
 

 

 

IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 17 de outubro de 2021 
 

“Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a 

provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.”    

Tiago 1. 2-3 
 

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

 

 
PALAVRA DA PALAVRA 

 

UMA APARENTE CONTRADIÇÃO 
 
“porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais 
por praticardes o que é bom do que praticando o mal” 
1 Pedro 3.17 
 
Parece-nos uma contradição o que o apóstolo está nos 
falando acima, em face da cultura judaica em que fora 
criado. Para o judeu, o sofrimento na vida era 
decorrente dos pecados e das falhas dos homens. Se 
vivesse corretamente, as bençãos dos céus deveriam 
cair sobre ele e sua família. Como então vem agora 
Pedro, e nos albores do evangelho de Cristo afirma que 
é “melhor sofrer fazendo o bem, se assim for da vontade 
de Deus”? 
 
A contradição se torna ainda mais gritante, diante do 
evangelho moderno que se vê sendo pregado nos dias 
de hoje, quando os mais diferentes grupos evangélicos 
postulam uma pregação exatamente de forma contrária, 
quando dentro da chamada “teologia da prosperidade” 
argumentam que depois de convertido “tudo vai dar 
certo” para o novo crente – emprego, doenças, 
relacionamentos, tudo será resolvido. 
 
O apóstolo nos ensina que não é bem assim. Ele vê a 
possibilidade do sofrimento na vida do cristão como algo 
perfeitamente possível, chegando a afirmar que é 
melhor que ele sobrevenha ao cristão quando vive 
corretamente, do que vir sobre uma vida de fracassos 
morais (fazendo o mal). 
 
O que ele está claramente nos exigindo é uma vida de 
testemunho exemplar. Saber, como Jó, enfrentar a 
adversidade. Como José, superar as ingratidões. Como 
Daniel, ir à cova dos leões sem maldizer o rei. Todos 
esses sofreram enfermidades, prisão, tragédias, sem 
que tivessem por seus atos, contribuindo para tais 
consequências, ou seja, estavam “fazendo o bem”. 
 
O servo do Senhor se “aperfeiçoa na fraqueza”. Sofrer 
quando pecou e contribuiu voluntariamente para isto, é 
prova de fraqueza espiritual. Sofrer quando não pecou, 
é prova de que Deus nos está usando para algo maior 
e especial que hoje ainda não o conhecemos, mas que 
amanhã nos será revelado. 

 
 
 
 

 
ORDEM DO CULTO – 10h30 

 

Comunicados – Yure 

Dirigente de cânticos – Leonel 

Chamada a Adoração – Leonel 

Leitura Bíblica e Oração – Leonel 

Oração – Geraldo Alves 

Ceia do Senhor  

Dirigente – Plácido 

Assistentes – Celso, Alex, Anderson, Josezito. 

Oferta  

Dirigente – Plácido 

Leitura para a Mensagem – César Galafassi 

Pregação – César Galafassi 

Tema – “O perdão é o melhor remédio” 

Passagem Bíblica – Levítico 19.18 

Oração de Encerramento – Magal 

Som – Vitor 

Transmissão – Eduardo 

 

INTRODUTORES 

Lucas, Fernando, Osvaldo e Rizete. 



 

 
ANIVERSARIANTES 

 

19 – Noêmia Silva Claro; Luciano Aparecido Rodrigues; 

20 – Vinicius Cesar Silva Rodrigues; 

21 – Clayton Tiago Pereira da Silva; 

22 - Wanderlucia de Oliveira Santos; 

23 – Rafael Vivian da Silva. 
 

 

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 ADOLESCENTES – Dia 24 de outubro às 14h15. Maiores informações com Fábio e Simone 
Soares. 

ALMOÇO CONGREGACIONAL – Dia 07 de novembro às 12h45. Todos os irmãos estão convidados a 
participar deste delicioso almoço, preparado com muito carinho pelas irmãs da congregação. Logo após o 
almoço, o Conselho Administrativo fará uma apresentação referente a administração dos últimos 3 anos, 
incluindo a tesouraria. 

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); Juarez Ferreira (Câncer); Luzia e Rose (parentes César; Câncer); Francisco e Lira 

Juarez (câncer); Maike (AVC, recuperação); 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; 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 
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 37 – 17 de 
outubro de 2021. Colaboradores: Alaor Leite (in memorian); Edição/Impressão: Vanessa Rodrigues; Revisão: Paulo 
Rodrigo Silva; Circulação: Introdutores/Mídias. 
 

 


