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
Participe da campanha para aquisição do terreno da
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº
125005-1, Ag. 279-8.
Alvo: Comprar terreno até o final do contrato em Março/2005

Notícias da Igreja
• 1º domingo e 1ª quarta-feira (01/05 e 04/05) - Celebração da
Ceia do Senhor.
• Se deseja fazer parte desta família, solicite sua ficha de
membro marcando um gabinete com o pastor.
• Inscrições para o batismo, procure o Dc. Leandro. Batismo Todo último domingo do mês no culto noturno.
• Inscreva-se para o 1° Congresso de homens com uma Nova
Vida a ser realizado no Riocentro em 05/07/03. As fichas de
inscrição devem ser entregues até o dia 08/06.
• Sábado, 21/06, 15:30h - Reunião dos professores da EBD
infantil com a diretora e o Pastor, não falte!
• Sábado, 28/06, 17:00h - Primeiro culto infantil para todas as
crianças até 10 anos. Traga seu filho!
• Estamos programando para 19 de Julho a realização do
nosso III Jantar de casais. Informe-se com Léo e Denise.

Louvor do mês
TUA CHUVA
Tua chuva... (refrão)
Posso sentir um cheiro suave no ar
Posso ouvir cada vez mais perto
Posso sentir um cheiro suave no ar
e sei que vai chegar
Posso ouvir cada vez mais perto
Os céus anunciaram
e sei que vai chegar
Águas vivas vem para regar meu coração
Os céus anunciaram
Eu estou sedento
Águas vivas vem para regar esta nação
Derrama sobre mim Tua chuva
Meu povo está sedento derrama sobre nós

Tua Chuva
Eu vou me encharcar / Quero dançar
Não vou me esconder / Quero beber
Águas de restauração e refrigério
Derrama sobre nós, Tua chuva

Artigo do mês
MÃES MÁS...
Um dia, quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para
entenderem a lógica que motiva as ações dos pais e das mães, eu
hei de lhes dizer: Eu os amei o suficiente para ter perguntado: onde
vão, com quem vão e a que horas regressarão?
Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com
que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia? Eu os amei o suficiente para os fazer pagar as balas que
tiraram da mercearia e os fazer dizer ao dono: "Nós roubamos isto
ontem e queríamos pagar"?
Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2
horas, enquanto limpavam o seu quarto; tarefa que eu teria realizado em 15 minutos? Eu os amei o suficiente para os deixar ver além
do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as
lágrimas nos meus olhos?
Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade
das suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que
me partiam o coração?
Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não,
quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso? Essas
eram as mais difíceis batalhas de todas...
Estou contente, venci... porque no final vocês venceram também!
E qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente
para entenderem a lógica que motiva as ações dos pais e das
mães, meus filhos vão lhes dizer quando eles lhes perguntarem se
a sua mãe era má: "Sim... Nossa mãe era má. Era a mãe mais má
do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos de comer cereais, ovos e torradas.
As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batatas fritas e
sorvete no almoço e nós tínhamos de comer arroz, feijão, carne,

Todos os domingos às 17:30h você pode participar
do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o
culto evangelístico e distribua folhetos convidando
pessoas para o culto.

