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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 426 19 de dezembro de 2021.

OLHAI PARA MIM E SEREIS SALVOS,
TODOS OS CONFINS DA TERRA... (ISAÍAS 45:22a)
Charles Haddon Spurgeon
(19/06/1834 – 31/01/1892), conhecido
c o m o o “ Pr í n c i p e d o s Pr e g a d o r e s ” ,
foi um pastor batista da Inglaterra
que escreveu e publicou 3.653
sermões, organizados em 63 volumes,
considerada “a maior quantidade de
textos escrita por um único cristão
em toda a história do cristianismo”.
Além disso, escreveu e publicou 135
livros, vários comentários bíblicos e 1
revista mensal, dentre tantos outros.
Tinha um talento extraordinário para
a pregação expositiva da Bíblia que
atraía multidões ao Tabernáculo Batista
Metropolitano, em Londres, onde ele era
o pastor. Apesar de ter vivido apenas 57
anos, batizou mais de 14.000 convertidos
durante o seu ministério pastoral.
Sua conversão se deu em 06/01/1850,
quando tinha apenas 15 anos. Ainda
adolescente, passou por um período
de muitas dúvidas e amarguras, e
cansado deste estado, foi buscar a
paz para a sua alma numa pequena
igreja em Artiller y Street, mas nesse
dia o pastor não pode ir por conta
de uma nevasca. Um homem simples,
por nome John Eeglen, diácono da
igreja, mas sem muita habilidade para
a pregação, assumiu a direção e fez
uso da palavra em Isaías 45:22 olhai
para mim e sereis salvos, vós, todos os
confins da terra... Ele repetia o texto
várias vezes e depois de certo tempo
voltou-se para os presentes e apelou
para que olhassem para Jesus, dentre
os quais estava o adolescente Charles

Spurgeon. O Espírito Santo tocou
em seu coração como nunca havia
tocado antes, e ele, arrependido
entregou sua vida a Jesus,
começando ali uma extraordinária
trajetória de dedicação a Deus.
Não haveria espaço neste boletim
para colocar tudo sobre a vida de
Charles Spurgeon, mas chama
a atenção o lugar que a oração
ocupava em sua vida ministerial:
1. “ E m g e r a l , j a m a i s v e r e m o s
muita melhoria em nossas
igrejas, enquanto a reunião de
oração não ocupar o lugar mais
elevado na estima dos crentes”.
2. ”Se estamos tão fracos que só
temos forças para respirar, que
cada respiração seja uma oração”.
3. “Os cristãos devem orar no tanto que
vivam, pois só quando oram, vivem”.
4. “ O alvo da oração é o ouvido de Deus”.
5. “Ninguém pode me fazer um
carinho mais verdadeiro neste
mundo do que orar por mim”.
Que sirvam para a nossa reflexão
e aplicação em nossos dias.

Pastor Ivan Xavier
(Fonte: wikipedia.org/wiki/Charles_
Spurgeon)

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

“Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele
estava ali sozinho”. Mateus 14:23. Jesus apreciava a comunhão verdadeira com o Pai e
o texto revela que ele gostava de ficar sozinho, só ele e Deus, para abrir seu coração em
adoração, louvor e gratidão. Ele havia alimentado uma multidão horas antes, e o Pai o
honrara realizando um milagre que ficaria para sempre na história. Por mais ocupados
que estejamos, reservemos um tempo para ficarmos a sós com Deus em louvor e oração.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
241ª SEMANA
219ª SEMANA

29- Participantes
00- Visitantes

Tema:
O
QUE
JESUS
FA LO U S O B R E A
RESSURREIÇÃO?
Texto:
MATEUS 22:23-33
Quebra-gelo: Onde
você pensa estar
daqui a dez anos?
Transição: No texto, Jesus
ensina que o futuro dos
salvos é a ressurreição.
Perguntas para
discussão nos PG M:
1- Em que os saduceus
não acreditavam? v.23
2- Em que os saduceus
erravam?
v.29
3- O que Jesus disse
sobre o futuro dos
salvos? v.30-32
Conclusão:A ressurreição
dos salvos será para
uma vida diferente
desta aqui, semelhante
a dos anjos do céu.
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Pedidos de Oração
CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

VIVENDO AS PROMESSAS

GUARDADOS POR DEUS

Boas-vindas: Min. Wesley Figueiredo
Prelúdio cantado: Bom Estarmos Aqui
Oração inicial: Min. Wesley Figueiredo
Cânticos: Jesus Em Tua presença / Firme
Nas Promessa
Leitura Bíblica Alternada: Ezequiel 36.25;
1 João 1.9; Filipenses 4.19; Tiago 1.12.
Dedicação de dízimos e ofertas
Cântico: Santo, Santo, Santo
Oração de consagração
Participação Especial: Coral e Orquestra
Sons da Missão
Cântico: Águas Purificadoras
Oração de Intercessão
Mensagem: Miss. Débora Medeiros (JMN)
Considerações finais: Pr. Ivan Xavier
Poslúdio: Coral e Orquestra Sons da Missão

Boas-vindas: Ir. Thiago Freire
Prelúdio cantado: Ao Único
Oração inicial: Ir. Thiago Freire
“Em paz me deito e logo adormeço,
pois só tu, SENHOR, me fazes
viver em segurança”. (Salmos 4.8)
Cânticos: Maranata / Nada Temerei
Leitura Bíblica Alternada: João 10.28;
Salmos 12.7; Provérbios 18.10.
Dedicação de dízimos e ofertas
Cântico: Quão Grande é o Meu Deus
Oração de consagração
Cântico: Eu Me Rendo
Oração de Intercessão
Mensagem: Pr. Marco Aurélio Figueiredo
Oração e Bênção
Poslúdio: Instrumental

Em destaque
DÍZIMOS
E OFERTAS

“Dêem a Cesar o que é de
Cesar e a Deus o que é de
Deus” Mt 22:21b. Jesus nos
exorta a darmos a Deus o
que é de dele. Uma parte
daquilo que recebemos,
deve voltar em forma
de gratidão mediante a
devolução da décima parte.
É uma decisão voluntária
para honrá-lo. Quem
assim o faz, demostra ter
visão do Reino de Deus.

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, Fernanda Galdino, (pai e
irmã 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, Maria Aparecida Ramos, ir.
João Figueiredo; Patrícia (filha
do ir. João Marinho), Ir. Eliane
Moraes, Maria Elisa, enlutados
e contaminados pela COVID-19.
“E tudo quanto pedirdes
em meu nome eu o farei, para
que o Pai seja glorificad o
no Filho. Se pedirdes alguma
coisa em meu nome, eu o farei.”
(João 14:13,14)

Parabéns pra você...
Ataide Santos Silva

EBD EM AÇÃO

CULTO DA VIRADA

21/dez

Diego Albuquerque da Silva 22/dez
Elinéa Valentim da Rocha

24/dez

Angela de Figueiredo

25/dez

“Entregue as suas obras ao Senhor, e o
que você tem planejado se realizará.”
Provérbios 16:3

MIN. COM FAMILIAS

REU
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