Programação semanal

Notícias da Igreja

Domingo

———————————————————————–——————————-

09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
14:30h às 18:30 - Ensaio do Ministério de Louvor
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto (Último do mês é Evangelístico)
Terça-feira
16:00h — Reunião de Oração
19:30h — Ensaio do Coral Expressão de Louvor
Quarta-feira
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
Sexta-feira
19:30h — Reunião de Oração

Sábado dia 09 – 17 h Reunião da União Feminina
Sábado dia 15 – 16 h Desperta Débora
e Pais de Oração
Domingo dia 16 – 15h Reunião de Liderança
e 17h Reunião do Evangelismo

Participe da campanha para reforma do imóvel da igreja depositando a sua oferta na poupança Bradesco nº 125.005
125.005--1 , Ag. 279
279--8

Artigo do mês

O trabalho é uma das
maiores bênçãos porque lhe dá
sentido e propósito à vida. A vida
não é só existir, é também fazer e
acontecer. O trabalho faz as coisas acontecerem. É um dos temas
mais tratados do livro de Provérbios. O objetivo de Salomão é
ensinar as pessoas a ser felizes.
Não há felicidade sem
realização, e esta é resultado do
trabalho. Não invente desculpas. A
vida é curta. É tolice desperdiçar
tempo buscando pretextos para
adiar as oportunidades. Não espere o trabalho ideal. Vá atrás dele
e, enquanto não o achar, faça o
que vier às suas mãos. Não existe
trabalho indigno ou humilhante.
Qualquer trabalho, por
insignificante que pareça, é o primeiro passo para chegar ao trabalho dos sonhos.
As instituições e empresas estão procurando pessoas

Todos os domingos às 16:30h você pode participar
do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o
culto evangelístico e distribua folhetos convidando
pessoas para o culto.

com vontade de fazer as coisas
acontecerem. Grandes salários
são a consequência natural de
diligência e entrega. Jesus disse
um dia: “Quem é fiel no pouco
também é fiel no muito” (Lc 16:10).
Sacuda hoje a poeira
dos pés. E, mesmo desempregado, faça o que vier à mão para
fazer. Mas faça-o com dedicação
e entusiasmo, como se fosse o
grande trabalho com o qual você
sonha.
Quando uma pessoa
está bem com Deus, está bem
consigo mesma e tem vontade de
sair da atual situação das coisas.
Faça de hoje um dia de realizações. Fuja da preguiça porque
“como vinagre para os dentes e
fumaça para os olhos, assim é o
preguiçoso para aqueles que o
mandam”.
Alejandro Bullón

Ajude a assistência social, traga alimentos não perecíveis para a formação de cestas básicas.
Todo primeiro domingo do mês, campanha do
quilo e consagração dos alimentos.
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Palavra Pastoral
”Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós,
mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor;
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do
corpo” (Ef 5:21-33)
INTRODUÇÃO: Casamento é uma maratona não uma corrida. O que é verdadeiro sobre casamento também é verdadeiro com respeito à igreja.
1. Anunciem seu Amor. Cantares de Salomão 1:15-16 “Eis
que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa; os teus
olhos são como os das pombas. Eis que és formoso, ó
amado meu, e também amável; o nosso leito é verde.”
a. Diariamente, diga a seu cônjuge que você o ama. Cantares de Salomão 6:4 “Formosa és, meu amor,
como Tiza, aprazível como Jerusalém, terrível como um
exército com bandeiras.” Escrevam bilhetinhos, envie textos,
telefonem freqüentemente.
b. Digam sempre àqueles ao seu redor que vocês amam
seu cônjuge. Cantares de Salomão 2:16 “O meu amado é
meu, e eu sou dele.” Cantares de Salomão 6:3 “Eu sou do
meu amado, e o meu amado é meu; ele apascenta entre os
lírios.” Tenham um casamento na igreja ou renovem os
votos. Cada um conserve ao seu redor retratos de seu cônjuge e família. Usem o seu anel de casamento.
2. Expressem seu amor. (Mostrem, visivelmente, o seu
amor). 2 Coríntios 8:8 “Não digo isto como quem manda,
mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade de
vosso amor.” João 13:34-35 “Um novo mandamento vos
dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a
vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos
conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns
aos outros.”
a. Segurem as mãos, reservem tempo um para o outro,
sorriam ou pisquem os olhos um para o outro. Toquem um
no outro tão freqüentemente quanto possível.
b. Conservem aceso o seu romantismo. Hebreus
13:4 “Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem
mácula; porém, aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará.”
c. Enviem cartões com notas de amor, comprem presentes,
cada um planeje encontros de surpresa.
d. Conversem, viajem e trabalhem em um projeto juntos.
e. Escutar é uma das maiores formas de complemento e
expressões de amor.

