Programação semanal

Notícias da Igreja

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!

• 1º domingo e 1ª quarta-feira (04/08 e 07/08) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Este mês,
dias 10 e 24.
• Dia 17 às 16:00h, reunião com os professores da Escola
Bíblica Infantil, não falte!
• 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.
• Agradecemos a Deus pelas vidas dos pastores Adval (Ass.
de Deus do Jacaré) e Timóteo (Nova Vida da Pavuna) que
nos abençoaram mês passado com suas pregações.

Louvor do mês

VISITA
NO NOME DO SENHOR JESUS HÁ TODO PODER
TRANSFORMA E TRAZ LIBERTAÇÃO
O NOME DO SENHOR TRAZ UNÇÃO
É ELE QUEM ABALA OS CÉUS E TREME A TERRA
TRAZ FOGO E VISITAÇÃO
E ENCHE OS NOSSOS CORAÇÕES
SALVA, LIBERTA OS CATIVOS
E CURA OS ENFERMOS
FAZ SINAIS E PRODÍGIOS,
DÁ VIDA E TRAZ DIREÇÃO

JUNTOS LEVANTAMOS NOSSAS MÃOS
EM UMA SÓ VOZ
COM FÉ E FORÇA NO CORAÇÃO,
CLAMAMOS COM ESTA CANÇÃO
VISITA, VISITA AS NOSSAS VIDAS
VISITA, VISITA COM TUA UNÇÃO ESTE LUGAR
VISITA, VISITA AS NOSSAS FAMÍLIAS
VISITA, VISITA TEU POVO SENHOR COM PODER

Artigo do mês
O TEU PECADO TE ACHARÁ
"(...) E estai certos de que o vosso pecado vos há de
atingir" (Números 32.23).
Vivia, numa afastada aldeia de certo país europeu, um rapaz
que lamentavelmente desde bem cedo cultivou o triste hábito
de tirar aquilo que não lhe pertencia. Roubava tudo o que
lhe agradava ou interessava.
Certa tarde, saiu de casa, indo parar na construção de um
conJunto residencial da cidade próxima. Vendo que não havia
ninguém trabalhando na obra, ele furtou várias pedras de cal
virgem, ocultando-as dentro da camisa, por não caberem em
seus bolsos e, também, porque precisaria deles para colocar
os pregos que tirara da mesma obra.
Quando já voltava para casa, encontrou-se com dois amigos,
conduzindo um animal preso pelo cabresto e montados em
outros dois. Desejando chegar mais rapidamente ao destino,
eles convidaram-no para montar o cavalo que puxavam, a fim
de que pudessem acelerar um pouco mais a marcha dos três
animais. O rapaz aceitou o convite prontamente e lá se
foram. Quando atravessavam um vau do rio, o animal que
montava se espantou e num movimento brusco lançou seu
cavaleiro na água. O moço afundou-se e, quando veio à tona,
pôs-se a gritar desesperadamente: -- Ajudem-me, por favor! Salvemme depressa, pois estou me queimando... Socorro... Socorro!
Os dois amigos, ainda montados, estranharam o apelo. Eles
não podiam compreender como é que a água fria e ainda

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.

corrente pudesse queimar alguém. Assim, não o levaram a
sério. Ficaram por mais algum tempo olhando para ele. até
perceberem que o desespero do companheiro aumentava e não
parecia ser nenhuma brincadeira. Saltaram então dos seus
animais, lançaram-se na água e puxaram-no para fora. Quando
o deitaram na areia à beira do rio, o rapaz desmaiou.
Apavorados, os amigos desabotoaram-lhe a camisa e então
descobriram o motivo da lamentação e dos gritos tão cheios
de pavor. A cal escondida dentro da camisa queimou-lhe
grande região do corpo e o peito, quando entrou em contato
com a água.
O rapaz julgou haver escolhido um bom lugar para esconder o
fruto do seu erro, mas ainda assim foi descoberto.
O pecado não perdoado nunca estará suficientemente
escondido, porque não existe lugar nenhum no mundo onde se
possa ocultar e esquecer o pecado, que voluntária ou
involuntariamente se cometeu. Apenas e tão-somente a cruz do
Calvário pode oferecer tal segurança, porque nela Jesus
morreu por eles e, portanto, só "o sangue de Jesus Cristo,
seu Filho, nos purifica de todo o pecado."
Se não desejamos viver torturados pela lembrança do pecado
que a cada momento assalta a nossa mente e o nosso coração,
busquemos o perdão e a purificação deles, em Cristo,
enquanto é dia.
Pr. Paulo Roberto Barbosa - Um cego na Internet
http://intervox.nce.ufrj.br/~tprobert

