
 

 

 

IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 09 de Maio de 2021 
 

“Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será 

grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai;”   

Lucas 1. 31-32 
 

 

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

 
PALAVRA DA PALAVRA 

 

A SABEDORIA DO ALTO 
 
“A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, 
pura; depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de 
misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem 
fingimento.” 
Tiago 3.17 

Para encerrar os aspectos essenciais à vida cristã, o 
apóstolo nos fala sobre a sabedoria que vem do alto, em 
contraposição àquela que, sendo humana e mental, 
advém da engenhosidade ou capacidade intelectual em 
entender as pessoas e as situações, e saber melhor se 
comportar entre elas, da forma que no dizer do apóstolo, 
é “terrena, animal e diabólica”. 

O que ele está querendo nos ensinar é que a sabedoria 
desenvolvida pelo nosso intelecto, seja pelos genes 
positivos que nos condicionaram favoravelmente para a 
inteligência, seja pelo conhecimento adquirido por nossa 
mente, é apenas um atributo biológico e humano, que nos 
prepara para o entrevero das coisas deste mundo, 
disponível para todo e qualquer homem ou mulher. Já o 
crente, além desta sabedoria “terrena e animal”, atributo 
universalmente dado por Deus a todo ser humano, possui 
também a possibilidade dessa outra sabedoria que vem 
do alto, possível apenas àqueles que são “filhos de 
Deus”. 

Sim, a sabedoria humana, que o apóstolo chama de 
terrena e animal, é também nos dizer dele “diabólica”, 
pois resulta da pecaminosidade engendrada no coração 
do ser humano, que o conduz a enganar, fraudar, 
perverter, corromper, prejudicar, roubar, furtar, adulterar, 
cobiçar e até matar. Ela é tão perniciosa que o homem já 
criou até ditados para explicá-la, como, por exemplo: o 
mundo é dos mais espertos, o levar vantagem em tudo, o 
ser mais “malandro” que os outros. 

Já a sabedoria que, no dizer de Tiago vem do alto, é o 
oposto de tudo isto: é pura (não julga com segundas 
intenções); é pacífica (não deseja levar a melhor sobre os 
demais); é moderada (contenta-se normalmente); é 
misericordiosa (abre mão de intenções pessoais em favor 
de terceiros); é de bons frutos (resulta em coisas boas 
para todos); é imparcial (não favorece qualquer das 
partes); e não é hipócrita (ou seja, não aparenta outra 
coisa que não a realidade). Qual a sabedoria de que você 
se vale no seu dia a dia, como seguidor de Cristo? 

 
 

 
ORDEM DO CULTO – 10h30 

 

Comunicados – Ewerton Frade 

Dirigente de cânticos – Emídio 

Chamada a Adoração – Emídio  

Leitura Bíblica e Oração – Emídio 

Oração – Francisco 

Ceia do Senhor  

Dirigente – César 

Assistentes – Edemilson, Ewerton Sobral, 

Edson, Edmilson de Jesus 

Oferta  

Dirigente – César 

Leitura para a Mensagem – José Antônio 

Pregação – José Antônio 

Tema – “Mães que ensinam” 

Passagem Bíblica – 2 Timóteo 1. 3-5 

Oração de Encerramento – Helosmar 

Som – Vitor 

Transmissão – Renato 

 

INTRODUTORES 

Osvaldo, Vinicius, José e Nina 



 

 
 

 

 
ANIVERSARIANTES 

 

09 – Tatiane Ferreira da Silva; 

10 – Débora Alves Sobral; 

14 – Osvaldo Gonzaga de Oliveira; 

15 – Maria Izabel da Silva. 
 
 
 
 

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 – Próximo sábado, 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); Dna. Neuza (mãe de um colega do Roberto; Câncer); Nina; José Hernandes; 

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 COVID-19; 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 14 – 09 de 
maio de 2021. Colaboradores: Alaor Leite (in memorian); Edição/Impressão: Vanessa Rodrigues; Revisão: Paulo 
Rodrigo Silva e Francisco Costa; Circulação: Introdutores/Mídias. 
 


