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“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna”
- Romanos 6:22 -

Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus

ANO LVII I Nº 417 10 de outubro de 2021.

CRISTÃO EM TEMPO INTEGRAL
No mês de outubro, a nossa Igreja iniciou, na EBD,
o estudo com o tema “Cristão em tempo integral”.
Um dos significados que o dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa traz para a palavra cristão
é “diz-se de ou o que é conforme ou compatível
com os princípios do cristianismo”. É interessante
ou até mesmo necessário iniciar este texto com a
reflexão “Qual deve ser a conduta de um cristão”?
A Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e
prática, é o verdadeiro guia que todo cristão
deve seguir para ter uma vida de acordo com os
princípios cristãos. Nela está escrito que devemos
guardá-la em nossos corações para que não
venhamos pecar contra o Senhor. (Salmos 119:11).
Aqui podemos falar da importância dos Estudos
Bíblicos para todo cristão. É imprescindível ser
um aluno assíduo na Escola Bíblica Dominical
(EBD), a fim de que não erremos em nossa
caminhada, pois a Palavra de Deus nos adverte
que erramos por falta de conhecimento das
Escrituras. (Mateus 22:29). Contudo, a meditação
nos versos da Escritura deve ser diária e constante
na vida do cristão, devemos praticá-la em nosso
dia a dia e não ficar apenas no estudo teórico.
No dia 12 de outubro, comemoramos o Dia das
Crianças no Brasil. Como sou mãe de um menino
de oito anos, não posso deixar de destacar aqui a
importância do ensino aos filhos. Para demonstrar
bem essa responsabilidade dos pais na educação
espiritual das crianças, eu recorro mais uma vez
à Bíblia. Em Deuteronômio 6:6-9 está escrito
“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. Também as atarás
como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre
os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e
nas tuas portas”. Lendo essas palavras, podemos
afirmar com toda convicção que é importante que
nossos filhos também frequentem a EBD, porém
nós pais devemos fazer o possível para incorporar
os ensinamentos cristãos à vida diária. Este ensino
acontece não apenas através de culto doméstico,
estudo bíblico em família, mas também através do
exemplo dos pais através da demonstração de um
CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

estilo de vida realizada diariamente. Susan
Alexander Yates tem a seguinte citação:
“O melhor filtro que seu filho pode usar
ao tomar decisões é a Palavra de Deus”.
Mediante o exposto, podemos concluir
que ser cristão em tempo integral é
termos a identidade em Cristo aonde
quer que estejamos, é ser cristão além
da limitação do Templo da Igreja. Seja
em casa, na escola, na Igreja, no trabalho,
na faculdade, em todos os lugares,
devemos ter o caráter de Cristo e,
consequentemente, ser reconhecidos
pelo mundo como cristãos genuínos. É
no nosso cotidiano que colocamos em
prática todo o ensino que recebemos na
Igreja. Nós devemos ser o sal da terra e
a luz do mundo (Mateus 5:13-16), isso
significa que devemos fazer a diferença
em todos os lugares. Tanto o sal como
a luz são forças que transformam um
novo ambiente de forma permanente.
Para sermos reconhecidos como pessoas
com o caráter de Cristo, devemos falar
da Bíblia e nela meditar de dia e de
noite, ou seja, em todo o tempo (Josué
1:8). A ordem para meditar na Lei de
Deus incluía a incorporação de seus
ensinamentos no estilo de vida da pessoa
como base para o verdadeiro sucesso.
Para finalizar, gostaria de deixar
uma exortação para a reflexão dos
amados irmãos que se encontra em
1 Pedro 2:11-12: “Amados, exorto-vos,
como peregrinos e forasteiros que sois,
a vos absterdes das paixões carnais, que
fazem guerra contra a alma, mantendo
exemplar o vosso procedimento no meio
dos gentios, para que, naquilo que falam
contra vós outros como de malfeitores,
observando-vos em vossas boas obras,
glorifiquem a Deus no dia da visitação”.

13- Participantes
00- Visitantes

Tema:
JESUS CRISTO É A ÚNICA
E S P E R A N Ç A PA R A A S
CIDADES.
Texto: Atos 11.19-20
Quebra-gelo: Você sabe
como a sua igreja iniciou?
Transição: É preciso que
voltemos nossos olhares
para as oportunidades
que Deus nos tem dado
e sejamos ousados na
pregação do e vangelho
e da mensagem referente
ao reino de Deus: Só
Jesus é a única esperança.
Perguntas
para
discussão nos PGM:

1-Você entende que temos
						
Marta Vidal uma grande oportunidade
para proclamar a salvação?

