INFORMATIVOS IEGI
PROGRAMAÇÕES NA IGREJA
Terça-Feira às 19:00h – Culto
Quarta-Feira às 19:00h – Cèlulas (nos lares)
Quinta-Feira às 19:00h – Culto
Sexta-Feira às19:00h – Rede de Jovens
Sábado às 19:00h – Culto
Domingo às 09:00h – Escola Bíblica
Domingo às 18:00h - Culto
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DEPARTAMENTOS E MINISTÉRIOS
Ministérios:
Pastoral: Pr. Pedro Neto e Pr. Bethuel Neto
Louvor: Pr. Bethuel P. Neto
Missões: Frederico Paiva (implantando)
Intercessão: Galdina Brito
Dança: Marina Brito
Departamentos:
Aconselhamentos: Pr. Pedro Neto e Pra. Ruth
Jovens: Pr. Bethuel P. Neto
Infantil: Galdina Brito
Cantina: Valéria
Teatro: Tiago Vital
Eventos: Frederico Paiva e Rebeca Paula
Batismo: Pr. Bethuel P. Neto
Escola Bíblica: Rebeca Paula
Células: Marina Brito

CURSO DE BATISMO

AMOR AO PRÓXIMO

Você que já entregou sua vida a Jesus e deseja
ser Batizado, procure o Pr. Bethuel que o(a)
orientará.
Faça seu curso de Batismo!

ESCALA DE PREGAÇÃO E LOUVOR
Todos que fazem parte da escala de pregação e
louvor, deverão ficar ATENTOS aos dias que estão
escalados para ministrar. Ler a escala sempre no
Quadro Informativo da Igreja.

ANIVERSARIANTES DE JULHO
11/07 – Elias Junior
23/07 – Isaac Neto

Somente fazem parte de ministérios e
departamentos na Igreja os que possuem
carteirinha de membro.

Que Deus te abençoe!
Pr. Pedro S. Neto

PLANO DE LEITURA DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
DOMINICAL
Acompanhe a leitura para os estudos na Igreja - Tema: “O Homem segundo o coração de Deus”
SEGUNDA
18/jul

TERÇA
19/jul

QUARTA
20/jul

QUINTA
21/jul

SEXTA
22/jul

SÁBADO
23/jul

I Reis 1 e 2

I Reis 3 e 4

I Reis 5 e 6

I Reis 7 e 8

I Reis 9

I Reis 10

SEGUNDA
25/jul

TERÇA
26/jul

QUARTA
27/jul

QUINTA
28/jul

SEXTA
29/jul

SÁBADO
30/jul

I Reis 11 e 12

I Reis 13 e 14

I Reis 19 e 20

I Reis 21 e 22

SEGUNDA
01/ago

TERÇA
02/ago

QUARTA
03/ago

QUINTA
04/ago

SEXTA
05/ago

SÁBADO
06/ago

II Reis 1 e 2

II Reis 3 e 4

II Reis 5

II Reis 6

II Reis 7 e 8

I Reis 9 e 10

I Reis 15 e 16 I Reis 17 e 18

Amada ovelha, coloco esse
texto figurativo sobre o
Amor ao próximo para
meditação do que Jesus
espera
de
nós
para
agradá-lo.

DOMINGO
24/jul
Igreja
DOMINGO
31/jul
Igreja
DOMINGO
07/ago
Igreja

Ruth, olhou em sua caixa de correio, mas só havia uma carta. Pegou-a e
olhou-a antes de abri-la. Mas logo parou, para observar com mais
atenção.
Não havia selo nem marcas do correio, somente seu nome e endereço.
Ela decidiu ler a carta:
“Querida, Ruth.
Estarei próximo de sua casa, no sábado à tarde, e passarei para
visitá-la. Com amor, Jesus.”
As mãos da mulher tremiam quando colocou a carta sobre a mesa.
“Porque o Senhor vai querer visitar-me? Não sou ninguém especial, não
tenho nada para oferecer-lhe…” – pensou.
Preocupada, Ruth recordou o vazio reinante nas estantes de sua cozinha.
“Ai, não!, não tenho nada para oferecer-lhe. Terei que ir ao mercado e
comprar alguma coisa para o jantar.
” Ruth abriu a carteira e colocou o conteúdo sobre a mesa: R$ 5,40.”
“Bom, comprarei pão e alguma outra coisa, pelo menos.”
Ruth colocou um abrigo e se apressou em sair. Um pão francês, um
pouco de peru e uma caixa de leite… Ruth ficou somente com R$ 0,12
que deveriam durar até a segunda-feira. Mesmo assim, sentiu-se bem e
saiu a caminho de casa, com sua humilde compra debaixo de um dos
braços.
- Olá, senhora, pode nos ajudar?
Ruth estava tão distraída pensando no jantar, que não viu as duas
pessoas que estavam de pé no corredor.
Um homem e uma mulher, os dois vestidos com pouco mais que
farrapos.
- Olhe, senhora, não tenho emprego. Minha mulher e eu temos vivido ali
fora na rua. Bom, está fazendo frio e estamos sentindo fome. Se a
senhora pudesse nos ajudar, ficaríamos muito agradecidos…
Ruth olhou para eles com mais cuidado. Estavam sujos e tinham mal
cheiro e, francamente, ela estava segura de que eles poderiam conseguir
algum emprego se realmente quisessem.
- Senhor, eu queria ajudar, mas eu mesma sou uma mulher pobre. Tudo
que tenho são umas fatias de pão, mas receberei um hóspede importante
para esta noite e planejava servir isso a Ele.
- Sim, bom, sim senhora, entendo… De qualquer maneira, obrigado –
respondeu o homem.