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
Deus quer preparar um avivamento !
No salmo 108:1, Davi nos diz que o seu coração está firme e por isso ele está pronto para louvar a
Deus. Para louvar a Deus, trabalhar para ele, viver para ele, precisamos estar firmes em nossos
corações. Muitas vezes pensamos que estamos firmes, mas nos enganamos a nosso próprio respeito e a
bíblia diz que isto é perigoso. 1Co 10:12 - “Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia.”
Para que Deus possa produzir um avivamento, ele requer de nós um cuidado e um preparo para a obra
que ele quer realizar. Basta olharmos para a história da igreja para percebermos que todos os
avivamentos foram precedidos por um preparo cuidadoso de Deus em seu povo.
Jacó teve sua vida transformada depois de sua luta com o Anjo de Senhor, nesta luta o Senhor tocoulhe na coxa e ele carregou as marcas deste dia por toda a sua vida. Esdras e Neemias promoveram um
grande avivamento trazendo de volta a palavra de Deus, preparando aquele povo para a obra que Deus
queria realizar, a restauração da nação após o cativeiro.
Paulo também nos fala da necessidade de estarmos preparados para sermos úteis na obra de Deus. Em
2Tm 2:15-21 ele diz: “15 Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que
se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 16 Evita, igualmente, os falatórios inúteis
e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 17 Além disso, a linguagem
deles corrói como câncer; entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. 18 Estes se desviaram da
verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. 19
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: O Senhor conhece os que lhe
pertencem. E mais: Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 20 Ora, numa
grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata; há também de madeira e de barro. Alguns,
para honra; outros, porém, para desonra. 21 Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes
erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda
boa obra.”
Como podemos nos preparar? Há muitas coisas que Deus fazer em nós entre elas citamos algumas:
Renúncia para sermos seus discípulos. Mc 8:34-38; Esvaziamento para sermos imitadores de Cristo. Fp
2:5-7, Submissão. Is 45:9 - “Ai daquele que contende com o seu Criador! E não passa de um caco de
barro entre outros cacos. Acaso, dirá o barro ao que lhe dá forma: Que fazes? Ou: A tua obra não tem
alça.” Não podemos discutir com Deus, ele é o nosso oleiro e não podemos resistir à sua voz. Jr 18:6 “como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão” Deus nos alerta para esta verdade, mas
muitos resistem a sua voz. Jr 18:11-12 - “Assim diz o SENHOR: Eis que estou forjando mal e formo
um plano contra vós outros; convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder e emendai os
vossos caminhos e as vossas ações. 12 Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos
consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno.” Não
percebem que Deus conhece o nosso interior. Sl 90:8 Nosso preparo passa por Contrição e
quebrantamento. Sl 51:17 e vida no altar de Deus. Rm 12:1-2
O resultado deste preparo são as grandes coisas que Deus vai fazer de nos santificarmos. Js 3:5
Devemos lembrar que quando Elias enfrentou os 450 profetas de Baal, o fogo de Deus só caiu depois
que ele restaurou o altar. 1Rs 18:30 Josué só prevaleceu contra Ai quando levou Acã a confessar o seu
pecado e retirou do meio do povo as coisas ocultas e proibidas que estavam escondidas. Js 7:13
Deus quer nos preparar para um avivamento e para isso porá um prumo sobre nós para medir a nossa
retidão e corrigir o que for necessário. Am 7:7-8 - “Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava
sobre um muro levantado a prumo; e tinha um prumo na mão. 8 O SENHOR me disse: Que vês tu,
Amós? Respondi: Um prumo. Então, me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu
povo de Israel; e jamais passarei por ele.”
Pr. Mauricio Fortunato

