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

Notícias da Igreja
• 1º domingo e 1ª quarta-feira (02/02 e 05/02) - Celebração da
Ceia do Senhor.
• Se você tem freqüentado a igreja e deseja fazer parte desta
família, solicite sua ficha de membro, caso não seja batizado
ainda, inscreva-se para o batismo procurando o diácono
Leandro.
• Todos devem participar do recadastramento dos membros
preenchendo a nova ficha de membresia, participe!
• No dia 14/03 às 19:30h, venha participar conosco de um
culto especial de gratidão a Deus pelos 4 anos de fundação
de nossa igreja.
• Inscreva-se para o 1° Congresso de homens com uma Nova
Vida a ser realizado no Riocentro em 05/07/03

Louvor do mês
ALEGREI-ME
É BOM SABER QUE CRISTO ESTÁ NESTE LUGAR
PRA TRANSFORMAR SUA TRISTEZA EM ALEGRIA
POIS O MEU PRAZER É ESTAR NA LEI DO SENHOR
E NA SUA LEI MEDITAR NOITE E DIA
OS QUE HABITAM EM TUA CASA SÃO BEM-AVENTURADOS
LOUVAM-TE PERPETUAMENTE

COMO É BOM VIVER EM COMUNHÃO
NA PRESENÇA DE DEUS, AO SEU LADO IRMÃO
BEM UNIDOS SEM BRECHAS NO MESMO AMOR
TRANSBORDANDO DA GLÓRIA DO SENHOR

ALEGREI-ME QUANDO DISSERAM
VAMOS PARA A CASA DO SENHOR

Artigo do mês

A Lição do fogo - Equipe e Liderança
Um membro de um determinado grupo, ao qual prestava
serviços regularmente, sem nenhum aviso deixou de participar de suas atividades.
Após algumas semanas, o líder daquele grupo decidiu
visitá-lo.
Era uma noite muito fria.
O líder encontrou o homem em casa sozinho, sentado
diante da lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor.
Adivinhando a razão da visita, homem deu as boas-vindas
ao líder, conduziu-o a uma grande cadeira perto da lareira
e ficou quieto, esperando.
O líder acomodou-se confortavelmente no local indicado,
mas não disse nada. No silêncio sério que se formara,
apenas contemplava a dança das chamas em torno das
achas de lenha, que ardiam.
Ao cabo de alguns minutos, o líder examinou as brasas que
se formaram.
Cuidadosamente selecionou uma delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para o lado.
Voltou então a sentar-se, permanecendo silencioso e imóvel.
O anfitrião prestava atenção a tudo, fascinado e quieto.
Aos poucos a chama da brasa solitária diminuía, até que
houve um brilho momentâneo e seu fogo apagou-se de
vez.

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.

Em pouco tempo o que antes era uma fresta de calor e
luz, agora não passava de um negro, frio e morto pedaço
de carvão recoberto de uma espessa camada de fuligem
acinzentada.
Nenhuma palavra tinha sido dita desde o protocolar cumprimento inicial entre os dois amigos.
O líder, antes de se preparar para sair, manipulou novamente o carvão frio e inútil, colocando-o de volta no meio
do fogo.
Quase que imediatamente ele tornou a incandescer, alimentado pela luz e calor dos carvões ardentes em torno
dele.
Quando o líder alcançou a porta para partir, seu anfitrião
disse: - Obrigado. Por sua visita e pelo belíssimo sermão.
Estou voltando ao convívio do grupo.

Reflexão :
Aos membros vale lembrar que eles fazem parte da chama
e que longe do grupo eles perdem todo o brilho.
Aos lideres vale lembrar que eles são responsáveis por
manter acesa a chama de cada um e por promover a união
entre todos os membros, para que o fogo seja realmente
forte, eficaz e duradouro.

