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- HOJEHOTMAIL
– Plenárias das sociedades UPH, SAF e UMP após culto vespertino.
- CORAL
de Atas.

- HOJE

Organizada em 05 de maio de 1974
12/04/2015
Ano XXXIX

– 15h - Convocação para plenária de eleição para secretária

PASTORAL

- UPH – 18/04 – Reunião ECO as 18h.
- SAF – LEMBRETE - Pedimos às irmãs que procurem a tesoureira da SAF (Paula) para
acertarem as mensalidades/ assinatura da SAF em revista e eventuais pendencias.
- SAF – 15/04 – 15h - Encontro da 3ª. Idade.
- SAF – 18/04 – 18h - Depto. Eunice.
- CULTO FAMILIAR – 14/04 as 20h na res. Presb. Isaias e Derci.
- INSTITUTO VIDA EM AÇÃO – Solicita aos irmãos que tragam garrafas: leite, iogurte
ou pet pequeno e jornais para realização de artesanato com as crianças. Solicitamos
que as embalagens sejam entregues na igreja preferencialmente lavadas e secas.

Aplicar as três perguntas (cont)

Agenda da
Semana
Domingo:
Manhã: 8h30
Reunião de oração
Manhã: 9h
Culto de Adoração e
EBD
Noite: 18h
Culto de Adoração
Terça:
Noite: 20h
Grupo Familiar

Ao ajudar Sandra e Eduardo, estas perspectivas o lembrarão quão
profundos são os problemas neste casamento. Ajudar o casal a desenvolver
algumas habilidades de comunicação não fará com que as coisas fiquem
melhores. Não há quase nada neste casamento que não precise ser
reconstruído! Os problemas são em primeiro lugar verticais e depois
horizontais. Deus foi retirado do posto de governador dos corações, Aquele
que estabelece o plano para o casamento de Sandra e Eduardo. Seu mais alto
compromisso é com a felicidade pessoal e estão irados porque seu cônjuge

Quinta:
Noite: 20h
Culto de Doutrina

não cedeu. Ao olhar biblicamente para esse casamento, você sabe que deve
começar chamando-os para que se arrependam dos substitutos de Deus que
controlam o coração e dão forma a seu casamento.

- ORAÇÕES: Saúde: Jandira, Osvaldina, Luzia Santos, Lóide, Sr. Antônio, Cida Neves,
Ma. das Dores, Sra. Isabel; Da. Carlota, mãe da irmã Maria Oliveira; Pâmela, a neta da
irmã Ma. Oliveira; Sra. Lourdes (mãe da Terezinha); Maria Delcinda; Sr. João pai do Pastor
João Batista; Marcelo, esposo da Heloisa; Fábio filho da irmã Imaculada, irmão Valdomiro
por recuperação de cirurgia e Lorenzo filho dos irmãos Marcos e Rosa e pelos irmãos e
familiares que estão com suspeita ou dengue.
- Missionários: Rev. João Marcos e família; Rev. Diogo Inawashiro e esposa.

Boletim: Fatima Freitas:
freitas.fafi@gmail.com
Revisão: Rev. Luthero
lutheroaguiar@hotmail.com

Rev. Luthero de Aguiar

Rev. Addy Carvalho Jr.
2ª: Compromissos pessoais
3ª:Manhã:estudos;tarde: Imirim
4ª: Manhã:estudos; tarde: Imirim
5ª: Manhã: estudos; tarde: Artesanato
(Imirim)
6ª: Manhã: Igreja; tarde, visitas
Sábado: Estudos.








Mudar do farisaísmo cego para a autoconsciência humilde.
Mudar da amargura para o perdão.
Mudar da autoproteção para o serviço amoroso e sacrificial.
Mudar de um retraimento irado para uma comunicação produtiva.
Mudar de separação para a busca de reconciliação.
Confiar Eduardo a Deus e parar de ser o “messias” dele.

Cada uma destas colocações é mais uma categoria que um alvo, e cada

AGENDA PASTORAL
2ª: Manhã, estudos; tarde, estudos.
3ª: Manhã, estudos; tarde, visitas.
4ª: Manhã, estudos; tarde, Igreja
5ª: Manhã, Igreja; tarde, visitas
6ª: Compromissos pessoais.
Sábado: Estudos.

Quais são os alvos de mudança que Deus tem para Sandra?

uma compreende muitas mudanças específicas. Por exemplo, Sandra tem

Rev. João Batista

2ª: Compromissos pessoais.
3ª: Manhã, projeto; tarde, igreja.
4ª: Manhã, igreja; tarde, estudo
5ª: Manhã, estudos; tarde, projeto
6ª: Manhã: estudos
Sábado: Estudos.

