
 

 

 

IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 11 de Abril de 2021 
 

“Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a 

tua força.” 

  Deuteronômio 6.5 
 

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

 

 
PALAVRA DA PALAVRA 

 

A FALTA DE VISÃO 

 
“Tendo olhos, não vedes? E, tendo ouvidos, não 
ouvis? Não vos lembrais” 
Marcos 8.18 
 
Os discípulos devem ter sentido fome no barco, 
quando verificaram que não tinham pão para o lanche 
que deveriam fazer durante o transcurso da viagem. A 
discussão deu-se, provavelmente, por estarem 
buscando um culpado para o problema causado. 
Judas, que era o tesoureiro, uma espécie de 
administrador do grupo, deve ter-se sentido atingido 
em sua competência, e daí o falatório. Eles estavam 
dando muita atenção ao aspecto material e Jesus vai 
chamar-lhes atenção para o desvio de prioridade. 
 
O contraditório a que Jesus chama atenção com a 
indagação acima é que aqueles homens já o haviam 
assistido a atender à fome, não de 12 deles apenas, 
mas sim de milhares, uma verdadeira multidão. E não 
por uma vez, mas, pelo menos, duas vezes. Como 
podiam, assim, se voltarem para problemas dessa 
ordem tão mesquinha, a fome que se estenderia talvez 
um pouco mais até que chegassem ao outro lado do 
mar, quando estavam ao lado daquele que tinha o 
poder? 

 
Cremos que o Senhor não resolveu o problema 
imediato deles, fazendo com que pães e peixes 
aparecessem no barco. Eles precisavam aprender, daí 
o seu questionamento tão incisivo: “tendes o vosso 
coração endurecido?”. Sim, eles tinham que passar por 
aquele momento, primeiro, para aprenderem a ser 
mais previdentes, tomando as providências 
necessárias para que tal não ocorresse em outras 
ocasiões, e segundo, a deixar num plano secundário 
os aspectos materiais, como a fome momentânea, por 
exemplo, quando algo mais importante poderia ser o 
objeto de suas atenções. 
 
Nós, também, estamos muitas vezes presos aos 
problemas momentâneos, de tal forma que não temos 
tempo para desfrutar da presença de Jesus ao nosso 
lado, no barco desta vida. Será que tais como eles, 
“temos olhos e não vemos”?, “temos ouvidos e não 
ouvimos”? 
 
 

  

 
ORDEM DO CULTO – 10h30 

 

 

Comunicados – Helosmar  

Dirigente de cânticos – Renato 

Chamada a Adoração – Renato 

Leitura Bíblica e Oração – Emidio 

Oração – Eronaldo 

Ceia do Senhor  

Dirigente – Jean Person 

Oferta  

Dirigente – Jean Person 

Leitura para a Mensagem – José Antônio 

Pregação – José Antônio 

Tema – “Renovando-nos dia a dia” 

Passagem Bíblica – 2 Coríntios 4. 16-18 

Oração de Encerramento – Vitor 

 

Som – Nicolas 

Transmissão - Renato 

 

 

 



 

 
 

 

 
ANIVERSARIANTES 

 

13 - Celso dos Reis Correa Goes; 

16 – Zilda Adamis;  

17 – Sandra José Venâncio; 
 
 
 

REGISTROS 
 

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

REUNIÃO FEMININA – Todas as quartas às 14h, pelo google meet. 

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); 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 10 – 11 de 
abril de 2021. Colaboradores: Alaor Leite (in memorian); Edição/Impressão: Vanessa Rodrigues; Revisão: Paulo Rodrigo 
Silva e Francisco Costa; Circulação: Introdutores. 
 