OBRA SOCIAL

A preguiça mata. Lenta,
imperceptível e dissimuladamente.
Mata porque o preguiçoso nada
realiza, e uma vida sem realizações é uma agonia que não acaba. E, quando acaba, termina em
pobreza e miséria.
O preguiçoso vive jogando a culpa de sua triste situação
nos outros ou na falta de oportunidades. Ignora que as oportunidades não caem do céu; é preciso
criá-las.
Salomão compara o
preguiçoso com o vinagre e a
fumaça. Ninguém os suporta. Você os tolera. Que empregador é
feliz com um empregado que se
limita a fazer o que se lhe ordena?

e m

Sábado dia 29 – 19 h CULTO DE CASAIS

Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela
atende aos interessados por agendamento. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867

“Como vinagre para os
dentes e fumaça para os
olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o
mandam.” Provérbios 10:26.

f a m í l i a

COMO SALVAR SEU CASAMENTO

————————–——————————-------------------------------------------

Ajude a Cantina doando alimentos.
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Sábado dia 22 – 19 h CULTO JOVEM
Celebração na Casa Luz da Vida - Pr. Ângelo

OBRA MISSIONÁRIA
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remédios,
roupas, brinquedos, etc. aos cuidados do ministério do Bazar.

A

f. Façam as tarefas para seu cônjuge que ele mais odeia
fazer.
3. Protejam seu Amor. 1 Coríntios 7:2-5 “Mas, por causa
da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada
uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a
devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido.
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas
tem-no o marido; e também da mesma maneira o marido
não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a
mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum
e à oração; e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás
não vos tente pela vossa incontinência.”
a. Evitem amizades “platônicas”.
b. Não tenham segredos entre vocês.
c. Não se irritem quando discordam. Efésios 4:26 “Irai-vos, e
não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira.”
d. Conservem o lar como um lugar feliz. Riam juntos. Divirtam-se juntos.
e. Conservem o lar como um lugar de refúgio ao invés de
guerra.
4. Fortaleçam o seu Amor. Efésios 5:15-21 “Portanto, vede
prudentemente como andais, não como néscios, mas como
sábios, Remindo o tempo; porquanto os dias são maus. Por
isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há
contenda, mas enchei-vos do Espírito; Falando entre vós em
salmos, e hinos, e cánticos espirituais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração; Dando sempre graças
por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor
Jesus Cristo; Sujeitando-vos uns aos outros no temor de
Deus.”
a. Leiam a Bíblia e orem juntos.
b. Sirvam juntos na igreja. Sentem-se juntos na igreja.
c. Gastem tempo juntos ganhando almas [para Cristo] a
cada semana.
d. Gastem tempo se divertindo juntos a cada semana. Tenham uma noite de namoro. Compartilhem um
hobby.
e. Saibam tudo o que podem fazer juntos, por exemplo,
colocar papel de parede.
f. Entrem juntos no corredor entre os bancos da igreja.
Jim Preston, Pastor
Lighthouse Baptist Church - 12140 Indian St.
Moreno Valley, California 92557 - www.mvlbc.com

"Seja feita a tua vontade, assim na terra como no
céu" (Mateus 6:10)
Uma professora, da Escola Bíblica, estava
ensinando à sua classe de crianças sobre o Céu.
Ela fez uma pergunta: "Onde está o Céu?" Um dos
meninos presentes, com um grande sorriso nos
lábios, respondeu: "Está em nossa casa, desde que
o papai tornou-se um cristão."
Por pior que seja o lugar onde nos encontramos, por mais difícil que seja a convivência, por
mais desagradáveis que sejam as atitudes ao nosso
redor, quando Cristo chega, através do nosso testemunho, tudo se transforma. A presença do cristão, e
da alegria que ele transmite, faz do lugar mais escuro um local de brilho intenso, de uma casa envolvida
por atritos e desentendimentos, um oásis de paz e
tranquilidade. Por mais tenebroso que seja o ambiente, quando Cristo chega no coração e na alma do
cristão, ali se estabelece imediatamente o céu de
gozo e felicidade.

