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 (02/05 e 05/05) - Celebração
da Ceia do Senhor.
• Participe do evangelismo quinzenal aos sábados. Este mês,
dias 8 e 22.
• No último domingo do mês, 30/06, teremos no culto da
noite o testemunho da irmã Mônica que ficou cega em
decorrência do vírus da AIDS. Não perca e traga um
visitante.
• Neste mês iniciaremos um curso de treinamento para
professores da EBD infantil, nos sábados 15 e 29 às
16:00h.
• 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.

Louvor do mês

EM DEUS TUDO É POSSÍVEL
EM DEUS POSSO TODAS AS COISAS
COM ELE NADA PODE ME RESISTIR
E NELE NÃO HÁ LIMITES PARA MINHA FÉ
EM DEUS TUDO É POSSÍVEL
EM DEUS TUDO PODE ACONTECER
VOU PROFETIZAR E AS MURALHAS VÃO CAIR
VOU PROFETIZAR E O MILAGRE ACONTECERÁ
VOU PROFETIZAR E O MAR VAI SE ABRIR
VOCÊ TEM QUE ACREDITAR, ELE VIVE EM VOCÊ

VOU PROFETIZAR E AS MURALHAS VÃO CAIR
VOU PROFETIZAR E O MILAGRE ACONTECERÁ
VOU PROFETIZAR E O MAR VAI SE ABRIR
VOCÊ TEM QUE ACREDITAR, NÃO PRECISA MAIS
TEMER
EM DEUS TUDO É POSSÍVEL (3X)

Artigo do mês

Queridos pais!
Nosso objetivo na Escola Bíblica infantil é
ensinar os princípios de Deus para os nossos
filhos, preparando-os para uma vida digna e
vitoriosa. Para isso é necessária sua
participação ativa no processo de aprendizado
bíblico.
A escola bíblica apenas auxilia nessa tarefa,
pois, segundo a bíblia, a responsabilidade pela
educação dos filhos é dos pais.
A palavra de Deus é arraigada em nossas vidas
pela prática diária, por isso, memorize
versículos com seus filhos e em todas as
circunstâncias e oportunidades do dia a dia
procura praticar as verdades bíblica ensinadas.
Conversem com seus filhos e sempre que
houver oportunidade, expliquem que Deus se
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.