Escala de serviço da liderança

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

M - Luciene/Aparecida
04

07
N - Rosana/Mauro

Domingos

14

Domingos

M - Alex

Marisa/
Amanda

04

M - Hozana/Elsa
11

Turma de maiores de 6 anos

Quartas-feiras

Luciene

N - Diva/Daniela

Quartas

M - Elias
07

Dulce

04

07

N - Vera

N - Alberto

M - Neuza

M - Carlos

11

Domingos

14

Alex

11

N - Denise

Sextas

Quartas-feiras
02

Alberto e Rosana

Luciene

Elias e Cláudia
04
14

Alberto

21

Elias

28

Alberto

07

Carlos e Diva

09

Leandro e Eliana

14

Elias e Cláudia

16

Carlos e Diva

21

Alberto e Rosana

23

Elias e Cláudia

28

Leandro e Eliana

30

Alberto e Rosana

Leandro e Eliana

N - Therezinha

Alberto e Rosana
M - Rosemaire/Aparecida
18

21
N - Marisa/Elsa

M - Dulce

Maria/
Mauro

18

Rosana

25

Diva

18

N - Vera

M - Hozana/Daniela
25

M - José Alves
21

N - Diva/Maria

Carlos e Diva

N - Carlos

M - Denise
28

11

Leandro e Eliana

M - Therezinha
28

Vera

25

N - Dulce

18

Elias e Cláudia

N - José Alves

Carlos e Diva
25

Alberto e Rosana

Aniversariantes
Nome

Aniversário

Nome

Aniversário

Daniel

01/08

Maria Luíza

30/08

Daniela

05/08

Dulce

08/08

Elias

13/08

Hozana

18/08

Nilcéia

30/08

Ebd—adultos

Exercícios bíblicos
1– Quem disse: “Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas” ?
2– Qual o nome do filho do rei Herodes ?
3– Qual o nome da escrava de Raquel ?

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Iniciamos 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
. Índios Beatos - Os índios
mexicanos Juan Bautista e
Jacinto de Los Angeles serão
beatificados no mês de agosto
pelo Papa João Paulo II. Segundo
o especialista em índios Juan de
Dios Gómez, a beatificação é um pretexto da
Igreja Católica para não perder fiéis de
origem indígena no México.
Os religiosos, que eram defensores da pureza
da fé e da moralidade dos costumes do seu
povo, foram linchados em 16 de setembro de
1700, por terem denunciado os infiéis que se
dedicavam à feitiçaria. Segundo Gómez,
devido à própria arrogância, a Igreja Católica
tem perdido seguidores para as
denominações evangélicas, que já
conquistaram grandes comunidades no país.
. Câncer de mama - Pela primeira vez a
Sociedade Brasileira de Mastologia inclui
uma instituição evangélica, a Associação
Evangélica Revifé, na organização e na
programação da Semana Nacional de
Incentivo à Saúde Mamária, que neste ano
acontece entre os dias 3 e 10 de agosto, no
Palácio da Cidade, Rio de Janeiro.
A entidade será representada pela Pra Sandra

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

de Andrade, da Igreja de Nova Vida de
Duque de Caxias. Além de participar de uma
festa de lançamento, nesta segunda-feira, ao
lado de artistas como Cássia Kiss e outras
personalidades, ela vai proferir uma palestra,
no dia 5, intitulada A Fé como Auxílio de
uma Vida Abundante.
A Pra Sandra foi convidada para o evento
depois que a liderança da SBM tomou
conhecimento do trabalho pedagógico que
ela realiza em igrejas, comunidades carentes,
escolas e hospitais do Rio de Janeiro, dando
orientações práticas que combatam não só
câncer da mama, mas doenças sexualmente
transmissíveis.
. Pancadaria santa - Romeiros católicos e
evangélicos quase se agrediram numa
discussão sobre Nossa Senhora na rua onde
apareceu a suposta imagem da santa numa
casa do bairro de Ferraz de Vasconcelos, na
capital paulista.
Segundo o inspetor da Guarda Municipal
Ricardo Coutinho, as divergências entre as
religiões “beirou a pancadaria” quando dois
evangélicos questionaram se a santa estaria
viva ou morta e os moradores crentes do
bairro reclamaram do barulho da romaria.

