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 (O último domingo é 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

OBRA MISSIONÁRIA
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas aos cuidados dos irmãos Vitor ou Cacildo. Veja no jornal missionário as
necessidades de nossos irmãos e ore por este trabalho.

Notícias da Igreja
• 1ª Quarta e 1º Domingo (02/06 e 06/06) - Celebração da
Ceia do Senhor.
• Quinta-feira, 03 e 17/06, 19:30h - Reunião do grupo de
evangelismo.
• Sábado, 05/06, 16:00h - Lanche da Amizade - Convites à
venda com a União de mulheres. (R$ 5,00)
• Domingo, 06/06, 17:00h - Reunião da União de Mulheres.
• Quinta-feira, 10/06, 16:00h - Reunião dos jovens na casa do
irmão Jorge para um sarau de talentos.
• Sábado, 12/06, 19:00h - Culto Jovem.
• Sexta-feira, 18/06, 19:00h - Culto em ação de graças pelo
aniversário de 15 anos de Annelize. (Neste dia, excepcionalmente não haverá reunião de oração.)
• Sábado, 19/06, 18:00h - Culto Infantil.
• Sábado, 26/06, 16:00h - Desperta Débora.
• Sábado, 26/06, 17:00h - Evangelismo nas ruas.
• Domingo, 27/06, 10:30h - Comemoração dos aniversariantes
do trimestre da Geração Vida Infantil.
• Domingo, 27/06, 17:00h - Evangelismo nas ruas.

Louvor do mês
MEMÓRIAS
QUERO TRAZER Á MEMÓRIA
SÓ O QUE PODE ME DAR ESPERANÇA
NÃO VOU PENSAR EM NADA QUE ME ENTRISTEÇA
NÃO VOU DEIXAR NINGUÉM PISAR NOS MEUS SONHOS
NEM ROUBAR A MINHA FÉ
NÃO VOU DEIXAR QUE CONTAMINEM A MINHA MENTE
NÃO VOU DAR BRECHAS, POIS É ISSO QUE O INIMIGO QUER
MAS VOU OCUPAR A MENTE COM AS COISA LA DE CIMA
NÃO VOU ENTREGAR OS PONTOS, NÃO
VOU DAR A VOLTA POR CIMA

SE TENTAREM CONTRA MIM, SE PREPAREM , VÃO SE ARREPENDER
ESTOU EM CRISTO, SOU IMBATÍVEL , É CLARO QUE VOU VENCER
E SE QUISEREM JOGAR PESADO , COM DEUS VOU PREVALECER
ESTOU ARMADO , FORTALECIDO , EDIFICADO PELA PALAVRA DE
DEUS
EU TENHO O ESCUDO E A ESPADA
ARMAS PESADAS DEUS ME DEU
ESTOU ORANDO, VIGIANDO E DESCANSANDO EM DEUS
VOU PROFETIZAR MINHA VITÓRIA
EU TOMO POSSE DELA AQUI E AGORA
E TE AGRADEÇO , Ó DEUS!

Artigo do mês
A FORÇA DA HUMILDADE
”Por que é que julgamos a nós mesmos pelos
nossos ideais e os outros pelas atitudes deles?”
Jim Goodman

suas ações, uma tragédia pode estar prestes a
tomar lugar.
Orgulho pode facilmente lhe impedir de ver
preciosas e valiosas perspectivas de outras
pessoas.
Orgulho tem a habilidade de canalizar a sua
energia a fim de impressionar a você mesmo,
ao invés de uma atitude de humilde gratidão a
Deus pela boa dádiva.
Sincera e confiante humildade pode lhe levar
para muito longe; para muito mais além do
que você imagina.
Humildade, em contraste do orgulho, é uma
quieta, potente e maravilhosa força. Ao invés
de gritar para se fazer notar, ela apenas ouve.
E aprende. E sem nenhuma duvida, ela realiza e concretiza.