OFICIAIS
Pastores: Luthero de Aguiar, lutheroaguiar@hotmail.com; Christian Brially de Medeiros, cbrially@hotmail.com;
João Batista dos Santos Almeida; poimenasjoao@hotmail.com; Addy Carvalho Jr, addyjunior@ig.com.br.
Presbíteros: (conselho@ipbetel.org.br) Alexandre Ribeiro da Silva; Arnaldo Moreira Borja (Emérito); Joel de
Sousa Reis; Luis Carlos Capasso; Divonzir da S. Gomes; Isaías V. de Souza. Diáconos:
(juntadiaconal@ipbetel.org.br); Ademar Ferreira dos Santos; Adenilson Paulo Barbosa; Alexandre D. Sangi;;
Arlindo de Freitas; Elias Moza Amâncio; Evaldo Benedito Martins dos Santos; Fábio Luis da Silva; Helio Santiago
Serra; Hernandes P. da Silva; José Carlos Mangueira; Paulo Barboza; Wilson Reis Ruas.

sido uma companheira vingativa no casamento, com expressões como: “Ah
é? Vou te mostrar!”. Deus a chama para procurar maneiras de fazer o bem
até mesmo diante do mal. Este plano a levará a muitas mudanças na maneira
Rua Antônio Dias da
Silva, 486
Vila Amália
São Paulo/SP

 (11) 2233-3232

2233-3233

pela qual ela responde ao Eduardo.
Quais são os métodos bíblicos para alcançar os alvos de Deus para a
mudança?



Ajudar Sandra a se enxergar no espelho da Palavra de Deus.
Fazer com que Sandra mantenha um diário com foco definido,
usando as perguntas do capítulo 10. Isto a ajudará a ver como os
temas do seu coração aparecem em suas ações e reações.

Biblioteca

UTILIDADE PÚBLICA



Encorajar Sandra a fazer o exercício com foco específico em seu relacionamento com
Eduardo. Isto dará a Sandra um entendimento claro de sua “descrição de tarefa” dada
por Deus e a compreensão das coisas que ela precisa confiar a Deus.



Estude o Salmo 73 e I Pe 1 com Sandra para ajudá-la a escapar do desânimo, da ira e do
medo que resultam não só do fracasso de Eduardo, mas do fato de ser ensimesmada e
querer tudo agora. Ensine-a a colocar seus olhos no que é invisível e eterno.



Ao procurarmos encorajar a mudança nos corações e nas vidas, queremos ajudar as
pessoas não somente a confessarem seus pecados, mas a se arrependerem também. É
por essa razão que perguntamos: “Como posso estimular o tipo de mudança que precisa
acontecer nesta pessoa?” Estas três perguntas fornecem um modelo simples, que
estabelece alvos na convergência de temas amplos da Bíblia e da aplicação pessoal. Elas
nos ajudam a prestar atenção ao processo do ministério. Somos mais que vigias que dão
alertas; na verdade, somos instrumentos de mudança nas mãos do Redentor.

Livros
Autor: R.C. Sproul
Autor: Valdeci Santos
Assunto: Santificação
Estão

disponíveis

biblioteca

dois

em

nossa

exemplares

dos

livros A Santidade de Deus, de R.C.
ESCALA REUNIÃO ORAÇÃO
Domingo - 8h30 as 8h55min

Sproul e O Triunfo da Graça na Vida
Prática,
ambos

Sociedade:

J U N T A DIACONAL

de

Valdeci

publicados

S.

Santos,

pela

Editora

Cultura Cristã.
Pedimos aos irmãos para que

Motivos: Oração

PREGADORES:

Paul Tripp, Instrumentos nas mãos do Redentor, p. 331, 332 (continua)

Oração da Quinzena

Para a glória de Deus
Esta é a minha prece perante ti, Senhor: Concede-me força e ânimo para viver a
minha vida de tal forma que nela se espelhe a tua glória para as pessoas que
comigo vivem. Derrama a tua bênção sobre mim para que teu nome seja
glorificado. (M. A. Thomas, Índia)

VISITANTES
A todos que precisam de consolo, necessitam de um amigo, aspiram por
companhia, anseiam por proteção, carecem do Salvador, desejam adorar a Deus,
esta Igreja abre as suas portas e em nome de Jesus diz: Sejam Bem-vindos!

FRASE DA SEMANA

“Se quiser ficar desapontado, olhe para os outros; se quiser ficar desanimado,
olhe para si mesmo, se quiser ficar encorajado, olhe para Jesus”.
Anônimo

pelo esposo e pai

Manhã: Reverendo João Batista
Noite: Rev. Luthero
Cong. Ribeira: Rev.
Cong. Imirim: Rev. Addy Jr.
JUNTA DIACONAL:
Sede: Ademar, Arlindo e Wilson
Cong. Imirim: Alexandre
SOM: Junta diaconal
Organistas: Domingo:
Grupo Musical: Coral
ESCALA CULTO INFANTIL:

verifiquem a disponibilidade.

Aniversários
13-04 - Osvaldina Pereira de OliveiraF: 3983-1252
13-04 - Addy Carvalho Junior –
F: 3935-2060
16-04 - Alice das Dores Vaz –
F: 3859-6194
16-04 - Gustavo Dias Barbosa –
F: 3989-3516

Hoje:
Próx. Dom:

Escala Café
CCCCAFÉMusic
Hoje: JOCELY E ANDREIA
IGNACIO
al

Próx. Dom: FATIMA FREITAS E RAY

Que todo o bem recebido de
Deus, seja usado sempre...