“Barulho, sujeira e bagunça na nossa porta.
Não acredito em santa nenhuma, mas
respeito os que crêem. E queria o mesmo,
que me respeitassem” desabafa uma jovem
de 24 anos, membro da Igreja Assembléia de
Deus, que mora próximo à casa.
. Oração “forte” - O canadense Derrick
Mitchell e sua esposa, Teresa Tafawa, estão
sendo processados por seus vizinhos por
orarem alto demais. Eles tiveram que
comparecer a um tribunal especial na cidade
Cornwall, onde vivem.
Apesar de sucessivas reclamações feitas
pessoalmente pelos moradores do prédio
onde mora, o casal alegou que estaria em
uma batalha espiritual contra o site
Canada.com, um portal de variadas notícias.
Mas a justificativa não agradou aos vizinhos
que recorreram à Justiça.
“Quando nós oramos para o Senhor, não
fazemos nada por crueldade. É só uma
oração para o Senhor”, explicou
Teresa. Enquanto a sentença,
com o resultado do julgamento,
não sai, o casal e os vizinhos
continuam em conflito.

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
Símbolos no Apocalipse - Continuação
Cabelo - Os nazireus tinham o cabelo comprido
(Juizes 16:17). Cabelo curto representava
energia e dignidade masculinas (Números
6:18,19; 1 Corintios 11:14). Símbolo da
humanidade e eternidade glorificadas de Cristo (1:14).
Candeeiro - Simbólico da Bíblia, do conhecimento e da
salvação (Salmo 119:105; Isaias 62:1). Representa o
testemunho e a mensagem proclamados (1:12-20; 2:1, 5;
11:4).
Cão - Expressão de desprezo total (Mateus 15:27;
Filipenses 3:2). Representa os perdidos, sem consciência
ou sem sentimentos (Salmo 22:16; Apocalipse 22:15).
Cavalo - Relacionado com a guerra e com a conquista
(6:1-8; 19:19). Típico de poder e força (Salmo 66:12;
Oséias 1:7).
Céus - Esta palavra ocorre 57 vezes no Apocalipse. Tem
significação tríplice (céus atmosféricos, astral e
espiritual). Símbolo da fonte de autoridade e luz (6:13;
8:10; etc.).
Cevada - Transformada em pão (Juizes 7:13; Números
5:15; Ezequiel 13:19). Símbolo de pobreza, baixeza e

estado humilde (6:6).
Chave - Sugere o direito de exercer autoridade e
simboliza a posse de conhecimento (Isaias 22:22; Mateus
16:19; 18:18). Símbolo do conhecimento divino,
autoridade e governo (1:18; 3:7; 9:1; 20:1).
Chifres - Representando poder e glória reais (Salmo
75:10; 132:17; 1 Samuel 2:1). Símbolo do poder e
autoridade do homem do pecado (5:6; 13:1; 17:12, 16).
Coração - Sede dos sentimentos, das afeições, pureza
(Salmo 40:8-12; 1 Timóteo 1:5). Deus pode esquadrinhar
motivos, desejos, emoções (2:23; 17:17; 18:7).
Cordeiro - Gentil, manso, terno, animal submisso (Isaias
11:6; Lucas 10:3). Mencionado quase 30 vezes,
principalmente com relação a Cristo.
Couraça - Usada com o propósito de defesa (Êxodo 25:7;
Isaias 59:17; Efésios 6:14). Símbolo da proteção para o
coração e consciência (1 Tessalonicenses 5:8; Apocalipse
9:9-17).
Continua no próximo mês ...

Livros recomendados do mês
O vinho novo é melhor - Robert Thom - Editora Vida - A história de um homem que via o invisível, acreditava no
incrível e recebia o impossível.
O líder que Deus usa - Resgatando a liderança bíblica para a igreja no novo milênio - Russell P. Shedd - Editora
Vida Nova - Saiba qual o caráter do líder que Deus usa, o que é uma liderança equilibrada, quais os impedimento à
liderança e quais são suas recompensas.

Respostas

1– Jeremias 23:1
2– Arquelau - Mt 2:22
3– Bila - Gn 29:29

Berçário até 3 anos
Domingos

