IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 18 de julho de 2021

“ assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis perante ele; e em amor”
Efésios 1. 4
QUE A IGREJA DE CRISTO ADORE O SENHOR POR TODOS OS LUGARES!

PALAVRA DA PALAVRA

ORDEM DO CULTO – 10h30

SATANÁS NÃO É PERTURBADO POR...(2)
Comunicados – Francisco
PESSOAS
QUE
SE
TORNAM
MEMBROS
CONTANTO QUE PERMANEÇAM INATIVOS, SEM
COMPROMISSOS
NEM
ENVOLVIMENTOS.
Benjamim Franklin declarou: "Bem feito é melhor que
bem falado". Os navios parecem belos no porto, mas
não é para isso que são feitos! As pessoas ficam
bonitas em suas roupas de domingo, em prédios
imponentes, mas não é para isso que foram feitas!
"Faze-te ao largo", disse Jesus (Lc 5.4). E não
podemos fazer isso com o nosso complexo de "prédios
majestosos" e simplesmente com "olhares espirituais"
para os navios. Faróis ocultos jamais guiarão um navio
perdido a um porto seguro e sal num saleiro de
fantasia não pode temperar a comida sobre a mesa (Mt
5.13); os cristãos são salvos para ajudar a salvar,
consolar e assistir outros. Jesus disse sobre a árvore
improdutiva: "Pode cortá-la; para que está ela ainda
ocupando inutilmente a terra?" (Lc 13.7). Um nome
registrado na lista da igreja não é discipulado em
termos de carregar a cruz. A dedicação, o
envolvimento e o compromisso constroem a
espiritualidade das famílias! Estamos perdendo muitos
de nossos pequeninos porque não se converteram
verdadeiramente. É mais fácil levar alguém ao
batistério do que fazê-lo amadurecer em Jesus.
PESSOAS COM MUITO TALENTO ENQUANTO NÃO
FAZEM USO DELE! O servo medroso e covarde
desculpou-se dizendo: "Receoso, escondi na terra o
teu talento..." (Mt. 25.25). A preguiça é uma mancha na
igreja! Deus não vai aceitar desculpas dos que não
querem envolver-se! A estrada para o inferno foi
pavimentada com boas intenções. O coração
intencionado é um coração pretensioso. As boas
intenções são o solo em que sepultamos, não só o
nosso único talento, mas nossos múltiplos talentos. O
mundo jamais será conquistado através de um método
recém-descoberto. O método de operação já foi
testado e provou êxito. Mas é repelido por aqueles que
poderiam recebê-lo, mas não querem! "Passei pelo
grupo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto
de entendimento; eis que tudo estava cheio de
espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu
muro de pedra em ruínas" (Pv. 24.30,31).
.

Dirigente de cânticos – Emídio
Chamada a Adoração – Emídio
Leitura Bíblica e Oração – Emídio
Oração – Geraldo
Ceia do Senhor
Dirigente – César
Assistentes – Celso, Leonel, Anderson,
Josezito.
Oferta
Dirigente – César
Leitura para a Mensagem – Plácido
Pregação – Plácido
Tema – A maravilhosa graça de Deus
Passagem Bíblica – João 21:1-19
Oração de Encerramento – Eduardo
Som – Nicolas
Transmissão – Renato

INTRODUTORES
Ewerton, João, Fernando e Gicélia

ANIVERSARIANTES
18 – Simone Ribeiro Soares; Lucas Severiano;
19 – Eunice Vivian Silva;
20 - Maria Borges de Jesus;
22 - Adriano José de Oliveira;
23 - Arthur Ribeiro Soares.

REGISTROS
ESTUDO BÍBLICO – Todas as terças às 20h30, pelo google meet. Dúvidas, falar com Emídio.
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); Chiquinho; Terezinha (recuperação); Claudenice (COVID-19);
Malvina (mãe Nina); Cristóvão Ciryaco Delgado (depressão; esposo da Graça); Rodney (sobrinho da
Miriam; infarto); Dona Neuza (mãe de um colega do Roberto; Câncer); Nina; José Hernandes; 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); Miriam (tratamento); 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
Chiquinho (seu cunhado faleceu); 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: Radamés (proteção em seu trabalho – hospital); Vida
espiritual: Rodrigo; Liliane e Márcio; Lucas e Luciano (filhos do Chiquinho); Marcelo, Daniela e filhos;
Diversos: Mayara (planos); Bruno (planos); 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; 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 24 – 18 de
julho de 2021. Colaboradores: Alaor Leite (in memorian); Edição/Impressão: Vanessa Rodrigues; Revisão: Paulo Rodrigo
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