ESCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

SIDNEY/OLGA

ROMARIO/RENILDA

Intercessão

Leda/Deusdete/Miralva

Humberto/Leda/Mirena

Ofertório

Márcio/Marcelão

Jorge/Vandinho

Música

Ministério de Louvor

Ministério de Louvor

Recepção

Graça/Jenifer

Denise/Jaciara/Welington

Som

-

-

Min. Infantil

Taty/Bete/Ludmila

Mônica/Amélia/Graça

Conheça o Nosso Site:
SAIBA COMO BAIXAR OS BOLETINS NO SITE DA IGREJA

1 - Acesse o site acima mencionado
2 - No menu de opções click em Boletim
3 - Escolha um dos temas e click na opção DOWNLOAD
4 - Aguarde alguns segundos para o arquivo abrir em seu computador
5 - Lembre-se que o arquivo está em PDF
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“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém” Mt. 28. 19-20.
Durante toda esta semana cada servo de Deus que está comprometido com o jejum de 40 dias e
principalmente aqueles que estão envolvidos no estudo da palavra, através do devocional, vão
descobrir diversos motivos para o qual a igreja existe.
O Novo Testamento afirma que a igreja é o corpo de Cristo: “Ora, vós sois o corpo de Cristo, e
seus membros em particular” (1Co. 12.27). Isto significa que Jesus tem uma profunda relação com a
sua igreja. Para haver funcionalidade ou produtividade o corpo precisa estar perfeitamente ligado à
sua cabeça. O apóstolo João diz: “Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode
dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim” (Jo. 15.4). Esta
palavra nos mostra que a igreja está estabelecida por meio de relacionamentos. Jesus está
conectado ao Pai e nós estamos conectados em Jesus.
Relacionamento – Esta é a primeira razão da existência da igreja. Este “estai em mim, e eu em
vós” chama-se comunhão. Deus conhece e sonda os nossos corações. O Salmo 139 nos fala sobre o
poder de Deus em perscrutar os pensamentos mais íntimos dos nossos corações, afinal “ele está em
nós”. A comunhão é a plenitude do relacionamento. A comunhão é mais profunda do que a amizade
porque ela não apenas conhece, mas transforma: “Assim que, se alguém está em Cristo, nova
criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” (2Co. 5.17). Relacionamentos
verdadeiros acabam nos fazendo melhores. O Senhor está em mim, mas eu também estou nele.
Evangelização – Esta é a segunda razão pela qual a igreja existe. A ordem de Jesus é clara,
concisa e abrangente. As palavras “fazei discípulos” denotam um imperativo, enquanto “Ide”
constitui um particípio. Na prática, o Senhor estava dizendo: Vão a todos os lugares e ganhem as
pessoas para mim, batizem elas e depois ensinem a esses novos cristãos a verdade que eu ensinei a
vocês. Isto é algo muito simples, pelo menos deveria ser.
Nós temos tudo o que precisamos para cumprir a tarefa. Primeiramente, o Espírito Santo que
deveria ser aguardado (At. 1.4-8), já nos foi dado (At. 2. 1-18). Em segundo lugar, o Senhor disse que
nos ensinaria tudo o que deveríamos falar (Lc. 12.12; Jo. 14.26). E por último, a tarefa de
transformar os corações das pessoas seria do Espírito Santo e não nossa (Jo. 16.8). No final das
contas, isto quer dizer que seremos totalmente conduzidos em todos os aspectos da missão,
inclusive contando com a própria presença de Jesus: “e eis que eu estou convosco todos os dias”.
Edificação – É o terceiro motivo da existência da igreja. A ideia presente no coração de Deus ao
declarar: “Ensinando-os a guardar todas as coisas” - é a nossa edificação. Foi o próprio Senhor
Jesus quem disse a Pedro: “edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela” (Mt. 16.18). O ensino é a parte fundamental da edificação. A palavra “didasco” é uma
das mais usadas no Novo testamento para descrever a edificação. (Cl. 3.16). É importante ressaltar
que edificação é fruto do trabalhar de Deus em nós. Por isso é correto afirmar que a edificação é
sempre algo que acontece depois da evangelização/conversão, isto é, não se edifica quem não é
convertido. A igreja existe, portanto, para cumprir estas funções fundamentais - o Relacionamento
(estai em mim) a Evangelização (fazer discípulos) e a Edificação (ensinar-lhes). Em alguns casos essas
funções encontram-se tão entrelaçadas que são indistinguíveis. Deus abençoe a todos!

BROTAS

Márcio & Tati – Terça-feira 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
COSTA AZUL

Pr. Wolney & Pra. Olga – Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
FEDERAÇÃO

Humberto & Livânia – Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8838-9984/9926-2532

Grupos Familiares

Pr. Paulo

GARIBALDI

Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS

Roque & Joana - Terça 19:30hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 19:30hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 9113-7062
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane – Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
BAZAR: Nosso Bazar acontecerá dia 05 de Novembro.
40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO: Você deverá pegar
seu livro devocional hoje, não fique sem ele. Estamos
disponibilizando um livro para cada família.
BATISMO: Teremos batismos no dia 11 de setembro.
SEMINÁRIO COM JAIME KEMP: No próximo final de
semana - dias 02, 03 e 04 - teremos o congresso da
família, com o Pr. Jaime Kemp. Inscreva-se hoje!
Confira os horários das palestras: Sexta - 19:30hs /
Sábado - 15:00hs e 19:30hs / Domingo – 09:00hs

Avisos

O PROPÓSITO DA IGREJA

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

