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
Segunda-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 (02/09 e 05/09) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Se você quer ser batizado, não deixe de procurar o diácono
Leandro para se inscrever para o próximo batismo que se
realizará em breve.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Neste
mês, dias 15 e 29 sempre às 16:00h.
• Inscreva-se para o IV Congresso de Mulheres com uma
Nova Vida a ser realizado em 27/10/01 no Riocentro. Taxa
de inscrição R$ 30,00 inclui almoço e apostilas.
• No dia 09/09, traga seu cônjuge no culto da noite pois
neste dia será realizada a formatura dos líderes de casais
formados pelo ministério internacional “Casados para
sempre” e iniciaremos inscrições para o encontro de casais.

Louvor do mês

DEUS CUIDA DE MIM
Eu preciso aprender um pouco aqui
Eu preciso aprender um pouco ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque Ele é quem cuida de mim

Deus cuida de mim, à sombra das suas asas
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei
Deus cuida de mim

Se uma porta se fecha aqui
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque Ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim

Se na vida não tem direção
E é preciso tomar decisão
Eu sei que existe alguém que me ama
E Ele quer me dar a mão...

Artigo do mês
A mais linda mensagem - “Ide e Evangelizai”. Mc, 16:15
Esta foi uma das últimas recomendações que Jesus deixou
para seus discípulos. E foi por causa da obediência deles
que hoje conhecemos Jesus, passados dois mil anos de Sua
visita aqui na Terra. Não fosse o cumprimento dessa missão
por seus discípulos e o derramamento do Espírito Santo no
dia de Pentecostes, provavelmente hoje não o
conheceríamos e, pior, não seríamos salvos. Por essa razão,
ir, obedecer, falar de Jesus a todos os homens, testemunhar
a alegria que é conhecê-Lo, passar os ensinamentos do
reino de Deus, deveriam ser nossas ocupações principais.
Entretanto, não é assim que ocorre. Na maior parte das
vezes temos tempo para as coisas que nos interessam, em
especial para àquelas que nos trazem prazer e alegria.
Temos opiniões formadas sobre os mais variados assuntos,
quer afetem nossas vidas ou não. Quase sempre não nos
faltam coragem e palavras para avaliar fatos,
acontecimentos políticos e até mesmo futebol. Mas quando
se trata de falar de Jesus e testemunhar o que Ele fez em
nós e por nós, quase sempre alegamos que nos falta tempo
para sair às ruas, que não temos jeito, que somos tímidos e
não sabemos o que falar. Em parte isso é verdade, pois o
homem de si mesmo não tem o que dizer. Mas a Palavra diz
Todos os domingos às 17:30h você pode participar
da equipe de visitação ou solicitar uma visita a uma
pessoa de seus relacionamentos. Informe-se com o
irmão Elias.

que “Quando vos conduzirem às sinagogas, aos
governadores e autoridades, não estejais solícitos de como
ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer,
pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que
deveis dizer.”* Essa passagem deixa claro, portanto, que
nos cabe apenas obedecer a ordem de Jesus. A eficácia da
ação não é nossa, e sim do Espírito Santo, pois a Palavra de
Deus nos assegura que jamais volta vazia e sempre cumpre
seu propósito no tempo certo.
Isso me faz lembrar um testemunho dado por uma irmã
cristã à época de sua conversão. Passava por uma praça da
cidade quando ouviu louvores de alguns crentes.
Caminhava preocupada com seus “compromissos de lazer”
quando o louvor a tocou profundamente. Naquele instante
sentiu um forte desejo de conhecer Aquele Jesus que os
crentes cantavam. Na mesma noite procurou uma Igreja
evangélica e reconheceu Jesus como seu Senhor e seu
Salvador. Outro fato marcante: aprendeu o valor do
evangelismo e hoje leva Jesus a todos que não O conhecem.
Aqueles crentes, provavelmente, jamais souberam que uma
vida foi alcançada através daquele ato singelo: de louvar o
Nome de Jesus em praça pública. (*) Lucas, 12: 11-12
Irmã Therezinha de Aguiar Mattos Reiter
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
Remédios para os usos e abusos da língua
1º- Reconheça que isto é um problema do coração: Mt 12:33-34 diz: “Ou fazei a
árvore boa e o seu fruto bom ou a árvore má e o seu fruto mau; porque pelo fruto se
conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus?
Porque a boca fala do que está cheio o coração.” Tg 3:10-12 diz: “De uma só boca
procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam
assim. Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é
amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira,
figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce.” O que sai da tua boca
é a expressão do que está no teu coração. Por isso siga o que diz Pv 4:23: “ Sobre
tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da
vida.”
2º- Confesse o teu pecado e seja purificado: Muitos não querem considerar como
pecado o mau uso da língua e se justificam de todas as formas. Enquanto
tolerarmos e justificarmos ou desculparmos o nosso mau procedimento, não haverá
cura nem purificação. 1Jo 1:9 diz: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e
justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.”
3º- Recuse o mal e entregue-se a Deus: Não entregue nenhum membro do seu
corpo para o pecado e a injustiça. Quando Jesus morreu ele comprou com o seu
sangue todo o seu ser e isto inclui a sua língua. Diga ao diabo: - você não pode usar
minhas mãos, meus olhos, meus ouvidos e nem tão pouco a minha língua. Rm
6:12-13 nos diz: “Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira
que obedeçais às suas paixões; nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao
pecado, como instrumentos de iniqüidade; mas oferecei-vos a Deus, como
ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de
justiça.”
4º- Saiba porque você tem língua: Tua língua existe para que você glorifique a
Deus pela alegria e esperança que ele tem posto no teu coração. Sl 16:9 diz:
“Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo
repousará seguro.” Pedro citando este salmo nos diz em At 2:26 “Por isso, se
alegrou o meu coração, e a minha língua exultou; além disto, também a minha
própria carne repousará em esperança”. Quando seu espírito exulta, sua língua se
enche de júbilo e louvor. Para isto você tem língua, use-a bem para o progresso da
nossa igreja.
Pr. Mauricio Fortunato

