
 

 

 

IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 28 de novembro de 2021 
 

“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou exaltado na 

terra.” (Salmos 46:10) PARE. PENSE. Aquiete-se para sentir a presença de Deus. 
 

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

 

 
PALAVRA DA PALAVRA 

 

VOCÊ CONSEGUE ME OUVIR 
 
Contaram-me a história de um homem que estava com 
muitas dificuldades para comunicar-se com a sua esposa 
e começou a desconfiar que ela estava ficando surda. 
Uma noite eles estavam sentados na sala de visitas e ele 
resolveu fazer um teste. Sentado em uma cadeira, o mais 
longe possível de sua esposa, ele sussurrou: 
 
Você consegue me ouvir? Nenhuma resposta. Então 
levantou-se e foi um pouco mais perto e voltou a 
sussurrar: Você consegue me ouvir? Mesmo assim não 
obteve resposta. Sem fazer barulho, ele então foi para 
mais perto e sussurrou: Você consegue me ouvir? E mais 
uma vez ele não recebeu nenhuma resposta. Finalmente, 
ele colocou-se bem atrás da esposa e sussurrou: Você 
consegue me ouvir?  
 
Para a sua surpresa, ele ouviu uma resposta irritada:  
Pela quarta vez, é claro que estou ouvindo você! Ele é 
que estava com problemas de audição e por isto não se 
comunicava com a esposa. 
 
Que alerta para nós sobre a facilidade com que julgamos 
os outros. Normalmente consideramos que a falha é da 
outra pessoa e não nossa. Usamos este processo para 
encobrir os nossos erros e também não precisarmos 
encarar a realidade do pecado em nossas vidas. 
Fazemos isso com as pessoas que estão ao nosso redor 
e com Deus. 
 
Jesus falou sobre este problema e nos deu algumas 
orientações para vivermos uma vida melhor: "Por que é 
que você olha para o cisco que está no olho do seu irmão 
e não vê o pedaço de madeira que está no seu próprio 
olho? Como pode dizer ao seu irmão: Irmão me deixe tirar 
esse cisco do seu olho, se você não vê o pedaço de 
madeira que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire 
primeiro o pedaço de madeira que está no seu olho e 
então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho 
do seu irmão”. 
 
“Não julguem os outros, e Deus não jugará vocês. Não 
condenem os outros, e Deus não condenará vocês.” 
 
Se você está sempre procurando nas outras pessoas 
defeitos para corrigir, seria melhor experimentar dar uma 
boa olhada no espelho! Além de ser mais paciente com 
os erros dos outros, você e os outros viverão mais felizes! 
Faça isto e viva melhor! 

 
 

 
ORDEM DO CULTO – 10h30 

 

Comunicados – Jean Person 

Dirigente de cânticos – Leonel 

Chamada a Adoração – Leonel 

Leitura Bíblica e Oração – Magal 

Oração – Osvaldo 

Ceia do Senhor  

Dirigente – Fábio 

Assistentes – Miguel, Alex, Marcelo, Celso. 

Oferta  

Dirigente – Fábio 

Leitura para a Mensagem – Claudinei 

Pregação – Claudinei 

Tema – “A caminhada com foco e o 

arrependimento” 

Passagem Bíblica – Mateus 26. 69-75 

Oração de Encerramento – Ewerton Frade 

Som – Vitor 

Transmissão – Eduardo 

 

INTRODUTORES 

Roberto Rubens, José Hernandes, Ewerton e 

Débora Sobral. 



 

 
ANIVERSARIANTES 

 

29 – Antonio Pereira Costa (Sr. Valdeci);  

30 - Gláucia Oliveira Costa; Fábio Soares; 

02/12 – Maria Selma Macedo; 

04/12 - Glaucia Santos Delgado; Arthur Goes Reis. 

 
 

REGISTROS 

ESTUDO BÍBLICO – Todas às terças-feiras às 20h30, pelo Google Meet. Dúvidas, falar com Emídio.  

REUNIÃO FEMININA – Todas às quartas-feiras às 14h. Maiores informações com Deusa e Simoni Gomes. 

ENCONTRO DE ADOLESCENTES – Dia 12 de dezembro após o culto, no prédio da igreja. Maiores 
informações com Fábio e Simone Soares. 

ENCONTRO DE JOVENS – Dia 18 de dezembro às 18h. Jovens, programem-se para este encontro de 
encerramento do ano. Maiores informações com Ewerton e Débora Sobral. 

REUNIÃO DE PROFESSORES – Dia 19 de dezembro às 14h, para todas os professores, professoras e 
interessados neste ministério. 

FINAL DE ANO – Os irmãos que tiverem interesse em participar da passagem de ano com os irmãos aqui na 
igreja de Cristo em Itaquera, dar seus nomes para os irmãos Maike, Fernando e Anderson. 

 

 

POR QUEM DEVEMOS ORAR 
 

Saúde: Toda a nação (COVID-19); Shirley Ribeiro Claro (Enteada Noemia); Paulo Nascimento e família (COVID-

19); Luzia e Rose (parentes do César/ câncer); Francisco e Lira Juarez (câncer); Maike (AVC/ recuperação); 

Claudenice (Recuperação/ COVID-19); Malvina (mãe da Nina); Miriam (tratamento); Nina; Luciano (filho do 

Chiquinho/ recuperação); Magal (cirurgia); Neiva; Cris Carpenter Gomes (amiga Miriam/ derrame); Vanessa 

Rodrigues; Robson (filho da Maria Helena); Cleonice (amiga da Nicinha/ câncer); Domingos (aguardando 

agendamento para cirurgia de marca-passo); Caetana (mãe da Rizete); Wanderlúcia; Dalva; filho da irmã Carmem; 

Cintia (filha Terezinha); Dolores; Nina (irmã do Paulo Nascimento/esclerose lateral amiotrófica); William (sobrinho 

Terezinha). Orações contínuas: Irmãos Gary e Claudelina Sorrells (dificuldades com a saúde); Sra. Lori (amiga da 

Sra. Claudelina Sorrells/ Câncer); Dionísio (pai do Luciano); Eronaldo; João Martildes; Vilson; Sr. Cirilo; Gilberto 

Galafassi; Odair; Liliane Mendonça; Carmem; Benedita Oliveira. Consolo e conforto: Ditinha e família (seu marido 

Juarez faleceu); 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 no hospital). Vida espiritual: Rodrigo; Liliane e Márcio; 

Lucas e Luciano (filhos do Chiquinho); Marcelo, Daniela e filhos. Agradecimentos:  Claudia e Alex agradecem por 

mais um aniversário de casamento (20 anos); 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 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 43 – 28 
de novembro de 2021. Colaboradores: Alaor Leite (in memorian); Edição/Impressão: Vanessa Rodrigues; Revisão: Paulo 
Rodrigo Silva; Circulação: Introdutores/Mídias. 
 
 