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

Unidade depende de humildade
Fp 2:1-15 nos diz: “1 Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma
comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, 2 completai a minha alegria, de
modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo
sentimento. 3 Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um
os outros superiores a si mesmo. 4 Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão
também cada qual o que é dos outros. 5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em
Cristo Jesus, 6 pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a
Deus; 7 antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de
homens; e, reconhecido em figura humana, 8 a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à
morte e morte de cruz. 9 Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está
acima de todo nome, 10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo
da terra, 11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. 12 Assim, pois,
amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na
minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor; 13 porque Deus é quem efetua em
vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. 14 Fazei tudo sem murmurações nem
contendas, 15 para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de
uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo”
Neste texto Paulo enfatiza a necessidade de unidade na igreja, mas ele aponta como único caminho
para a unidade a humildade, ela é a única que pode nos fazer superar as nossas diferenças.
A vida cristã é um convite à renúncia, o abandono da natureza humana para um novo nascimento
como uma nova criatura. Dentro deste contexto podemos perceber que o maior obstáculo à unidade
somos nós mesmos, com nosso orgulho e vaidades.
Paulo encarou o assunto com simplicidade, se houve conversão, espera-se unidade. (v. 1-2) E a
humildade é que mantém a unidade, (V. 3-4) pois a natureza humana é egocêntrica, a humildade nos
aproxima, mas a soberba nos afasta.
Paulo coloca Jesus como o nosso maior exemplo (v. 5), ele não tirou vantagem da sua posição (v. 6),
voluntariamente se esvaziou (v. 7), e por sua humildade foi obediente até o fim. (v. 8)
Tudo isso ele fez para que nós tivéssemos vida, para que fôssemos um assim como ele e o Pai o eram
e para que a igreja fosse o seu corpo. Seu exemplo ainda nos ensina que quem se humilha, será
exaltado .(v. 9-11) Da mesma maneira que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome,
assim Deus também nos dará um nome inscrito no livro da vida.
A responsabilidade pela unidade da igreja é toda nossa, mas Deus está aqui para ajudar. (v. 12-13) A
nossa obrigação é trabalhar sem murmurar nem contender para que sejamos de fato luz para este
mundo.
Nestes 4 anos de existência de nossa igreja Deus tem nos abençoado de maneira extraordinária e
deseja nos abençoar ainda mais! Precisamos corresponder às expectativas de Deus nos amando ainda
mais e mostrando isto através da nossa unidade conseguida com muita humildade debaixo das mãos
de Deus.
Que esta palavra se cumpra em todos os dias desta igreja!

Pr. Mauricio Fortunato

Escola Bíblica para crianças
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Estrela da manhã - 4 a 6 anos

Quartas-feiras

Domingos

05

Marisa

02

N - Luciene / Elsa

05

Sirena

09
N - Dulce

M - Luciene / Ivanice

M - Denise / Mauro

16

19

Rosana

16
N - Rosania

M - Rosana / Fabiana

M - Dulce
26

Marisa

23

N - Sirena / Aparecida

09

26
M - Denise / Mauro

26

Carlos

19

D.Valmir L

21

D.Valmir L

26

Léo

28

Alberto

Léo

Alberto

N - José Alves

D. Leandro
30

29
Alberto

Alberto /
D.Valmir F

"Quando nada mais
parece ajudar, eu vou e
olho o cortador de pedras martelando sua
rocha, talvez cem vezes,
sem que uma só rachadura apareça.
No entanto, na centésima primeira martelada,
a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi
aquela a que conseguiu,
mas todas as que vieram antes. "
Jacob Rits

Exercícios bíblicos

Ebd—adultos

Respostas
no rodapé
da página

1– Qual o outro nome da cidade de Hebrom ?
2– Por quanto tempo o povo de Israel comeu maná ?
3– Quem escreveu a uma senhora eleita ?
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 estudaremos a
Teologia da prosperidade.

De olho na mídia
. Nada demais - Durante o
lançamento do documento Jesus
Cristo, manancial de água viva
– uma reflexão sobre a Nova
Era, o arcebispo Michael Fitzgerald e o padre Peter Fleetwood
anunciaram que é possível ser um bom
católico, assistindo filmes de Harry Potter,
fazendo yoga e lendo horóscopo.
Sobre os filmes como Harry Potter, Fleetwood disse que “eles ajudam as crianças a
entenderem a diferença entre o bem e o
mal”. Fitzgerald, que é titular do Conselho
Pontifício para o Diálogo Inter-religioso,
endossou o colega. “Não existe nenhum
problema. Não há nada de mau sempre que
se saiba discernir. Na imaginação de todas as
crianças, em todas as épocas, sempre houve
bruxas, magos, magia e anjos”, afirmou.
Quanto ao horóscopo e à prática de yoga,
eles disseram que não há qualquer mal desde
que isso não interfira no cotidiano dos fiéis.
. Exército de Deus ? - O mês de janeiro de
2003 foi marcado por conflitos sangrentos
entre o exército de Uganda e o Exército de
Resistência do Senhor (LRA), grupo que faz
oposição ao governo.
Segundo números oficiais, só no início do
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Geração de adoradores - acima de 6