Aqueles que de maneira humilde e sincera
alcançam seus objetivos se tornam mais propensos a alcançarem alvos e objetivos ainda
maiores.
Aqueles que mergulham no auto louvor e permitem que o orgulho os domine serão enfraquecidos e se debilitarão em sua eficiência.
O louvor, elogio, o reconhecimento merecido
pode fazer de você uma pessoa esnobe e
complacente ou pode te levar a maiores e
mais nobres realizações.
Tudo depende da maneira como você lida com Para Meditação:
aquilo que você recebe. É bom se sentir bem
a respeito do bom trabalho realizado, porém "A soberba precede a ruína, e a altivez do
quando o orgulho se torna o carro chefe das espírito, a queda." Pv 16:18
Todos os últimos domingos às 17:00h você pode
participar do evangelismo pessoal, chegue mais cedo
para o culto evangelístico e distribua folhetos convidando pessoas para o culto.

Ajude a assistência social, traga alimentos não perecíveis para a formação de cestas básicas. Sua ajuda é
importante. Informe-se com a União de mulheres.
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Palavra Pastoral
Dominando seu temperamento
Diz o dicionário Aurélio que temperamento significa: “O conjunto dos traços psicofisiológicos de uma
pessoa, e que lhe determinam as reações emocionais, os estados de humor, o caráter.”
A bíblia afirma que em Cristo somos novas criaturas, renascemos para uma nova vida transformada pela
ação do Espírito Santo de Deus. Diante disso, creio que o nosso temperamento deve ser agora um reflexo
da atuação de Deus em nossas vidas.
A falta de controle sobre o temperamento é prova evidente de que a carne está vencendo a luta contra o
espírito e as conseqüências são sempre nefastas.
Reparemos alguns textos bíblicos: Pv 14:17-29 - “O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus
desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os
maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos, junto às portas do justo. O pobre é odiado até
do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece
dos pobres é feliz. Acaso, não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que
planejam o bem. Em todo trabalho há proveito; meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a
riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra
almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do SENHOR, tem o homem forte
amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do SENHOR é fonte de vida para evitar os laços da
morte. Na multidão do povo, está a glória do rei, mas, na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo
é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura.”
Pv 15:18 - “O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta.”
Pv 29:22 - “O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões.”
Ec 7:9 - “Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos.”
Estas palavras revelam o prejuízo acumulado por quem perde o domínio sobre o seu temperamento e
extravasa sentimentos como ira, maldade, insensatez, engano, etc.
Estas falhas de temperamento revelam, entre outras coisas, que falta temor a Deus. O temor e a reverência
nos fazem pensar mais em Deus do que em nós mesmos. Fazem com que repensemos nossas atitudes,
freiemos nossa língua, dominemos nossas reações.
Onde não há temor, há precipitações e toda sorte de coisas inconvenientes.
O temor de Deus em nossas vidas é fruto do Espírito Santo em nós. Quando andamos no Espírito,
andamos em temor e logo podemos vencer e dominar o nosso temperamento.
É o que nos diz Gl 5:16-26 - “Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da
carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si;
para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais
sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos
preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é: amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas
coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e
concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de
vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.”
Que seja o fruto do Espírito em nossa vida o maior fator determinante nas nossas reações emocionais e no
nosso caráter.
Que o Espírito Santo possa forjar em nós um novo caráter, e que seja esta a nossa personalidade daí em
diante e o nosso temperamento seja o de Cristo.

Pr. Mauricio Fortunato

vida — escalas do mês

Ovelhinhas de Jesus
Domingos

Crescendo com Jesus
Quartas

Mariana / Walquíria
06

02
Denise / Sirena
Glorinha / Marcela

13

09
Kátia / Ivete
Rozália / Renilda

20

16
Sirena / Fabiana
Denise / Walquíria
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23
Amanda / Marcela
30

Domingos

Quartas

Maria Eliane

Rosemaire /
Rosania
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Lúcia /
Bruna

13

02
Elsa

Kátia /
Renilda

20
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Alex

Rosemaire /
Daniela

Geração de Adoradores

Domingos de manhã

Domingos de manhã
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Hozana
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Alberto
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Fernanda
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Glorinha
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Alberto

Rosana

Lúcia
Dulce

Estrela da Manhã

Dulce

Maria Eliane
09

Aparecida

Ebd—Jovens

Elsa
27

23

Rosania

30

Aparecida

No final do mês de maio iniciamos uma
escola bíblica especial para os jovens.
Ela se reúne nos mesmos horários da
EBD de adultos trazendo temas atuais e
incentivando o debate. Não perca!
Para jovens a partir de 13 anos.

