
 

 

 

IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 10 de outubro de 2021 
 

“Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há 

sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio.”    

Deuteronômio 14:2 
 

NOSSOS IRMÃOS E VISITANTES SÃO BEM VINDOS, EM NOME DE JESUS! 
 

 

 
PALAVRA DA PALAVRA 

 

A ORAÇÃO DE UM PAGÃO 
 
“O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome derribe a todos os 
reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto e para 
destruir a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, 
baixei o decreto; que se execute com toda a pontualidade.” 
Esdras 6.12 

 
Nos dois livros (Esdras e Neemias) que tratam da restauração do 
povo de Deus, temos uma verdadeira galeria de homens pagãos, 
ou que pelo menos desconheciam o verdadeiro Deus, que são 
usados por ele na obra de reconstrução do seu templo, dos seus 
muros, e de seu povo, propriamente dito. 
 
Dario é um deles. Desconhecendo, sem dúvida, o significado e 
poder desse Deus que cita com tanto respeito em sua carta, ele 
faz uma verdadeira oração. É verdade que sua bondade e sua 
compreensão para com o povo de Israel têm uma contrapartida. 
Ele pede claramente que este povo, depois de erguido o templo, 
“ore pelo rei e pelos seus filhos”. Indo mais além, ele encerra o 
seu edito com uma palavra de profunda aplicação, quando pede 
que o Deus para quem o templo estava sendo erguido, derribe a 
todos, reis ou povos, que se coloquem contra esses desígnios. 
 
Creio que, nos dias de hoje, temos perdido esta noção de que o 
Senhor usa as autoridades, os poderosos, os governantes, em 
prol de sua vontade. Paulo nos lembra sobre isso quando nos 
recomenda em uma de suas cartas que oremos por eles. Pedro 
também o recomenda. Mas a verdade é que, hoje, achamos que 
homens não crentes, infiéis muitas vezes, não podem ser 
instrumentos de Deus para a obra que é dele. 
 
Esquecemo-nos de que Ciro foi um deles. Artaxerxes outro. Dario 
também. Todos esses, poderosíssimos em suas épocas, citados 
exatamente nesse período da história do povo do Senhor, que 
sem maior conhecimento da pessoa de Deus, foram usados por 
Ele, para se tornarem instrumentos de sua vontade. Como 
estamos orando, hoje, por nossos governantes? Convictos de 
que podem também ser usados por Deus? Se não estivermos 
fazendo assim, estaremos simplesmente contrariando aquilo que 
é a vontade do Senhor, pois se já o fez no passado, o fará hoje e 
amanhã. 

 
 
 
No domingo dia 03 de 
outubro, nossos irmãos 
Marcos e Elieje nos 
apresentou sua filha 

Hadassa. 
Parabenizamos aos 
papais por esta benção 
maravilhosa e 
desejamos que Deus 

continue cuidando, protegendo e guiando esta família em 
Seus caminhos.  

 
ORDEM DO CULTO – 10h30 

 

Comunicados – Fábio 

Dirigente de cânticos – Emídio 

Chamada a Adoração – Emídio 

Leitura Bíblica e Oração – Emídio 

Oração –Ewerton Frade 

Ceia do Senhor  

Dirigente – Claudinei 

Assistentes – Osvaldo, Edemilson Frade, 

Ewerton Sobral, Geraldo Alves. 

Oferta  

Dirigente – Claudinei 

Leitura para a Mensagem – Edvaldo José 

Pregação – Edvaldo José 

Tema – “Sujeição mútua” 

Passagem Bíblica – Efésios 5:21  

Oração de Encerramento – Francisco 

Som – Vinicius 

Transmissão – Vitor 

 

INTRODUTORES 

Roberto Rubens, Fábio, José Hernandes e 

Nina. 



 

 
ANIVERSARIANTES 

 

10 - Edemilson Frade; Francisco dos Anjos; Ana Julia Bazilio;  

 12 – Rossemery Alvarez Quispe; 

15 - Letícia André Silveira; 

16 – Barbara Isabelle Goes Reis. 
 