A Bíblia tem inúmeros exemplos de homens e mulheres que oraram em muitas e variadas
situações. Abraão, por exemplo, orou pelo seu sobrinho Ló e pelos justos de Sodoma, no tempo
em que Deus decidiu destruir a cidade pela sua pecaminosidade extrema (Gen 18:16-33). O
filho de Abraão, Isaque, orou a Deus por sua mulher Rebeca, pois era estéril, e ela engravidou
(Gen 25:21). Tem também o exemplo de Eliezer, servo de Abraão, que orou para cumprir a
tarefa de trazer uma esposa para Isaque (Gen 24:12), e tudo saiu como ele pediu a Deus. Com
isso, percebe-se que a vida de Abraão influenciou aqueles que viviam junto a ele, os quais
seguiram no mesmo exemplo de oração. E você, influencia alguém com a sua vida de oração?
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2-Já pensou que
poderia ter uma nova
igreja em sua região?
3-Quais são os maiores
desafios para a plantação
de uma nova igreja? Como
enfrentar esses desafios?
Conclusão: Ore para
que Jesus mostre uma
região para plantação
de uma nova igreja, ore
por essa nova região e
para que a mensagem
alcance essa região.
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Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ 10H
DIGNO DE LOUVOR

CULTO NOITE 19H
CRISTO A LUZ DO MUNDO

Boas-vindas: Ir. Vandete Ferreira
Prelúdio cantado: Ao erguemos as Mãos
Oração inicial
Leitura Bíblica Responsiva: Salmos 145.34; 9-13
Momento Missionário: Ir. Vandete Ferreira
Tema: “JESUS CRISTO É A ÚNICA ESPERANÇA”
Divisa: “E em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro
nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos”. (Atos 4.12)
Dedicação de dízimos e ofertas
Canto: Hino da Campanha de Missões
Nacionais: “A Esperança é Jesus”
Oração de consagração
Canto: Teu Reino / Sonda-me, Usa-me / Em
Fervente Oração
Oração de Intercessão
Mensagem: Dc. Sérgio Lins
Oração
Poslúdio: Instrumental

Boas-vindas: Ir. João Marinho
Prelúdio cantado: Teu Santo Nome
Oração inicial
Leitura Bíblica Responsiva: João 8.12;
Salmos 71.5; Romanos 15.13
Momento Missionário: Ir. João Marinho
Tema: “JESUS CRISTO É A ÚNICA ESPERANÇA”
Divisa: “E em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro
nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos”. (Atos 4.12)
Dedicação de dízimos e ofertas
Canto: Hino da Campanha de Missões
Nacionais: “A Esperança é Jesus”
Oração de consagração
Canto: 193 HCC- Maravilhosa Graça / Poder
para Salvar
Oração de Intercessão
Mensagem: Pr. Ivan Xavier
Oração e Bênção
Poslúdio: Instrumental

Pelo despertamento espiritual da
Igreja; pelo pastor Ivan e família;
recuperação da irmã Talita, pelos
PGM; pelos líderes e líderes em
treinamento de PGM; Pr Luiz Cláudio
e família; por conversões; pelos
adolescentes e jovens; pelos idosos
da nossa Igreja, Cícero Galdino
(pai da ir. Raquel); Leocina, Lauzira;
Maria das Neves; Thereza Ruas;
Jathir; Tereza Jussara; Serebias,
Rodrigo Tavares (filho da ir. Dalva),
ir. Waldete, Wanessa (filha da ir.
Waldete), Sebastião (pai da ir.
Sandra), Ir. Ester Penha, Missionária
Haniele, Dc. Iracy Rosa, Ir. Marlene
Vale, Danielle (sobrinha da ir. Eliane),
ir. João Figueiredo, enlutados e
contaminados pela COVID -19.
“E tudo o que pedirem em oração,
se crerem, vocês receberão”.
(Mateus 21:22)

Parabéns pra você...
Francisca Leite Cândido

09/out

Joel Fernandes dos Santos 12/out
Hugo Romão de S. Neves 12/out
Nilson Andrade de Jesus 13/out
Wilson Andrade de Jesus 13/out

Em destaque
DÍZIMOS
E OFERTAS

EBD EM AÇÃO

Aquele que supre a semente ao que
semeia e o pão ao que come, também
lhes suprirá e multiplicará a semente
e fará crescer os frutos da sua justiça.
Vocês serão enriquecidos de todas
as formas, para que possam ser
generosos em qualquer ocasião, e, por
nosso intermédio, a sua generosidade
resulte em ação de graças a Deus. (II
Cor 9:10,11). O que aprendemos aqui?
1. Quem é generoso com o próximo,
receberá de Deus os meios para
prosseguir na sua generosidade.
2. O resultado maior da generosidade
é ação de Graças a Deus.
3.Quem é generoso será
enriquecido de todas as formas,
para que possa sempre contribuir.
Banco Bradesco
Aos domingos às 08:45, em nosAg. 3184 CC. 46.296-9
so canal no Facebook. Hoje, lição
CNPJ: 34.148.312/0001-69
01, com o professor João Marinho.

UNIÃO DE CASAIS

Anderson Ramos de Souza 16/out
“O Senhor te abençoe e te guarde;
o Senhor faça resplandecer o
seu rosto sobre ti e te conceda
graça; o Senhor volte para ti o
seu rosto e te dê paz”.
(Números 6:24-26)
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