Escala de serviço da liderança

Escola Bíblica para crianças
Turma de 4 a 6 anos

Quartas-feiras

Domingos

M – Marisa
2

Domingos

M – Denise
5

Maria

2

5

Vera

Tema da aula

M– Elias

Conhec. os planos de Deus --lição 3

N – Diva/ Mauro

N– Carlos

Livre

M - Diva

M - Alex

M– Alberto

Conhec. os planos de Deus – lição 4

N– Luciene

Livre

M– Therezinha

Conhec. os planos de Deus --lição 5

12

9

Marisa

12

Denise

M - Diva

M - Hozana / Rosemaire
16

19

16

Maria

19

Alex

N– Elias

Livre

M - Marisa / Daniela

M - Alex

M– Carlos

Conhec. os planos de Deus – lição 6

N– Alberto

Livre

M– Luciene

Conhec. os planos de Deus – lição 7

N– Therezinha

Livre

23

Cláudia

26

23

N - Vera

N - Rosana

M - Rosana

M - Eliane / Hosana

30

30

30
N - Vera

N –Cláudia / Daniela

Aniversariantes
Nome

Rosana

Data do aniversário

Therezinha de Aguiar

02/09

Ismael Vieira de Santana

10/09

Eduardo de Deus Ferreira

16/09

Deyse da Rocha Figueiredo

19/09

João Mattos Reiter

22/09

Atenção para
as mudanças
na EBD infantil. Os menores de 6
anos terão o louvor
ministrado na escolinha a partir do início
do culto. Os maiores
de 6 anos devem vir
para a aula munidos de
um caderno de atividades e uma bíblia. Incentive seu filho a
ofertar na escolinha!

Ebd—adultos

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne
a cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Neste mês, ao terminarmos o livro de
Atos dos Apóstolos, iniciaremos um
estudos dos fundamentos da fé cristã
ministrado pelo Pr. Pedro Sampaio. É
importante a participação dos irmãos que
querem se batizar.

De olho na mídia
. "Evangélico vota em evangélico?" é o título de artigo
publicado no "Jornal do
Brasil", de 24 de junho, assinado pelo sociólogo Waldo Cesar, autor
do livro "Pentecostalismo e futuro das
Igrejas Cristãs". No artigo, ele responde que "sim, desde que o candidato
tenha experiência política; e capacidade para cumprir um programa de renovação das estruturas injustas de um
país cujo povo merece um destino
melhor (...)". E "não, não vota em
evangélico só porque pertence ele a
uma determinada igreja; ou porque
ainda pensa que as imensas transformações necessárias a este Brasil comida, saúde, trabalho, educação,
moradia, preservação da natureza, fim
da corrupção e da violência e ainda luz
e água - se processam apenas pela
conversão individual".

