IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 02 de Maio de 2021
“Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, Esperança de Israel!
Todos aqueles que te deixam serão envergonhados; o nome dos que se apartam de mim será escrito no
chão; porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, e
serei salvo; porque tu és o meu louvor.” Jeremias 17.12-14
QUE A IGREJA DE CRISTO ADORE O SENHOR POR TODOS OS LUGARES!

PALAVRA DA PALAVRA

ORDEM DO CULTO – 10h30

A IDENTIDADE CRISTÃ
“De uma só boca procede benção e maldição. Meus
irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam
assim”
Tiago 3.10
Tiago foi muito feliz em fazer-nos a assertiva acima.
Ele estava falando para todos os crentes, em todos os
tempos, que vivem o embate do dia a dia, acertando e
errando, crescendo e caindo, produzindo coisas boas
para a glória de Deus e, infelizmente, pecando
também, conclamando-os a uma vida de santidade, a
uma perfeita identidade cristã.
O apóstolo está dando continuidade àquilo que o
Senhor exigiu de Moisés no êxodo, falando do monte
Gerizim, de onde seriam lançadas as bençãos, e do
monte Ebal, de onde seriam lançadas as maldições
(Dt. 11). Ou seja, a presente necessidade que existe
de fazermos uma completa separação entre o que é
bom, positivo, benção, daquilo que é mal, negativo,
maldição para o povo que se chamaria pelo Seu nome.
Se deixarmos de chamar-nos Israel, passamos a ser
chamados cristãos. Isto é, a necessidade de uma
perfeita identidade como povo dele permanece para
nós, não mais sob a influência histórica e figurada dos
montes Gerizim e Ebal, mas, agora, sob a impressão
pessoal e espiritual do Espírito Santo que em nós
habita, e que nos deve levar a uma vida diferenciada,
onde as práticas comuns ao homem do mundo, como
falar do bem ou do pecado, da benção ou da maldição,
não sejam compartilhadas por nós.
O apóstolo nos exorta a uma vida de equilíbrio. Uma
vida que reflita sempre a presença de Cristo em nós.
Vida em que a nossa forma de ser e a nossa maneira
de falar sejam expressões de uma vida santa e
identificada com Cristo. Não uma vida de altos e
baixos, onde hoje refletimos a beleza de Cristo em nós,
e amanhã a feiura do pecado em suas manifestações
mais diversas.
A palavra do apóstolo é clara e definitiva: isto não
convém ao cristão. Será que a nossa identidade cristã
está evidenciando isto para o mundo?

Comunicados – Emídio
Dirigente de cânticos – Leonel
Chamada a Adoração – Leonel
Leitura Bíblica e Oração – Leonel
Oração – João Severiano
Ceia do Senhor
Dirigente – Eronaldo
Assistentes – Marcelo, Miguel, Fernando,
Nicolas
Oferta
Dirigente – Eronaldo
Leitura para a Mensagem – José Antônio
Pregação – José Antônio
Tema – “Qual a sua verdade?”
Passagem Bíblica – Hebreus 2.1-4 , 4.1-3
Oração de Encerramento – Fábio
Som – Murilo
Transmissão – Vinícius

INTRODUTORES
Maike, Roberto, Plácido, Simoni Gomes

ANIVERSARIANTES
03 – Calebe Andrade;
04 – Karoline Reis Abreu;
06 – Maria das Graças Delgado;
08 – Roberto Rubens da Silva; Ercília Xavier Peres.

REGISTROS
ESTUDO BÍBLICO – Todas as terças às 20h30, pelo google meet. Dúvidas, falar com Emídio.
REUNIÃO FEMININA – Todas as quartas às 14h, no prédio da Igreja.
AGENDA LIVRE – Dia 15 de maio, das 14h às 17. Para toda a congregação. Programe-se para discutir
assuntos importantes para a congregação.
REUNIÃO DE OBREIROS – Dia 22 de maio, das 09h às 17h. Para todos os homens da congregação, não
deixem de participar. Maiores informações com a Equipe Ministerial.
REUNIÃO DE PROFESSORES – Domingo dia 23 de maio, das 14h às 17h.
ESCOLA DA BÍBLIA – TEOLOGIA BÍBLICA BÁSICA. As aulas estão suspensas por tempo indeterminado.
AS DEMAIS REUNIÕES E ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DA CONGREGAÇÃO, SEGUEM SUSPENSAS,
AGUARDANDANDO NOVAS ORIENTAÇÕES.

POR QUEM DEVEMOS ORAR
Saúde: Toda a nação (COVID-19); José e Nina Hernandes; Alcilânia e Edmilson de Jesus (COVID-19); Tiago
Souza (COVID-19); Katiana (COVID-19); Luciano (filho do Chiquinho; cirurgia); Nilton (câncer); 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); Miriam
(tratamento); Caetana (mãe da Rizete); Ronei (irmão da Rosângela – recuperação); Wanderlúcia.

Orações

contínuas: Dionísio (pai do Luciano); Eronaldo; João Martildes; Vilson; Sr. Cirilo; Gilberto Galafassi; Odair; Liliane
Mendonça; Carmem; Benedita Oliveira; Consolo e conforto: Glaucia e família (seu tio faleceu); Marcos e família
(seu pai faleceu); Orlanda e família (sua irmã faleceu); José Antonio e família (sua esposa Nilza faleceu –
Salvador); Família do Plácido (seu irmão faleceu); Família do Joel (seu tio faleceu); Rosângela e família (sua mãe
faleceu e seu irmão está em recuperação); Todas as famílias que têm perdido seus entes queridos para a COVID19; Procurando trabalho: Glaucia; Alexandre; Edemilson e Sonia Frade; Pedro; Cristina; Cleuza; Proteção:
Radamés (proteção em seu trabalho – hospital); Vida espiritual: Rodrigo; Liliane e Márcio; Lucas e Luciano (filhos
do Chiquinho); Marcelo, Daniela e filhos; Diversos: Geraldo Alves, Conceição Marques, Maria Helena Marques,
Manoel Francisco Marques, Aparecida Marques, Maria José Marques, Francelina Marques (causa na justiça
envolvendo a família). Retorno dos trabalhos presenciais; pelos alunos da Escola da Bíblia; 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 Itaquera, dedicada a divulgar as atividades da congregação e promover a fraternidade entre os membros do corpo de
Cristo. Redação: Rua Sábbado D’Angelo, 866 – Itaquera – CEP: 08210-790 – São Paulo – SP – ANO 29 – Nº 13 – 02 de
maio de 2021. Colaboradores: Alaor Leite (in memorian); Edição/Impressão: Vanessa Rodrigues; Revisão: Paulo
Rodrigo Silva e Francisco Costa; Circulação: Introdutores/Mídias.