Quartas-feiras

Frase do mês

Porque Deus não é injusto
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vosso trabalho e do amor
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ano foram mortos 70 rebeldes, 31 civis e três
soldados. Na mesma ação, o exército resgatou 235 seqüestrados e capturou 34 militantes do LRA. O Exército de Resistência do
Senhor faz oposição ao governo que chama
de laico, desde 1988. Seu objetivo é criar um
estado baseado na Bíblia e nos Dez Mandamentos
. Guerra Encantada - Desde 1 de fevereiro,
um grupo de 213 encantadores de serpente
aguarda, na fronteira entre Índia e Bangladesh, uma resolução a respeito de seu destino.
Os 78 homens, 65 mulheres e 80 crianças
atuavam em vilarejos e povoados dos dois
países, mas foram recolhidos pela Polícia
que, agora, não sabe para onde levá-los.
Todos os encantadores são muçulmanos,
assim como 86% da população de Bangladesh, e também falam o bengali, a língua
oficial do país e de Bengala Ocidental,
estado indiano. Além do Islamismo, o grupo
realiza rituais hindus e adora uma deusaserpente hindu, chamada Maasa. O que
confunde mais ainda a determinação da
nacionalidade. A índia, país predominantemente hindu, diz que os encantadores são de
Bangladesh e devem ser recolhidos por esta
nação. Bangladesh por sua vez diz que o

grupo é de responsabilidade da Índia. A crise
chegou a tal ponto que a zona de fronteira
abriga o exército dos países, ameaçando um
enfrentamento militar.
. Guerra fria - Em meio ao ódio e ressentimento que marcam os incessantes confrontos
entre judeus e muçulmanos, Jerusalém
firmou no final de fevereiro uma trégua
solidária por causa da forte nevasca que
assola a cidade. Livre das sirenes da polícia e
cobertos apenas por um chão branco de
aproximadamente 20 centímetros de gelo, os
lugares considerados sagrados pelos cristãos,
judeus e muçulmanos estão, após várias
décadas, em paz.
Nas escolas, as aulas foram suspensas por
dois dias. Quem trabalha também terá folga.
As ruas estão quase desertas e os meios de
comunicação deixaram de lado as reportagens sangrentas para dar vez a notícias
simples, como saber onde comprar pão e
leite nos próximos dias.
A neve que começou a cair na última quartafeira (26.02) em Jerusalém é
uma raridade. A última vez que
nevou na Terra Santa foi em
meados do século passado.

Dicionário bíblico
A PORTA DO ÁTRIO - (Êx. 27:16-17, Jo 10:1-11)
1. O feitio da porta
A SIGNIFICAÇÃO DOS MATERIAIS - (Êx. 25:1-8, 2. Uma só porta
3. Uma porta segundo os 4 Evangelhos
Rm 15:4, Hb 8:5)
4. Só se pode entrar com um sacrifício
1. Ouro - Glória de Deus (Ap 21)
5. As condições para entrar
2. Prata - Resgate (I Pe 1:18-21)
a)Convicto do pecado
3. Cobre ou bronze - Julgamento (Ap 1:15)
b)Individualmente
4. Madeira - Humanidade de Cristo
c)Publicamente
5. Azul - Céu (Ev. de João)
6. Púrpura - Realeza (Ev. de Mateus)
O ALTAR DOS HOLOCAUSTOS - (Êx. 27:1-8, Lc
7. Carmesim - Sangue (Ev de Marcos)
23:33-43, Hb 10:12)
8. Branco - Perfeição (Ev. de Lucas)
1. Derramamento de sangue - (Rm 5:9)
2. Substituição - A vítima sem mácula (Jo 1:29, Hb 10:4O ÁTRIO - PÁTIO - (Êx 27:9-15, Isaías 59:1-8)
5 e 9:9-22)
1. As três partes do Tabernáculo
3. Julgamento - Bronze (II Co 5:21)
2. Uma Cerca - O pecador separado de Deus (Is 59:2)
3. Cortinas de linho branco - Santidade de Deus (Habac. 4. A ira de Deus - O fogo do Altar (Mt 27:45-46)
5. Uma obra consumada - As cinzas (Jo 19:20, Sl 103:12,
1:13)
4. As bases de cobre ou bronze - Julgamento do pecado Rm 8:1)
6. A fraqueza da Cruz - Madeira (Lc 22:42, Rm 8:3)
(II Co 5:21)
5. As cabeças, ganchos e vergas de prata - Resgate (I Pe 7. O poder da Cruz - Os chifres (I Co 1:18)
1:18, I Co 6:20, Mc 10:45, At 20:28)
Continua no próximo mês
6. A coluna - A cruz de Cristo

O Tabernáculo no deserto

Livros recomendados do mês
Hermenêutica - E. Lund e P. C. Nelson - Editora Vida - Um livro de regras de interpretação da bíblia que muito pode
ajudar aos que querem entender melhor o texto sagrado sem correr o risco de cometer erros.
Seja um líder de verdade - John Haggai - Editora Betânia - Este livro apresenta de forma concisa e clara 12 princípios de Deus para produzir melhores líderes em casa, no trabalho e na igreja.

Respostas

1– Quiriate-Arba - Jz 1:10
2– 40 anos - Ex 16:35
3– João - 2Jo 1

Ovelhinhas de Jesus - Berçário até 3 anos

Escala de serviço da liderança