Muitas vezes temos murmurado diante das
aflições deste mundo. O nosso local de trabalho tem
sido um inferno insuportável. A rua em que moramos
é a própria visão do inferno. A nossa casa vive momentos tão turbulentos que até julgamos já estar no
inferno. E por que tem acontecido isso? Não será
exatamente por nossa culpa? Temos nesses lugares
dado o exemplo de uma vida santa e dedicada a
Deus? Temos assumido nossa condição de sal da
terra e luz do mundo? Temos sido uma bênção em
cada um desses lugares? Quem sabe, somos nós, a
grande motivação para eles serem o inferno que
são.
O cristão, filho do Deus Altíssimo, transformado pelo poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
precisa estar consciente de que deve fazer do lugar
onde pisa a planta de seus pés, o melhor lugar para
alguém estar. Ali deve haver amor, deve haver ternura, deve haver esperança, deve haver fé, deve
haver a felicidade que todos esperam com ansiedade. O inferno desaparece e o céu assume o controle

De olho na mídia
. Solidão - Uma pesquisa
realizada pelo Instituto Karolinska, na Finlândia, mostra
que pessoas que vivem sozinhas antes de completar 50 anos
estão no grupo de maior risco de desenvolver o mal de Alzheimer, a forma mais
comum de demência.
O estudo analisou o estado conjugal de
dois mil homens e mulheres, em que verificou a presença ou não da variante quatro
do gene apolipoproteína E (apoE). A existência dessa variante é considerada o fator
genético de risco mais comum para o
desenvolvimento do Alzheimer.
A primeira fase da pesquisa analisou os
suecos antes de completar 50 anos e a
segunda, 21 anos depois. A conclusão foi
que pessoas que vivem sozinhas na meiaidade correm duas vezes mais risco de
desenvolver a demência do que aquelas
que moravam com seus parceiros. Já para
as viúvas e viúvos, esse risco mostrou ser
três vezes maior.
Os pesquisadores concluíram que a chance de desenvolver demência é maior principalmente em pessoas com a variante 4 da
apoE que se separaram ou ficaram viúvas
antes dos 50 anos de idade e viviam sozinhos. O Mal de Alzheimer, ou simplesmente Alzheimer é uma doença degenerativa

que destrói células cerebrais vitais, afetando o funcionamento mental, pensamento,
fala e memória. A doença atinge 26,6
milhões de pessoas no mundo e outras 81
milhões poderão ser atingidas até 2040,
preveem especialistas.
. Até os dentes - O pastor Ken Pagano,
da igreja "Nova Bethel", nos Estados Unidos, criou uma estratégia um tanto quanto
inusitada para "mostrar" que os cristãos
são cidadãos corretos e cumpridores das
leis.
Com o intuito de relembrar a Segunda
Emenda da Constituição norte-americana,
que garante aos cidadãos o direito de
portar armas, o reverendo convidou os
membros de sua igreja, em Louisville, no
estado do Kentucky (EUA), a levarem suas
armas para a igreja.
Convite feito, convite aceito. E durante o
culto do sábado (27/6) cerca de 200 membros compareceram à celebração com
suas armas sem balas - como também
solicitou o pastor.
Durante a pregação, o pastor explicou
detalhadamente sua intenção e informou
que estava difundindo a mensagem de que
existem cidadãos legais, inteligentes e
obedientes à lei que também possuem
armas.

. Extrema oração - Os médicos da
Inglaterra pedem que o Serviço Nacional
de Saúde permita que os funcionários
discutam questões espirituais com seus
pacientes, e orem por eles.
Nick Triggle, repórter da BBC, diz que
muitas pessoas tiveram problemas por
tratar de assuntos espirituais com seus
pacientes. Os ateístas dizem que está
errado misturar religião e saúde.
Triggle afirma que o código de medicina
sugere que a discussão religiosa também
pode ser parte do tratamento – contanto
que a vontade do paciente seja respeitada.
No entanto, no início desse ano, o departamento de saúde alertou sobre casos de
proselitismo, pois esse cuidado pode ser
interpretado como uma tentativa de conversão, ou forma de assédio.
“Oferecer uma oração é algo gentil e bom.
A maior parte dos pacientes aceitará. É tão
ofensivo quanto oferecer um calmante.
Você pode dizer ‘Obrigada, mas não quero.’ “No entanto, se os médicos cristãos
veem isso como uma oportunidade para impor sua fé
aproveitando que as pessoas
estão vulneráveis, então é
inaceitável”.