Mauro

Rosana /
Bruna

Aniversariantes
Mônica Silva 02
Alana Albrecht 05
Dermival Felix 08
Arlete Moreira 11
Rafael Rodrigues 11
Adriana Loureiro 13
Antonio Rogério 13

Maria Eliane 13
Fábio Fortunato 14
Ilda Vilela 14
Alex Moura 15
Rosária Ribeiro 15
Valmir Silva 16
Annelize Rodrigues 18

Jair Santos 19
Ivan Henriques 20
Elsa Rodrigues 22
Ângela Teixeira 30
Simone Costa 30

Aniversários de casamento
Marieta e João
06
Maria Eliane e Mário 12
Mônica e Vitor
13

Escala de serviço de Introdução

Ebd—adultos
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Sába05
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Leandro /
Alex

“Se uma pessoa investisse mais tempo
em orar do que em
se preocupar, ela
teria muito menos
motivos para preocupações”

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

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Estudo atual: As cartas de João
Se deseja se batizar, participe da turma
de novos convertidos com o Diácono
Luiz Antonio ou a Diaconiza Daisy.

vimento, que são forçados a pagar dívidas
externas.
O pastor argentino revelou que, a cada ano,
morrem 11 milhões de pessoas no mundo
por doenças como a Aids, malária e tuberculose, das quais ninguém vem a falecer em
países de primeiro mundo.
. Política - Um comunicado do Vaticano
revela que o Papa João Paulo II nomeou o
cardeal Bernard Law, envolvido em escândalo de abusos sexuais na Igreja Católica dos
Estados Unidos em 2002, para arcipreste da
Basílica de Santa Maria Maior, na capital
italiana, em Roma.
Law foi obrigado a renunciar ao posto de
arcebispo de Boston quando tudo veio à tona
há dois anos. Ele foi acusado de não revelar
os abusos, mesmo depois de dezenas de seus
próprios sacerdotes terem pedido para que
ele renunciasse. Mas o Pontífice, em vez de
afastá-lo do sacerdócio, lhe ofereceu um
outro cargo. Descobriu-se, no mesmo ano,
que muitos bispos transferem sacerdotes
envolvidos em abuso sexual de menores.
A Igreja Católica dos EUA pagou cerca de
700 milhões de dólares em indenização às
vítimas dos abusos, incluindo 85 milhões da
Arquidiocese de Boston, de onde surgiram

os primeiros escândalos.
O arcipreste é a figura principal na catedral
ou basílica. Ele é o chefe dos padres que
compõem o clero de um bispo, ou de uma
comunidade rural de clérigos. É quem costuma conduzir muitos dos serviços religiosos
de seus templos.
. Reza forte - Uma pesquisa realizada no
Rio de Janeiro pelo Instituto Gerp concluiu
que os umbandistas são os religiosos que
mais rezam. Foi constatado que 95% dos
seguidores da umbanda ouvidos na capital
não abrem mão dessa prática; 91% dos
evangélicos costumam fazer orações em
qualquer lugar que estiverem, contra 85%
dos católicos e 84% dos espíritas.
Ainda segundo a pesquisa, que entrevistou
400 pessoas, 10% dos entrevistados disse
não seguem religião alguma, mas mesmo
assim têm o hábito da reza.
10% dos cariocas que disseram não ter
religião não são ateus, mas sim indivíduos
que têm dúvidas, os agnósticos. Isso explica
por que 60% dos "descrentes"
têm o hábito de fazer orações.

Rick Warren

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Que texto bíblico fala de um homem com cabelos brancos como a neve ?
2– Que texto bíblico faz referência a um homem saltando pelos montes ?
3– Qual o nome do rei que “quase” se converteu ouvindo uma pregação ?

