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Hoje
Ceia do Senhor
Em nosso culto único às 18h, estaremos
celebrando a vitória de Jesus
na cruz participando da Ceia
do Senhor. Prepare-se e venha
com alegria.

Quinta-feira
Campanha
prossegue
A Tarde da Benção prossegue com a campanha: “4
semanas semeando para 12
meses de colheita”, Mt. 7:7-8.
A área que receberá intercessão
esta semana é a vida espiritual.

A pergunta que Jesus nos faz

Próx. Domingo
Venha cultuar
na manhã
No horário de 9h às 11h
estamos realizando um culto
especial nas manhãs de domingo. Dia 19 quem estará
ministrando será o irmão Felipe Pansine. Venha desfrutar
deste tempo especial.

Dia do PME
O 3º domingo do mês é separado para consagrarmos
a oferta do Projeto Mão
Estendida – PME. Prepare
a sua e traga com alegria.

CAD acontecendo
O Culto Almoço com Deus,
está acontecendo de 2ª a 6ª de
meio dia às 13h. Um momento
especial para as pessoas que
trabalham na região de laranjeiras e adjacências.

Jesus Cristo é mais do que o fundador de
uma religião, um Mestre ou uma boa pessoa.
Ele é o Filho de Deus que veio do céu e deveria
pôr em ordem o caos no coração humano e
no mundo, o que ele fez ao carregar o caos
e a culpa – tanto minha quanto sua – para a
cruz no monte do Gólgota. Ali ele se esvaiu
em sangue por causa da minha culpa e separação de Deus e por causa da sua culpa e
separação de Deus. Tudo isso ele levou para
o sepulcro. Agora isso não nos oprime mais.
Ele nos libertou!

A reivindicação de que Jesus Cristo é o único caminho e o pão da vida é muito elevada. Hoje, assim como
outrora, nem todas as pessoas querem aceitá-lo. Em
João 6 lemos que alguns discípulos o abandonaram
quando ele se identificou como o pão vivo. Suas palavras não significaram nada menos do que se dissesse:
“Eu sou Deus!”. Os discípulos que o abandonaram não
conseguiram compreender isso. Talvez eles o considerassem como uma pessoa especialmente escolhida
para ser profeta ou como um líder que deveria expulsar
os romanos de Israel. No entanto, esse “Filho de Deus”,
“Pão da Vida” foi forte demais para eles. Eles caíram fora.

Todavia, a condição para isso é arrepender-se
dos pecados e crer em Jesus. É confiar que
ele é nosso Salvador e quer nos conceder uma
vida no-va e eterna. Essa vida ele conquistou
para nós ao ressuscitar dentre os mortos.
Sim, Jesus não se decompôs no sepulcro. Ele
ressuscitou e vive e oferece verdadeira vida a
todo que se achega a ele, confiando que ele é
o caminho, a verdade e a vida. Para todos que
o seguem pelo caminho estreito.

Jesus não os reteve. Ele não obriga ninguém. Ele permite que cada um decida livremente a permanecer junto dele
ou abandoná-lo. Por isso, depois que a maioria partiu,
ele também perguntou aos discípulos: “Vocês também
não querem ir?” (v. 67). Essa mesma pergunta ele faz a
você e a mim: você também não quer ir?

Retiro “Encontro com Deus”

Já estamos com as inscrições abertas
para este retiro maravilhoso e fundamental
na vida dos novos convertidos e uma ferramenta para convidar os amigos abertos ao
evangelho.

Qual será a nossa resposta?
www.chamada.com.br

Mudanças administrativas

Uma pessoa ao se dirigir à secretaria
da igreja, após entrar no prédio, será preciso
acionar uma campainha que está localizada no
termino da 1ª escada de acesso. Após isso, um
funcionário virá direcionar para o gabinete correto.

“2020: Fortalecendo Valores”

Dê atenção
ao visitante

Steb: matrículas abertas

Nossa igreja é
muito privilegiada, pois recebemos
visitantes regularmente e nós não podemos ficar desatentos a isto. Precisamos
ser simpáticos, amorosos, atenciosos
e aproveitarmos para cativá-los e
convidá-los para retornar e conhecer
nossas atividades em janeiro.

Nosso seminário teológico está com as matrículas abertas para
o ano letivo de 2020. O Steb nasceu a 15 anos com o objetivo de ser um curso
teológico de qualidade, tendo em seu quadro professores que sejam pastores de
relativo sucesso em seus bairros para transmitir aos seminaristas a verdadeira vida
pastoral. Acesse: www.ievida.com.br/steb ou Instagram: @stebseminário. As aulas
são semanais: terças e quintas, 19h às 22h. Aulas iniciam no dia 11 de Fevereiro.

Não baixe a guarda

Estamos no verão, férias escolares e de trabalho para alguns, um período
muito especial, mas fazemos um alerta: não durma no ponto, não baixe a
guarda quanto a sua vida espiritual. Mantenha firme sua leitura bíblica e tempo
devocional. Davi estava descansando em seu palácio, mas era tempo de guerra, com
isso se descuidou e pecou contra o Senhor. Não descuide de sua vida com Deus.

Móveis e utensílios gerais

Visite a sala
de oração

Por trabalhar com famílias carentes,
o PME recolhe móveis em geral, como:
guarda-roupas, mesas, camas, desde
que estejam em bom estado de conservação, ou seja, em condições que você
poderia usar por mais um bom tempo.

