angelicais de
alta jerarquia. Do grego therion, "besta selvagem". Ocorre
35 vezes (6:8; 11:7 etc.). Poder imperial agindo sem
referência a Deus (Daniel 4:16).
Bezerro - Símbolo da juventude, do vigor e da atividade
(Salmo 29:6; Oséias 14:2). Um tipo de Jesus, que serviu
tanto a Deus como ao homem.
Boca - Orgão relacionado com a respiração, com a fala e com o
comer (Jó 33:2; Êxodo 4:11). Usado com relação a Cristo, aos
santos, ao anticristo, e a Satanás (1:16; 3:16; 9:17; 12:15; 14:5).
Branco - Ocorre 17 vezes no Apocalipse. Usado com referência a
Cristo e aos santos. Símbolo da justiça e vitória (19:14).

Continua no próximo mês ...

Livros recomendados do mês
Os dois reinos - Enéas Tognini - Edições Enéas Tognini - Jesus veio estabelecer o reino de Deus e nos resgatar do
reino das trevas em que vivíamos e no qual éramos escravos. Este livro nos alerta para o senhorio de Cristo que deve
estar reinando sobre nossas vidas para que façamos a sua vontade. Disponível em nossa biblioteca.
Sete passos que podem mudar a sua vida - Tito Oscar - Editora Pavarini - A experiência de cura e libertação do
General Naamã pode nos ensinar a uma vida cheia da presença de Deus para sermos curados e libertos.Disponível em
nossa biblioteca.
Respostas

1– Jeorão, filho de Josafá - 2Cr 21:20
2– Zedequias e Acabe - Jr 29:22
3– Berenice - At 25:13

Berçário até 3 anos
Domingos

Escala de serviço da liderança