legumes e frutas.
E ela obrigava-nos a jantar à mesa, bem diferente das outras mães,
que deixavam os filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em
saber onde nós estávamos a toda hora. Era quase uma prisão.
Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós
fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos que íamos sair,
mesmo que demorássemos só uma hora ou menos. Nós tínhamos
vergonha de admitir, mas ela violou as leis de trabalho infantil:
muitas vezes nós tivemos que lavar a louça, fazer as camas, lavar a
roupa, aprender a cozinhar, aspirar o chão, esvaziar o lixo e todo o
tipo de trabalhos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite,
pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre
conosco para lhe dizermos a verdade, e apenas a verdade.. E
quando éramos adolescentes, ela até conseguia ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo muito chata. Ela não deixava os
nossos amigos tocarem a buzina para que nós saíssemos. Tinham
de subir, bater à porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam sair à noite com 12, 13 anos, nós tivemos de esperar pelos 16.
Por causa da nossa mãe, nós perdemos imensas experiências da
adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido em roubos, atos de
vandalismo, violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. A gente não podia fazer
nada!...
Agora que já saímos de casa, nós somos adultos, honestos e educados, estamos procurando fazer o nosso melhor para sermos "pais
maus", tal como a nossa mãe foi. Eu acho que um dos maiores
males do mundo de hoje é: Não há mais suficientes Mães más e
chatas..."
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
A ORAÇÃO DE JABEZ
No primeiro livro de Crônicas, capítulo 4 versos 9 e 10 lemos a seguinte passagem: “9 Foi Jabez mais
ilustre do que seus irmãos; sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: Porque com dores o dei à luz. 10 Jabez
invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh! Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja
comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição! E Deus lhe concedeu
o que lhe tinha pedido.”
Como cristãos, sabemos que devemos orar, o Senhor requer isto de nós. Será que temos orado o bastante?
E se temos, oramos corretamente? A oração de Jabez descrita acima, é um modelo de oração com o qual
podemos aprender algumas coisas. Não é uma oração mágica ou um “mantra” que devemos repetir
mecanicamente, mas uma experiência de oração que podemos imitar.
Quem foi Jabez? Não foi ninguém de grande destaque na bíblia, seu nome é mencionado apenas nesta
passagem bíblica pequena em uma parte da bíblia muito pouco lida e no meio de uma genealogia. Nos 9
primeiros capítulos do 1° livro de Crônicas são citados mais de 500 nomes e no meio deles o de Jabez que
recebe um pequeno destaque do historiador ao gastar 2 versículos para descrever sua oração e o fato dele
ter sido mais ilustre que seus irmãos.
Jabez fez uma oração de 4 frases que mudou sua sorte! Seu nome, Jabez, significa dor ou aquele que
causa dor, já que sua mãe sofreu muito na hora do seu parto. Este nome deve ter marcado a sua infância e
poderia ter traumatizado seu futuro, mas ele preferiu acreditar em Deus à acreditar em suas dificuldades.
Um dia resolveu fazer esta oração. O que podemos aprender com ela? Apenas 4 pequenas frases...
1– Oh que me abençoes! Que me abençoes muitíssimo como diz a tradução corrigida fiel.
Parece um pedido egoísta, mas na verdade é o reconhecimento de que a bênção de Deus é o que mais
precisamos para as nossas vidas! Jabez não especificou como queria ser abençoado, mas deixou isto por
conta de Deus mostrando toda sua confiança em Deus, mergulhando no fluxo da vontade de Deus! A
vontade de Deus é nos abençoar!
2– Me alargues as fronteiras!
Naquela época, quanto mais terra, mais influência, mais oportunidade e mais responsabilidade. A vontade
de Deus é que seu povo possua a Terra, isto é, alcançar o mundo para Cristo! Peça a Deus que você possa
falar com mais pessoas de Jesus, aumentar suas oportunidade e que a palavra pregada pela igreja chegue
mais longe.
3– Que seja comigo a tua mão!
Falar com mais gente, levar a palavra mais longe só é possível com o poder Deus. A mão do Senhor sobre
nós representa o poder de Deus que precisamos. Se a mão do Senhor estiver sobre nós, a igreja será
próspera! At 11:21 - “A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor.”
Com sua mão sobre nós mantemos sempre a consciência de que estamos abaixo de Deus e dele
dependemos.
4– Me preserves do mal!
Se Deus nos abençoar, alargar as nossas fronteiras e colocar sua mão sobre nós, mais do que nunca
precisaremos da sua proteção. O sucesso é o maior perigo que podemos enfrentar. 1Co 10:12 - “Aquele,
pois, que pensa estar em pé veja que não caia.” Quanto maior o sucesso, maior os ataques e tentações que
sofremos. Jesus também nos ensinou a orar assim: Mt 6:13 - “e não nos deixes cair em tentação; mas
livra-nos do mal”.
O melhor de tudo nesta oração que fez Jabez é que Deus lhe concedeu o que pediu! Que nós possamos
aprender com este exemplo, fazer orações de acordo com a vontade de Deus para que elas sejam sempre
respondidas!
Pr. Mauricio Fortunato