agrada quando fazemos o que é certo e bom e
mostre na bíblia onde esta verdade está escrita:
Dt 6:18 - “Farás o que é reto e bom aos olhos
do SENHOR, para que bem te suceda”
Para refletir:
Temos sido um bom exemplo para os nossos
filhos?
Lembre-se: A criança é imitadora e geralmente
também imita seus pais em tudo.
Que Deus nos abençoe!
Dt 6:6-7 - “Estas palavras que, hoje, te ordeno
estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus
filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e
andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao
levantar-te.”
Pv 22:6 - “Ensina a criança no caminho em que
deve andar, e, ainda quando for velho, não se
desviará dele.”
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 é generoso!
Nosso Deus é generoso, ele não poupa nem economiza nas bênçãos que nos dá. Ele é farto desde a
criação, criou um enorme universo e um grande planeta com milhares de espécies de animais e plantas
para o proveito inicialmente de apenas duas pessoas. Também no amor com que tem nos amado não
economizou, nos amou de tal maneira que deu seu filho para morrer por nós quando ainda éramos
pecadores. (Jo 3:16) Este imenso amor de Deus por nós nos constrange. (2Co 5:14)
Diante de tamanha generosidade nós devemos também mostrar a Deus um coração generoso e retribuir
ao Senhor na medida em que temos recebido. Dt 16:16-17 diz: “Três vezes no ano, todo varão entre ti
aparecerá perante o SENHOR, teu Deus, no lugar que escolher, na Festa dos Pães Asmos, e na Festa
das Semanas, e na Festa dos Tabernáculos; porém não aparecerá de mãos vazias perante o
SENHOR;cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o SENHOR, seu
Deus, lhe houver concedido.” Este texto nos lembra que devemos ser generosos na medida em que
temos sido abençoados por Deus. O texto não fala de dízimos, mas de ofertas. Temos sido generosos
para com Deus?
A bíblia tem inúmero exemplos de generosidade: Israel na construção do tabernáculo (Êx 35:20-29) foi
tão generoso, que Moisés teve que pedir para pararem de trazer ofertas. (Êx 36:2-7) As igrejas da
Macedônia mesmo sendo muito pobres foram generosas (2Co 8:1-5) no auxílio aos irmão em
Jerusalém. Generosidade não depende da nossa condição financeira, é algo interior, do coração. É
possível ofertar-se muito dinheiro e nem por isso ser generoso se estivermos dando de nossas sobras.
A bíblia diz que ser generoso é uma bênção! Pv 11:24-25 diz: “A quem dá liberalmente, ainda se lhe
acrescenta mais e mais; ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda.A alma generosa
prosperará, e quem dá a beber será dessedentado.” Dar é bênção, reter é maldição. Jesus disse que
sempre receberemos mais do que damos: Lc 6:38 “dai, e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada,
sacudida, transbordante, generosamente vos darão; porque com a medida com que tiverdes medido vos
medirão também.”
Além de ser uma bênção, a bíblia diz que ser generoso é um dever de todo cristão. Desde o Antigo
testamento este princípio é ensinado por Deus. Em todas as festas e celebrações do povo de Israel a
oferta era parte integrante da cerimônia. E no Novo testamento o mesmo princípio é ordenado. Veja
2Co 9:6-11: “E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia com
fartura com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não
com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda
boa obra, como está escrito: Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora,
aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa
sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda
generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus.”
Diante do que Deus está nos falando o que escolhemos? Ser generosos ou avarentos? Temos ainda dois
exemplos no Novo Testamento que nos mostram o destino de um generoso e de um avarento.
Em At 4:36-37 vemos a generosidade de Barnabé que mais tarde se tornou um servo de Deus
missionário. (At 13:2) E em contraposição a ele vemos Ananias e sua esposa Safira retendo e mentindo
para o Espírito Santo (At 5:1-4) e depois perdendo sua próprias vidas. (At 5:5-11)
O que escolhemos, servir a Deus com nossas vidas em generosidade ou morrer no egoísmo e mentira?
Que possamos aprender com Jesus que melhor é dar que receber! At 20:35

Pr. Mauricio Fortunato

Escala de serviço da liderança

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

M - Diva/Daniela
02

05
N - Rosana/Amanda
M - Marisa/Hozana

09

12
N - Cláudia/Maria

Luciene/
Aparecida

Domingos

Turma de maiores de 6 anos

Quartas-feiras

Domingos

M - Alex
02

Rosana/
Mauro

09

Cláudia/
Luciene

16

Marisa/
Elsa

23

Vera

02

05

N - Denise

N - Elias

M - Neuza

M - Carlos
12

Dulce

09

N - Diva

Quartas

Sextas

Carlos e Diva
02

M - Alberto
05

Domingos

Quartas-feiras

05

Leandro e Eliana

07

Alberto e Rosana

12

Alberto e Rosana

14

Carlos e Diva

19

Carlos e Diva

21

Elias e Cláudia

26

Elias e Cláudia

28

Leandro e Eliana

Elias e Cláudia

Therezinha

Leandro e Eliana
09
12

Elias

19

Alberto

26

Elias

Alberto e Rosana

N - Therezinha

Elias e Cláudia
M - Rosemaire/Amanda
16

19
N - Rosana/Elsa
M - Hozana/Daniela

23

26
N - Marisa/Mauro

M - Alex

M - José Alves
19

Denise

16

N - Vera
Alex

23

M - Denise

M – Carlos
30

N - Vera

N – José Alves

Aniversariantes
Nome

Aniversário

Nome

01/06

Ilda

14/06

Alana

05/06

Alex

15/06

Dermival

08/06

Rosária

15/06

Rafael

11/06

Annelize

18/06

Rogério

13/06

Fábio

14/06

Carlos e Diva
30

Elias e Cláudia

Exercícios bíblicos
1– Onde está escrito na bíblia que Deus não pode mentir ?
2– Onde morava o filho de Timeu ?
3– Há dois salmos na bíblia que são quase iguais. Quais são eles ?