De olho na mídia
. Simpsons Cristãos? - O desenho animado “Os Simpsons”
será tema para ensinamentos
bíblicos. A idéia surgiu de um
inglês, o reverendo Robin Spittle,
que está planejando aulas sobre a
Bíblia a partir da série. Serão quatro dias de
aula, onde cada uma terá o foco em um dos
personagens.
"Tentaçao, escolhas, fazer a coisa certa, a
mensagem de Cristo é basicamente sobre
isso", afirmou Robin. Ele disse que os roteiros do seriado coloca Homer, Marge, Bart e
Lisa diante de escolhas morais e, ainda cita
como exemplo, o episódio em que Marge e
Homer tiveram oportunidade de terem relacionamentos extra conjugais.
. Anti-Bush - O presidente da Igreja Evangélica Luterana Unida, o pastor argentino
Angel Furlan, declarou, em uma reunião de
bispos e pastores-presidentes das afiliadas à
Federação Luterana Mundial, que George W.
Bush é um dos tantos anticristos do mundo
de hoje.
Furlan, estudioso da dívida externa de seu
país, explica que Bush é o promotor do
terrorismo econômico praticado pelos Estados Unidos nos países pobres e em desenvol-

M Jorge / Leandro M
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Frase do mês

Dicionário bíblico
TACIANO - Que pertence a Tacio (rei dos
sabinos)
TAIGUARA - Liberdade
TAINA - Estrela
TAIS - Aquela que se admira, se contempla
TALES - Verdejar
TALIA - Florescente
TALITA - Menina, donzela
TANCREDO - Soberano dos conselheiros
TANIA - Coroa, realeza
TARCISIO - Aquele que veio de Tarso (
na Ásia), confiança, coragem
TASSO - Aquele que é corajoso, audacioso
TATIANA - Cigana
TELMA - Escudo protetor
TENORIO - Novilho
TEODORO - Presente dos deuses
TERESA - Natural da ilha de Terã, ceifeira, caçadora
THIAGO - Alegre
THOMAS - Gêmeos
TIBERIO - Uma referência ao rio Tibre,
localizado na Itália
TORQUATO - Aquele que traz um colar
TRISTAO - Nariz grande

TULIA - Tranqüila, pacífica
UBIRAJARA - Senhor da lança
UGO - Espírito, pensamento, razão
UILSON - Filho de William (Guilherme)
UMBERTO - Espírito do gigante, brilho
do gigante
URI - Duma raiz que significa luz
URIJA - Minha luz é Jeová
URSULA - Pequena ursa
UZA - Minha força é Jeová
UZIAS - Minha força é Jeová
VAGNER - Construtor de vagões
VALDA(O) - Guia, dirigente
VALDEMAR - Governador, famoso,
poderoso
VALDIR - Aquele que governa
VALDOMIRO - Governador, famoso,
poderoso
VALENTIM - Forte, saudável
VALERIA - Cheia de saúde, robusta
VALESCA - Soberana gloriosa
VALFREDO - Governador pacífico
VALKIRIA - Mulheres de grande beleza
VALMAR - Glorioso poder
VALTER - Guerreiro poderoso, comandante do exército

VANDA - Peregrina, andarilha
VANDERLEI - Da ardósia
VANDO - Peregrino, andarilho
VANESSA - Linda borboleta
VANIA - Esperança
VANUSA - Esperança
VELOSO - Aquele que possui muitos
pêlos
VENANCIO - Caçador
VENCESLAU - Coroado de glória
VERA - Verdadeira
VERONICA - Portadora da vitória
VICENTE - Vencedor
VIGILIO - Vigilante
VILMA - Protetora
VILMAR - Resoluto, famoso
VILSON - Filho de William (Guilherme)
VINICIUS - Aquele que cultiva uvas,
vinicultor
VIRGILIO - Vara, vareta
VIRGINIA - Virgem
VITOR - Vencedor
VITORIA - Vitoria
VIVIANE - Cheia de vida, com vida
VLADIMIR - Soberano da paz
VOLNEI - Espírito do povo, nacional

Livros recomendados do mês
O poder da mulher que ora - Stormie Omartian - Editora Mundo Cristão - Stormie quer ajudar a leitora a aproximar-se de seu Pai
celestial, a sentir os braços dele ao seu redor, em outras palavras, quer mostrar-lhe como abranger com eficácia toda a sua vida em
oração, de modo que você possa ter mais de Deus em sua vida.
O que acontece quando Deus responde - Evelyn Christenson - Editora Mundo Cristão - O que Deus quer de nós é algo mais do que
a nossa satisfação em sermos atendidos. Descubra como através da oração você pode iniciar uma mudança significativa em sua maneira de viver.

Respostas

1– O homem é Jesus. Ap 1:14
2– Ct 2:8 e Ct 8:14
3– Agripa - At 26:28

Geração