Alberto/Rosana

7

Deyse/Luciene

12

Gilmar/Deyse

14 Elias/Cláudia

19

Elias/Cláudia

21 Leandro/Eliana

26

Leandro/Eliana

28 Alberto/Rosana

Elias/Cláudia
Leandro/Eliana
16

Elias / Cláudea

N - Denise

26

5

Carlos/Diva
9

16

N - Cláudia / Mauro
23

Sextas

Carlos/Diva

9

N - Vera

N - Eliane

Quartas

Gilmar/Deyse
2

2

N – Rosemaire
9

Domingos

Turma dos maiores de 6 anos

Quartas-feiras

. Às vésperas de eleições, a Bíblia é
cada vez mais usada pelos políticos.
Para manifestar sua dúvida quanto a
uma eventual candidatura do ministro
da Saúde, José Serra, à presidência da
República, o presidente de honra do
PT, Luiz Inácio Lula da Silva disparou: "É mais fácil um camelo passar
pelo buraco de uma agulha do que
Serra ser eleito presidente".
. Os extremistas muçulmanos do Talibã, que controlam o Afeganistão,
prenderam e mantém incomunicáveis
24 funcionários, oito deles estrangeiros, de uma ONG alemã de assistência
humanitária, acusados de pregar o
cristianismo. Segundo as autoridades
de Cabul, há fortes provas de que os
presos estavam envolvidos em trabalho de conversão religiosa, uma atividade que pode levar à pena de morte
pelas leis talibãs. O vice-ministro da

Carlos/Diva
23

Alberto/Rosana
Gilmar/Deyse
30

Leandro/Eliana

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

Exercícios bíblicos
1– Onde na bíblia está escrito que Deus é o “pai da luzes” ?
2– Quem disse que nada trouxemos ao mundo e nada poderemos levar dele ?
3– O que acontece com quem tem o coração dividido em relação a Deus ?
4– O que a bíblia diz sobre os preguiçosos ?

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico

Trindade
Há apenas um Deus, mas na unidade da divindade há três pessoas eternas e iguais entre si, idênticas em substância mas distintas em existência ou subsistência.
PROVAS:
NO ANTIGO TESTAMENTO:

Jornalista Jorge Antônio Barros
da Virtude e da Prevenção do Vício,
Mohammad Haqqani, disse que a ação
da Shelter Now International era uma
afronta ao Islã e afirmou que foram
encontrados disquetes sobre a vida de
Cristo, bíblias, um livro sobre cristianismo e um horário com as transmissões de rádio da ONG. Estas pessoas
insultaram gravemente nossa religião e
nossas tradições atacou. A ONG, no
Afeganistão desde 1993, é uma entidade de assistência, que ajuda meninos
de rua afegãos.
. Terminaram bem os dois seqüestros
de que foi vítima a família de Sílvio
Santos. Chamou a atenção o testemunho de sua filha seqüestrada, Patrícia,
que é evangélica e afirmou que seu pai
precisa de Deus. O lamentável é que o seqüestrador é de família cristã
e estava desviado desde
os 15 anos de idade.

O Antigo testamento não revela a Trindade, mas dá lugar a indícios para uma revelação posterior.
Passagens que usam a palavra plural Elohim e pronomes plurais para se referirem a Deus. (Gn 1:1; Gn
1:26; Is 6:8) Passagens que falam do 'Anjo do Senhor'. (Gn 16:10; Gn 22:11; Gn 22:15-16) Uma Teofania freqüentemente associada a uma aparição pré encarnada de Cristo.
NO NOVO TESTAMENTO:
No Novo Testamento há revelação clara de que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, formando uma
Triunidade ou Trindade.
O Pai é Deus - (Jo 6:27; Ef 4:6)
Jesus é Deus - (Hb 1:8)
O Espírito Santo é Deus - (At 5:3-4)
Os três são igualmente associados e apresentados como um só ser : (Mt 28:19; IICo 13:13-14; IPe 1:2; Jo 14:26;
Jo 15:26)

Livros recomendados do mês
O mundo, a carne e o diabo - Russel P. Shedd - Edições Vida Nova - O propósito deste livro é atender à necessidade básica de alertar os crentes e apontar algumas diretrizes para a vitória na batalha espiritual.
Por que tarda o pleno avivamento - Leonard Ravenhill - Editora Betânea - Uma análise do comportamento da
igreja, seus líderes e seu povo mostrando atitudes que tem impedido o verdadeiro avivamento. Um livro antigo
que se mantém atual.
1– Tg 1:17
2– Paulo em 1Tm 6:7
3– Será declarado culpado e castigado Os 10:2 ARC e ACF
4– Ficarão pobres Pv 6:6-11

Berçário até 3 anos
Domingos

Respostas