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Neste mês, continuamos com o estudo de
doutrinas básicas e logo após sua
conclusão daremos início a apostila sobre
seitas e heresias.

De olho na mídia
. Crescimento - A Igreja
Católica — ainda a principal
religião do povo brasileiro —
viu o número de fiéis cair
vertiginosamente na última
década enquanto as igrejas
evangélicas arrebanharam quase o dobro de
seguidores. O contingente de evangélicos
responde hoje por 15,45% da população
contra participação de 9,05% em 1991.
Destaque para o Rio, cujo percentual de
evangélicos da população pulou de 12,86%
para 21,13%. Roraima, Rondônia, Acre,
Amazonas, Espírito Santo e Goiás também
têm um quinto ou mais de suas populações
seguindo religiões evangélicas.
Os católicos encolheram: de 83,76% da
população em 1991, hoje representam
73,77%. A parcela dos que disseram não
seguir nenhuma religião aumentou de 4,78%
para 7,28%. Apenas 1,3% dizem seguir
alguma das correntes do espiritismo.
Umbanda e candomblé foram as respostas de
apenas 0,3%. No Nordeste, só 0,1% da
população seguem a umbanda ou candomblé.
Os pesquisadores do IBGE encontraram
dificuldades para segregar corretamente qual

Leandro e Eliana

Ebd—adultos

Aniversário

Brendo

23

N - Alberto

30
N - Diva/Maria

Alberto e Rosana

M - Therezinha
26

N - Dulce

M - Luciene/Rosemaire

Carlos e Diva

N - Carlos

M - Neuza

30

16

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

a religião indicada pelos brasileiros dada a
grande diversidade de respostas. Chegaram,
no final, a cerca de 3 mil credos diferentes
que foram agrupados em 300 religiões.
. Pastor acusado de agredir enfermeira - A
enfermeira Alexandra Pereira Cardoso, 29
anos, moradora no bairro de Águas Claras,
denunciou o pastor de prenome Vilobaldo,
da Igreja Evangélica Jardim de Deus,
naquele bairro, de tê-la agredido física e
moralmente na noite de 11 de maio, na
e n t r a d a
d o
templo. Ela teria ido à igreja com o intuito de
pedir a intervenção do pastor junto a uma fiel
de sua igreja, vizinha de Alexandra, com
quem vinha desentendendo-se por conta de
uma briga entre os filhos menores de ambas.
Segundo ela, em vez de ajudá-la, o pastor
teria sido grosseiro e a empurrou, afirmando
que não tinha tempo para dar atenção aos
problemas da enfermeira. Além do empurrão
que quase a jogou sobre o tabuleiro de uma
baiana de acarajé, o pastor teria, ainda,
chamado uma viatura da Polícia Militar
acusando-a de tê-lo agredido primeiro.
A enfermeira prestou queixa na Delegacia
Especial de Atendimento à Mulher (DEAM).

Após ter feito denúncia da agressão na
DEAM e na imprensa, Alexandra afirma que
foi procurada pelo pastor Vilobaldo que
passou a fazer ameaças exigindo que a
queixa na Delegacia fosse retirada. Segundo
Alexandra, as provocações da vizinha que
geraram toda a confusão também continuam.
. Igreja Luterana anuncia ter sido atacada
em Belém - A Igreja, situada e uma dezena
de metros da Praça da Manjedoura, foi
grandemente danificada durante uma
incursão israelense em Belém, informou o
bispo da Igreja Evangélica Luterana da
Palestina e Jordânia, Munib Younan. As
janelas do templo foram destruídas. "Os
israelenses não respeitam a santidade da
igreja, não respeitam nada, estamos muito
tristes e enfurecidos. Onde está o mundo
livre e cristão?" disse o bispo. "É hora de a
Europa intervir", acrescentou. Por sua vez, o
ministro da Defesa russo, Serghei Ivanov,
condenou o assédio militar
israelense aos lugares santos em
Belém. "É uma guerra suja a
que se está desenvolvendo
sobre o solo da Terra Santa, e
i ss o d eix a os cris tãos

