
 

 

 

IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 21 de Fevereiro de 2021 
 

“PORTANTO, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam 

segundo a carne, mas segundo o Espírito.” 

Romanos 8.1 

QUE A IGREJA DE CRISTO ADORE O SENHOR POR TODOS OS LUGARES! 

 

 
PALAVRA DA PALAVRA 

 

O TESTE DO MESTRE 

 
“Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor; mas os 
cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das 
crianças.” 
Marcos 7.28 

 
A mulher siro-fenícia foi de uma felicidade a toda prova, 
respondendo ao teste com que o Mestre provava a sua fé 
nele. O texto nos relata um fato comum àquela época, 
quando na casa de homens afortunados a família toda se 
reunia para a refeição e os cachorros da casa se 
colocavam por perto, aguardando que as migalhas 
caíssem, para as comerem com avidez. 
 
Ela foi humilde, reconhecendo que por ser estrangeira 
(cananeia) não faria jus às bençãos do Senhor Jesus, 
com a cura buscava para a filha. Considerou-se até o cão 
que à beira da mesa se apropria daquilo que não é seu. 
 
Tal como Jesus testou a mulher cananeia, para verificar 
até que ponto ia a sua fé, ele pode nos testar também. 
Infelizmente, parece que só revigoramos a nossa fé 
quando somos submetidos à provas de nossa fidelidade. 
 
A verdade, para a grande maioria dos discípulos, é que 
enquanto tudo lhe corre bem, não há necessidade de 
crescimento espiritual. Esquecem-se da vida devota, 
momentos de oração, leitura da Bíblia. Parece que 
apenas quando o problema chega e a aflição surge, é que 
somos lembrados da necessidade de cultivarmos a nossa 
vivência espiritual, a nossa comunhão com Deus. 
 
Hoje, Jesus pode estar tentando você que está 
enfrentando um problema de ordem moral. Ou a você que 
está diante de uma situação financeira difícil. Ou ainda a 
você, que está desempregado, com problemas no 
relacionamento no lar, com uma enfermidade que o 
atemoriza. 
 
Lembre-se da Mulher siro-fenícia. Volte-se para Ele com 
insistência. Cultive a presença dele em sua vida através 
da oração, da leitura da Bíblia, da meditação nela. Insista 
em estar em comunhão com Ele, e então tenha a certeza, 
a benção dele lhe virá como a migalha que aqquela 
mulher pediu e Ele deu. 
 

  

 
ORDEM DO CULTO – 10h30 

 

Comunicados – Maike 

Dirigente de cânticos – Emídio 

Chamada a Adoração – Emídio 

 Leitura Bíblica e Oração – Vitor  

Oração – Ewerton 

Ceia do Senhor  

Dirigente – Francisco 

Oferta  

Dirigente – Francisco 

Leitura para a Mensagem – Jean Person 

Pregação – Jean Person 

Tema – “Adversidade” 

Passagem Bíblica – Romanos 8.28 

Apresentação dos visitantes e Oração 

de Encerramento – Paulo Rodrigo 

 

 

 



 

 
 

 

 
ANIVERSARIANTES 

 
21 – Rosemary M.S de Souza; 

22 – Kevin da Silva Praseres; Augusto Leite Frade; 

24 – Luisa Galafassi; 

25 – Marta Galafassi; e 

26 – Lucas Lucareski Pacheco 
 
 

REGISTROS 
 

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

REUNIÃO DE MULHERES – Dia 27 de fevereiro, pelo Google Meet. Irmãs, não deixem de participar. Dúvidas 
falar com Nadir, Athaiene, Ana Carolina, Débora e Benê. 

EBD – A Escola Bíblica Dominical será retomada a partir do dia 07 de março, com todos os cuidados devidos. 

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); Débora Sobral (COVID-19); Jorge (irmão do Joel); Vera (irmã da 

Marta, COVID-19); família da Marcela (COVID-19); Marcos (COVID); Ewerton; Rodrigo Hernandes 

(suspeita de COVID); Neiva; Robson (filho da Maria Helena); Cleonice (câncer, amiga Nicinha); 

Rose (COVID-19, conhecida Simoni); Dalva Medeiros (COVID-19); Domingos (aguardando 

agendamento para cirurgia de marca-passo); Miriam (tratamento); Caetana (mãe da Rizete); pai do 

Marcos (sogro da Eliege – está internado em estado grave; Covid); Ronei (irmão da Rosângela – 

recuperação);  Orações contínuas: Eronaldo; João Martildes; Vilson; Sr. Cirilo; Gilberto Galafassi; 

Odair; Liliane Mendonça; Carmem; Benedita Oliveira; 

Consolo e conforto: Lilian e família (seu pai faleceu – amiga Vanessa); Cristiano (sua mãe faleceu 

– sobrinho Rizete); 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 COVID-19; Procurando trabalho: Maike e Glaucia; Alexandre; 

Edmilson 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: 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 02 – 21 de 
fevereiro de 2021. Colaboradores: Alaor Leite (in memorian); Edição/Impressão: Vanessa Rodrigues; Revisão: Paulo 
Rodrigo Silva e Francisco Costa; Circulação: Introdutores. 
 