 

 

REGISTROS 
 

ESTUDO BÍBLICO – Todas as terças às 20h30, pelo google meet. Dúvidas, falar com Emídio.  

ESTUDO – Todas as quartas-feiras às 20h. Maiores informações com Roberto Rubens. 

ENCONTRO DE JOVENS – Hoje às 13h. Maiores informações com Ewerton e Débora Sobral. 

AS DEMAIS REUNIÕES E ATIVIDADES DA CONGREGAÇÃO, SEGUEM RETORNANDO 
GRADUALMENTE, CONFORME ORIENTAÇÕES, E COM OS DEVIDOS CUIDADOS. 

 

 

POR QUEM DEVEMOS ORAR 
 

Saúde: Toda a nação (COVID-19); Luzia e Rose (parentes César; Câncer); Francisco e Lira Juarez (câncer); Maike 

(AVC, recuperação); Yasmim (filha do Paulo Nascimento); Terezinha (recuperação); Claudenice (Recuperação 

COVID-19); Malvina (mãe da Nina); Cristóvão Ciryaco Delgado (depressão; esposo da Graça); Miriam (tratamento); 

Dona Neuza (mãe de um colega do Roberto; Câncer); Nina; José Hernandes; Luciano (filho do Chiquinho; 

recuperação); Magal (cirurgia); Neiva; Cris Carpenter Gomes (derrame – amiga Miriam); Vanessa Rodrigues; Robson 

(filho da Maria Helena); Cleonice (câncer, amiga Nicinha); Domingos (aguardando agendamento para cirurgia de 

marca-passo); Caetana (mãe da Rizete); Wanderlúcia; Dalva; Ruth (COVID-19, amiga Nadir); Filho irmã Carmem; 

Cintia (filha Terezinha); Dolores; Nina (Irmã do Paulo Nascimento; Esclerose lateral amiotrófica); William (sobrinho 

Terezinha); Orações contínuas: Dionísio (pai do Luciano); Eronaldo; João Martildes; Vilson; Sr. Cirilo; Gilberto 

Galafassi; Odair; Liliane Mendonça; Carmem; Benedita Oliveira; Consolo e conforto: Família do Paulo Nascimento 

(Falecimento do nosso irmão Onofre); Chiquinho ( perdeu seu cunhado) Glaucia e família (seu tio faleceu); Marcos 

e família (seu pai faleceu); Todas as famílias que têm perdido seus entes queridos para a COVID-19; Procurando 

trabalho: Edemilson Frade; Cristina; Cleuza; Proteção: Pais do Jean Person; Radamés (proteção em seu trabalho 

– hospital); Vida espiritual: Rodrigo; Liliane e Márcio; Lucas e Luciano (filhos do Chiquinho); Marcelo, Daniela e 

filhos; Agradecimentos:  Miriam agradece pelas orações e pela recuperação do seu sobrinho, Rodney, que sofreu 

um infarto em maio; Diversos: Geraldo Alves Conceição Marques; Isabela Vitória; Maria Helena Marques; Osmar 

Juliano; Mayara (planos); Bruno (planos); Geraldo Alves; Conceição Marques; Maria Helena Marques; Retorno dos 

trabalhos presenciais; Por todo corpo de Cristo que se reúne em Itaquera, por sua saúde física e espiritual. 

 
 

 

 

 

EXPEDIENTE 
O boletim COMUNHÃO é uma publicação semanal (com exceção do mês de janeiro de cada ano) da Igreja do Senhor em 
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Cristo. Redação: Rua Sábbado D’Angelo, 866 – Itaquera – CEP: 08210-790 – São Paulo – SP – ANO 29 – Nº 36 – 10 de 
outubro de 2021. Colaboradores: Alaor Leite (in memorian); Edição/Impressão: Vanessa Rodrigues; Revisão: Paulo 
Rodrigo Silva; Circulação: Introdutores/Mídias. 
 

 