CONTINUAÇÃO ...

ANÚNCIOS

O pobre homem colocou o braço em volta dos ombros da mulher, e os dois se dirigiram para a saída. Ao vê-los
saindo, Ruth sentiu um forte pulsar em seu coração.
- Senhor, espere!
O casal parou e voltou à medida que Ruth corria para eles e os alcançava na rua
- Olhem, querem aceitar este lanche? Conseguirei algo para servir ao meu convidado – dizia Ruth, enquanto
estendia a mão, com o pacote do lanche.
- Obrigado, senhora, muito obrigado.
- Obrigada, disse a mulher.
Foi aí que Ruth pôde perceber que a mulher tremia de frio.
- Sabe, tenho outro casaco em minha casa, tome este – ofereceu Ruth.
Ela desabotoou o próprio casaco e o colocou sobre os ombros da mulher.
Sorrindo, voltou a caminho de casa… sem casaco e sem nada para servir a seu convidado.
- Obrigado, senhora, muito obrigado – despediu-se, agradecido, o casal Ruth estava tremendo de frio quando
chegou à porta de casa. Agora não tinha nada para oferecer ao Senhor. Procurou a chave rapidamente na
bolsa, enquanto notava outra carta na caixa de correio.
“Que raro, o carteiro nunca vem duas vezes em um dia” – pensou.
Ela então apanhou a carta e abriu-a:
“Querida Ruth.
Foi bom vê-la novamente.
Obrigado pelo delicioso lanche e
pelo esplêndido casaco.

Vendas de Computadores e
Assistência Técnica Especializada.
(31) 9868-7328 / 3398-3100
Isaac
Diarista, com experiência.
(31) 9977-6933 Sandra

Salão da Valéria. Cabelereira
especializada, manicure e
pedicure.
(31) 9741-5591 - Valéria

Faça aqui a divulgação do seu serviço.
Mande email para: rebeccapn@hotmail.com ou 9989-2792

Hebreus 12:1 – “Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão
grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que
tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está
proposta”.

Com amor, Jesus.”

COMO ESTÁ SUA VIDA?

AVISOS
AVISOS IMPORTANTES
IMPORTANTES
Mais vidas estão sendo geradas pelas mãos do nosso bondoso Deus; mais
crianças estão vindo para nos alegrar; mais herança de Deus para nossa igreja,
que são os filhos. Parabéns aos futuros papais:

MEMORIZE A
BÍBLIA

Mamãe Viviane e Papai José
Papai Bethuel e Mamãe Denaiça

Encomendas de Doces em
geral.
(31) 9977-6933 Sandra

Papai Raimundo e Mamãe Sônia

“Eis que assim será abençoado o homem que teme ao
SENHOR... E verás os filhos de teus filhos...” Salmos 128:4 e 6.

MINISTÉRIO INFANTIL
A Igreja está investindo no Ministério Infantil, para alcançar as crianças de nossa
cidade e dos distritos, ao Senhor Jesus! Seja participante também desse
investimento em vidas, convide crianças para virem à Igreja e assim serão
ensinadas no caminho que devem andar para jamais se desviar dele.
“...Deixai vir as crianças a mim, e não as impeçais; porque dos tais é o
reino de Deus.” Marcos 10:14

“A lei do SENHOR é
perfeita, e refrigera a
alma; o testemunho
do SENHOR é fiel, e
dá sabedoria aos
símplices.”
Salmos 19:7

“Temei ao Senhor,
vós, os seus santos,
pois nada falta aos que
o temem.”
Salmos 34:9

Nesses dias ando vendo e escutando vários relatos de pessoas incrédulas,
Falando de coisas embaraçosas sobre pessoas que dizem ser cristãs, ou
Membros de uma igreja evangélica, quando na verdade são lobos vestidos de
ovelha.
Nesta semana aconteceu uma situação que serve de exemplo para o que
Estou querendo dizer, uma moça incrédula que sabe que sou pastor, veio
comentar comigo que está vivendo uma situação difícil no relacionamento dela com o namorado, que ele faz
coisas muito estranhas e que ela não confia nele, mais os dois já estão vivendo como casados, ou seja,
mantendo relações íntimas. Ela disse que está querendo um homem para ter um relacionamento sério, para
construir uma família, aí naturalmente fui aconselhar para ela firmar em uma igreja evangélica e procurar
um relacionamento no meio evangélico, claro que ela também devia firmar na igreja, mas antes de
completar a frase lembrei que ela me disse que o namorado dela é membro firme de uma igreja evangélica,
e que sua bíblia era toda marcada, ou seja, aparentemente um crente “fervoroso”. Resumindo não pude
nem mesmo aconselhá-la a procurar um relacionamento abençoado no meio cristão, mas é claro que não
deixei de aconselhar e dizer como o mundo está entrando no meio da igreja.
Bom, o que quero dizer é exatamente o que diz em Hebreus 12:1 – “Portanto nós também, pois que
estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que
tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta”.
Cuide de seu testemunho para não servir de tropeço para pessoas que ainda não conhecem ao Senhor
Jesus, porque muitas pessoas hoje estão fazendo um trabalho oposto ao evangelismo, ao invés de
ganharem vidas para Jesus estão levando pessoas a odiarem e blasfemarem contra o evangelho.
Vou finalizar com esse versículo: “Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crêem em
mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e que fosse lançado no mar.”
Marcos 9:42
Deus te abençoe!
Pr. Bethuel P. Neto