Escola Bíblica para crianças
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“Aquele que ama a
Deus é como um
dado; lançado alto
ou baixo, está sempre de pé; às vezes
pode ser afligido,
mais é sempre feliz!”
Thomas Manton

D.Valmir
/ Carlos

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Qual o nome da pessoa que foi obrigada a levar a cruz de Jesus ?
2– Quem testemunhou a transfiguração de Jesus ?
3– Quantos anos viveu Sara ?
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Estamos estudando nestes próximos meses
seitas e heresias. Utilizamos uma apostila
onde são expostas 11 seitas e heresias do
nosso tempo. Este mês continuamos o
estudo do Espiritismo.

De olho na mídia
. Mão santa - O baterista cristão
Alvaro Lopez quebrou o recorde
mundial de tempo tocando
bateria. Essa semana em Miami,
Flórida ele tocou sua bateria por
56 horas e 29 minutos com apenas
15 minutos de intervalo a cada 8 horas. O
recorde anterior era do Sul-Africano Michael
MacPherson que tocou 50 horas e 30 minutos em 2002.
Depois de ter quebrado o recorde, Alvaro
Lopéz disse: "Eu dou a Deus toda a glória.
Quando eu fiquei cansado, Deus providenciou força para eu continuar. Ele nunca me
deixou na mão, e por isso, eu não poderia
deixá-lo na mão."
. Sinal dos tempos - A primeira igreja
inflável do mundo, com direito a arcos
góticos, foi inaugurada na terça-feira com
um púlpito de PVC e janelas de vidro falsas.
A igreja foi projetada pelo britânico Michael
Gill, que promete levar um novo sopro de
vida para a cristandade, permitindo que os
pastores levem sua mensagem para dentro de
suas comunidades. "Um pastor pode carregála na traseira de uma caminhonete e montá-la
em um gramado ou nas praças de cidades
pequenas para um culto improvisado",
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N - Denise

N - Ivanice / Aparecida
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M - Alex
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Acima de 9 anos

Domingos

M - Rosana

01
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7 a 9 anos

Frase do mês

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

diz. "As igrejas costumavam estar no centro
de nossas comunidades. Infelizmente as
coisas não são mais assim", declarou Gill, na
frente de sua igreja, apresentada em uma
exposição de artigos cristãos realizada em
Esher, nas proximidades de Londres. "Há um
modo de reverter essa tendência: tornar a
igreja mais acessível." Michael Elfred,
ministro local da Igreja da Inglaterra, realizou uma missa na frente de cerca de 50 fiéis,
repórteres e fotógrafos. "No Antigo Testamento lemos que o povo de Deus fazia suas
orações dentro de uma tenda", disse Elfred.
"Deus está em movimento e nos diz para não
ficarmos presos a nossos prédios." A um
preço de 35 mil dólares, a igreja de 14 metros de altura promete ser cara demais para a
maioria das paróquias. Mas, segundo Gill,
pessoas de mais de 20 países já se mostraram
interessadas na igreja inflável por meio do
site www.inflatablechurch.com. E o britânico diz ter recebido até pedidos para projetar sinagogas e mesquitas infláveis. A igreja
pode ser montada em cerca de três horas e
abriga aproximadamente 60 pessoas por vez,
12 delas sentadas.
. Linha direta - O ex-ator Guilherme de
Pádua, assassino confesso da também ex-