Respostas
no rodapé
da página

Dicionário bíblico
Símbolos no Apocalipse
Nesta série desejamos mostrar o simbolismo, e alguns
princípios que governam a interpretação dos símbolos e
também dar uma classificação dos muitos símbolos
usados por João.
Não devemos jamais esquecer-nos de que a Bíblia foi
escrita no Oriente, onde a língua é mais colorida e pitoresca
do que no Ocidente. Esta é uma das razões para o uso freqüente de
símbolos, tipos e metáforas. E porque a Bíblia é divinamente
inspirada, e porque seus escritores foram levados pelo Espírito da
verdade, foi-lhes dada orientação na escolha do simbolismo por
eles empregado. Por causa de sua infinitude, Deus teve de lançar
mão da linguagem que nossas mentes finitas pudessem facilmente
compreender. Daí, o uso difundido de ilustrações tiradas do
mundo ao nosso redor a fim de iluminar e reforçar as verdades
divinas. Quão perto de nós Deus parece estar ao dizer-nos que ele
é "Sol e Escudo" (Salmo 84:11)! Não poderíamos viver sem a luz,
o calor e a energia do sol. A terra depende desta fonte celeste de
energia. Da mesma forma, é em Deus que vivemos, nos movemos
e existimos. Assim como não podemos passar sem os benefícios
do sol, também sem Deus nada podemos fazer e nada somos. Para
o salmista, escudo significava defesa ou proteção na guerra. Entre
seu dono e o inimigo, o escudo desviava a espada e a flecha. Deus
é, deveras, escudo do seu próprio povo, colocando-se entre ele e o
inimigo de suas almas. Ele é constantemente apresentado nas
Escrituras como a defesa dos que confiam nele. Israel tinha

certeza de que Deus o cercava como as montanhas rodeiam
Jerusalém. Os símbolos, portanto, são janelas que permitem a
entrada da luz; são emblemas que sugerem verdades e
pensamentos por causa do seu relacionamento ou associação.
Muitas vezes o símbolo é o sinal visível de uma qualidade ou idéia
invisível. Por exemplo, leão é o símbolo da coragem; a pomba, da
paz; cordeiro, da mansidão. Os símbolos, portanto, representam
pessoas, coisas ou atributos, com a semelhança traçável entre o
símbolo e o objeto simbolizado. Nem sempre é fácil determinar a
diferença entre o literal e o figurado. O Espírito Santo, entretanto,
concede a visão espiritual necessária que nos capacita a interpretar
corretamente a linguagem simbólica linda e expressiva da Bíblia.
Um princípio seguro a observar é o de tomar tudo em sentido
literal, a não ser quando se afirma claramente o contrário no texto.
Os gafanhotos tinham nas cabeças como que umas coroas
semelhantes a ouro (9:7). Não eram coroas de verdade, mas
semelhanças de coroas.
Outra coisa que temos de conservar em mente na interpretação de
um símbolo é investigar o seu uso por toda a Bíblia, e então,
comparando Escritura com Escritura, descobrir sua significação
completa. Se pegarmos uma figura freqüentemente empregada, o
fogo, descobriremos que ela descreve Deus, Cristo, o Espírito, a
Palavra, a autoridade profética, o juízo etc. Ao agruparmos os
símbolos do Apocalipse, lembrando-nos de que há nele quase 300
citações tiradas do Antigo Testamento, percebemos como as
raízes deste livro final da Bíblia estão fincadas no passado e como
o passado pode interpretar o presente e o futuro.

Livros recomendados do mês
Testemunho Cristão normal - Watchman Nee - Obra Cristã - Como testemunhar, evangeliza e pregar o
evangelho. “Muitos crentes não estão alegres, porque eles nunca proferiram uma palavra pelo Senhor nem
conduziram uma alma a Cristo”. - Disponível em nossa Biblioteca
O mensageiro da cruz - Watchman Nee - Editora Vida - Neste livro, o autor mostra que a fonte de todas as coisas
espirituais encontra-se ao pé da cruz e nos convida a experimentar isto. - Disponível em nossa Biblioteca
Respostas

1– Tito 1:2
2– Jericó. Mc 10:46
3– Sl 14 e 53

Berçário até 3 anos
Domingos