Aniversariantes
do Mês
01 Adélia Silva
02 Mª Ivete Paschoal
02 Sheyla Fernandes
03 Arlete Domingos
03 Paulo Pereira
05 Daniela Barbosa
06 Luiz Calos Marques
09 Norivaldo Santos
09 Mª José Carvalho
10 Elisabeth Brito
10 Jorge Nascimento
13 Gabriel Matos
13 Jean Georgini
15 Mª Célia Leray
15 Alzira Cunha
15 Marcos Silva
16 Mª Sulene Teles

17 Mª da Glória Berfort
18 Hozana Barreto
23 Júlia Mesquita
24 Mara Ferreira
30 Nilcéa Vilela
31 Yuri Brito
31 Kátia Pinheiro
31 Denyse Pinheiro
BODAS
18 - Mª de Fátima &
Ronald
21 - Rose &
Carlos
30 - Nilcéa &
Paulo

Exercícios
bíblicos

Ebd—adultos
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual:
Estudo panorâmico do Novo Testamento
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos. Os Batismos são sempre no
último domingo de cada mês e a turma de
batizandos começa no primeiro domingo.
Para inscrever-se, procure Dc. Jorge
Chedid.
Após o batismo, continue na turma dos novos
convertidos que utiliza os volumes 1, 2 e 4 dos

Frase
do mês

“Ressentimento
mata mais
Rapidamente
do que câncer."
Bispo Roberto
McAlister

Ebd—Jovens
Escola bíblica especial para os jovens.
Reúne-se aos domingos a partir das 09:30h e usa
uma nova revista trazendo linguagem jovem e
incentivando o debate.
Para jovens a partir de 13 anos.
Na sala da Juventude no segundo andar.

1– Quem acusou Amós de conspirar contra o Rei Jeroboão?
2– Quem foi Sópatro?

Respostas
no rodapé
da página

Perguntas e respostas
A contagem de meses e anos em
Gênesis é semelhante ao nosso calendário? Viveu Adão realmente 930
anos?
A contagem dos tempos e sua divisão
em épocas é essencialmente a mesma
nos calendários bíblico, secular primitivo
e atual. Uma análise mais minuciosa do
texto bíblico demonstra como essa era
realizada.
Contudo, alguns intérpretes liberais
procuram afirmar que a longevidade dos
homens, registrada no livro de Gênesis,
deve-se à maneira de computar os dias.
Segundo afirmam, as semanas e os
anos eram contados como meses.
Dos calendários existentes, os mais
destacados são de origem caldeu, babilônico, assírio, romano, egípcio, grego,
judaico (bíblico), islâmico, juliano e
gregoriano. Destes, o islâmico e o gregoriano são os mais recentes.
O conceito básico do calendário, independente de sua origem, é a composição das quatro estações do ano. O ano
solar ou lunar é dividido em meses de
trinta dias e semanas de sete dias,

geralmente tendo a posição da lua como
identificador. Os dias são divididos em
vigílias ou horas, verificando a posição
do sol. As estrelas também desempenham papel importante na fixação de
datas.
Encontramos os mesmos parâmetros no
texto bíblico? Sim. Vejamos o que a
própria Bíblia diz em Gênesis 1.14-18: E
disse Deus: Haja luminares na expansão
dos céus, para haver separação entre o
dia e a noite; e sejam eles para sinais e
para tempos determinados e para dias e
anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra; e
assim foi. E fez Deus os dois grandes
luminares: o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas. E depois
os pôs na expansão dos céus para
iluminar a terra, e para governar o dia e
a noite, e para fazer separação entre a
luz e as trevas; e viu Deus que era bom
(Gn 1.14-18).
Os elementos básicos necessários para
a elaboração completa de um calendário
estão presentes no texto em pauta: sol,

lua, estrelas; dias, tempos determinados
(isto é, estações), anos (compostos de
meses). Alguns afirmam que a citação
de Gn 5.5 e foram os dias que Adão
viveu novecentos e trinta anos, refere-se
aos meses, e não aos anos, pois naquele tempo contava-se um mês como
sendo um ano. Segundo essa afirmação,
Sete, filho de Adão, teria morrido com
cerca de 76 anos; ou seja, 912 anos
que, divididos por 12 meses, somariam
76 anos. Mas as implicações são inevitáveis, pois o versículo 6 do mesmo capítulo nos informa que Sete teve um filho
chamado Enos aos 105 anos, isso
indicaria cerca de 8 anos de vida nos
cálculos dos críticos – impossível.
As evidências demonstram que a contagem das idades apresentadas nas
Escrituras são fidedignas, e estão de
acordo com o sistema geral de calendários. Além disso, a longevidade com
obediência ao Senhor seria uma grande
bênção.

Livros recomendados do mês
O Código da Inteligência - AUGUSTO CURY - Editora Thomas Nelson - Descreve as armadilhas da mente em que facilmente
caímos e que podem bloquear a inteligência.
Sem medo de viver - MAX LUCADO - Editora Thomas Nelson - Nos ensina a navegar nas águas da emoção e a enfrentar alguns
tipos de medo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, atravessaremos.
.
Respostas

1– Amazias - Sacerdote de Betel - 7:10-17.
2– Companheiro de viagem do . Paulo - At 20:1-4.

Reflexão

Onde Está O Céu?