atriz Daniela Perez, filha da novelista Glória
Perez, entra na justiça para tentar impedir
que a Rede Globo de Televisão, transmita
em seu programa policial "Linha Direta", a
simulação do crime cometido por ele e sua
ex-esposa Paula Thomaz.
O crime, que ocorreu em dezembro de 1993,
chocou o Brasil pela crueldade (Guilherme e
Paula assassinaram Daniela a golpes de
tesouradas em um matagal às margens de
uma rodovia no Rio de Janeiro). Beneficiado
por indultos legais, Guilherme está livre após
cumprir alguns anos de cadeia e hoje mora
com os pais em Belo Horizonte, é evangélico
e membro da Igreja Batista da Lagoinha,
onde lidera um grupo teatral.
Em entrevista a um jornal local, o ex-ator
desabafa: "O que essa emissora está querendo? O que ganhará com isso? Dizer que
estou foragido? Não estou, pois estou livre
pela justiça. Dizer que estou me escondendo? Não estou, pois tenho moradia fixa.
Dizer que irão me prender? Não irão, pois já
paguei pelo crime que cometi."
Esse ano, completa 10 anos
que Daniela foi morta.

Dicionário bíblico
AARÃO
ABDIAS
ABEL
ABSSALÃO
ABIATAR
ABIGAIL
ABIMELEQUE
ABINADABE
ABIRÃO
ABIÚ
ABNER
ABRAÃO
ABSAM
ACABE
ACAZ
ACSA
ADA
ADADEZER
ADÃO
ADONIAS
ADONIBEZEQUE
ADONIRAM
ADONISEDEQUE
ADURÃO
AGEU
AGRIPA
AIRÃO
ÁLCIMO
ALFEU
AMÃ
AMASÁ

Arca
servo do Senhor
filho
Deus é paz
Deus dá abundância
fonte de alegria ou meu pai é alegria
Deus é rei
meu pai é generoso
Deus é excelso
Deus é pai
Deus é luz
pai de muitos povos
o veloz
igual a meu pai
possuidor
anel no tornozelo
ornamento
o protegido
o homem
Javé É O Senhor
senhor de Bezeque
Deus é exaltado
o Senhor é justo
o Senhor é execelso
o festivo
que nasceu com os pés para frente
meu irmão (Deus) é excelso
elevado por Deus
Deus substituiu
o grande
auxiliado por Deus ou Deus é forte

AMASIAS
AMINADABE
AMINOM
AMIROM
ANA
ANANIAS
ANDRÉ
ANDRÖNICO
ANTÍPATRO
AODE
APOLÖNIO
ÁQUILAS
AQUIMELEQUE
AQUINOÃO
AQUIOR
AQUITOBE
ARIEL
ARIO
ARIOQUE
ARISTARCO
ARISTÓBULO
ARQUELAU
ARQUIPO
ARTAXERXES
ASÁ
ASAEL
ASAF
ASERA
ASÍNCRITO
AZAEL
AZARIAS

o Senhor é forte
o Senhor mostrou-se generoso
digno de confiança
Deus é sublime
cheia de graça
o Senhor tem sido misericordioso
forte, viril
vencedor dos homens
o retrato do pai
glória
consagrado a Apolo
homem do norte
Deus é rei
Deus é amável
Deus é luz
meu irmão (Deus) é bom
leão de Deus
dedicado a ares, rei da guerra
Nobre
soberano exímio
conselheiro excelente
chefe do povo
mestre-estábulo
o grande rei
Deus fez
Deus o fez
Deus foi benevolente (para mim)
deusa dos tiros
incomparável
Deus viu
o Senhor ajudou

Livros recomendados do mês
Homem, habitação de Deus - A.W. Tozer - Editora Mundo Cristão - Um contraste entre a religiosidade exterior e a
união do espírito do homem com o Espírito de Deus.
Intimidade com o Todo-Poderoso - Charles R. Swindoll - Editora Mundo Cristão - O autor coloca aqui todo seu
desejo de ter momentos íntimos com Deus. Este livro é fruto de 1 ano de momentos de reflexão e oração em busca do
Todo Poderoso.
Respostas

1– Simão - Mc 15:21, Mt 27:32
2– Pedro, Tiago e João - Mc 9:2
3– 127 anos - Gn 23:1

Berçário até 3 anos
Domingos

Escala de serviço da liderança