Queremos desafiar
os irmãos a visitarem a sala de oração
que funciona no 2º andar durante o
mês de janeiro com mais intensidade,
pois é um local preparado e com unção especial para períodos de oração,
clamores e intercessão. O horário de
funcionamento é de 2ª a 6ª das 8h às
18h. E sábado: 8h ao meio dia. Exceto
nos feriados.

Sua oferta é importante!

Para atender mais de 150 famílias
semanalmente, é preciso, além do
amor, dedicação, alegria e receptividade, recursos financeiros. O PME tem
parceiros que dão alguma ajuda, porém,
a grande parte dos recursos vem das
ofertas dos irmãos e amigos da igreja.

Venha para
culto matinal

Consagre sua oferta

Nos meses de janeiro e fevereiro,
estaremos realizando cultos nas manhas
de domingo no horário de 9h até por volta das 11h. Não fique em casa perdendo
tempo em frente a uma tv, venha adorar
e cultuar ao Senhor. Dia 5 quem estará
pregando será Miss. Conceição.

Normalmente o 3º domingo é
reservado para consagrarmos a nossa
oferta para o PME e os irmãos que desejam faze-lo basta colocar no envelope
próprio ou depositar na conta corrente:
6725-3; agência: 4210-2 Banco do
Brasil, Associação Beneficente Ágape.

Não coma deste fruto

Assim como Deus ordenou a Adão
e Eva que não comessem do fruto da
árvore do conhecimento do bem e do
mal, pois ela era um sinal e selo da
obediência, assim também devemos
obedecer com respeito aos dízimos do
Senhor. 10% de toda a nossa renda é
parte do fruto do jardim da fé cristão
que não deve ser tocada por nenhum
de nós. Seja fiel e caminhe em paz no
jardim da fidelidade e bênção do pai.

Não encontrei
meu envelope

Os envelopes dos dízimos consagrados nos cultos, são recolocados
semanalmente no quadro, porém,
se acontecer procurar em sua letra e
não encontrar, basta utilizar um novo
envelope e colocar apenas seu nome
completo, pois o sistema da igreja já
tem seus dados registrados.

TNB abençoando vidas

Quinta e Sexta-feira, 15h e 19h30,
a campanha “4 semanas semeando
para 12 meses de colheita” continuará
nos abençoando. Está é uma ótima
oportunidade de buscar Paz e estabilidade em todas as áreas de sua vida.

Não deixe de preencher
a pauta de chamada

Nos primeiros dias de janeiro,
use o Gileade, selecione a opção
“Não realizada” e salve! È fácil e rápido!! Faça isso para que a sua célula
não fique com a pauta em atraso.

Encontro com Deus

Vamos começar o ano investindo
em nossa vida espiritual e na vida dos
amigos. O Encontro com Deus será
no período de 24 a 26/04. As inscrições poderão ser feitas na secretaria
da igreja. O valor será de R$ 130,00
e pode ser parcelado em até 4 vezes.

Os amigos podem
participar

Estaremos fazendo o Encontro no
formato do retiro de 2019, os nossos
amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos poderão participar, mesmo que ainda não tenham se decidido
por Jesus. Eles não pagarão. Nós
estaremos abençoando os nossos
convidados com as nossas orações
e pagando para que eles participem.

Leitura Bíblica anual: Domingo: Gn 34-36 / Segunda: 37-39 / Terça: 40-42 / Quarta: 43-45 / Quinta: 46-48 / Sexta: 49-50 / Sábado: Ex 1-4

ANIVERSARIANTES - 12 A 18 DE JANEIRO
16/01
Lucas Alvarino da Silva - S/c
Rosemere Teixeira da Silva - S/c
Samuel Pimenta da Costa Lima - H1
Vandeir de Sousa - N8-1
Wilson Sefeldt Braga - N8-1

12/01
Anthony Jose Pinheiro Pereira - N2-15
Daniel Souza Carvalho - Q3-1
13/01
Hellen da Silva Bello Batista - L1
Paloma Dias Rodrigues dos Santos - F6
14/01
Maria Jose Ferreira de L. Conceicao - D6-1
Mateus Rodrigues Mata - Z20
15/01
Mateus de Paula Costa - N8
Sofia de Alcantara Silva - Z20
Karolyne Bianca Gomes de Oliveira - S/c

17/01
Iranildo Rodrigues Ferreira - S/c
18/01
Dayana da Silva Estevão Gomes - N2-5

PREGADORES
Hoje - 12/01/2020
		

Próx. Domingo - 19/01/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

		Pr. Fabiano Sterquino				
Pr. Ary Barcelos
		 Prs. Ary e Claudiomiro			Prs. Fabiano e Claudiomiro

PÚLPITO
Hoje - 12/01/2020
		

Próx. Domingo - 19/01/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

Pbs. Roberto C. e Hezron / Ademir e Israel		Pbs. Gilson e Luiz Fernando

INTERCESSÃO DE CULTOS
Hoje - 12/01/2020
		

Próx. Domingo - 19/01/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

		

Equipe Ester			

Equipe Sara

DIACONIA
Hoje - 12/01/2020
		

Próx. Domingo - 19/01/2020

Culto único - 18h			Atividades da semana

EQUIPE EFRAIM: Robson Pitomba (992-261-616) EQUIPE JUDÁ: Carlos Rodrigues (996-475-363)

DIRIGENTES MANHÃ DE ORAÇÃO / 6h às 6h30
Terça:

Fábio Martins

Quinta:

Pr. Claudiomiro Caetano

Quarta:

Roberto Bernardino

Sexta:

Mônica Sarmento

CONSOLIDAÇÃO
Hoje - 12/01/2020
		

Próx. Domingo - 19/01/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h
Equipes mistas		

Equipes mistas

