INFORMATIVOS IEGI
CULTOS E REUNIÕES
Terça-Feira às 19:00h – Culto
Quarta-Feira às 19:00h – Células (nos lares)
Quinta-Feira às 19:00h – Culto da Família
Sexta-Feira às19:00h – Rede de Jovens
Sábado às 19:00h – Culto
Sábado às 19:00h – Culto Infantil (sala das
crianças)
Sábado de 22:00 às 00:00h – Reunião de Oração
(apenas no 2º Sábado de cada mês)
Domingo às 09:00h – Escola Bíblica Dominical
Domingo às 18:00h – Culto
Domingo às 18:00h – Culto Infantil (sala das
crianças)

DEPARTAMENTOS E MINISTÉRIOS
Ministérios:
Pastoral: Pr. Pedro Neto e Pr. Bethuel Neto
Louvor: Pr. Bethuel P. Neto
Evangelismo: 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
Sonoplastia: Pr. Bethuel P.Neto

QUADRO DE OBREIROS DA IGREJA
Pastor Presidente: Pr. Pedro Soares Neto
Vice-Presidente: Pr. Bethuel P. Neto
Secretária: Galdina Brito
Tesoureira Geral: Rebeca Paula
Tesoureira Auxiliar: Vânia Lage
Presidente dos Diáconos: Alexandre de Britto
Diaconisas: Marina Brito, Gláucia Helena e Geralda
Ramos.

CURSO DE BATISMO
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 ou pelo site da
Igreja: www.iegileade.com.br -> Membros.

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO
01/08 – Caetana Izabel
16/08 – Thales e Tamires
19/08 – Galdina Brito

Acompanhe a leitura para os estudos na Igreja - Tema: “SABEDORIA” - Livro de I Reis
Já foram estudados os seguintes livros da Bíblia:
• POÉTICOS: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos (Cantares de Salomão).
• PENTATEUCO: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
• HISTÓRICOS: Josué, Juízes, Rute, I Samuel, II Samuel e, estamos estudando I Reis.
Todos os estudos da Escola Bíblica estão disponíveis no site da Igreja: www.iegileade.com.br ->
Escola Bíblica Dominical. Acesse e guarde todos os estudos!!!
CONHECENDO A BÍBLIA:

Igreja
Evangélica
Gileade
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PREGUIÇA

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL



JORNAL GILEADE

Quantos Livros possui o Velho Testamento? ________.
Quantos Livros possui o Novo Testamento? ________.
Quantos Livros foram escritos por Moisés? _________.

Essa é uma situação que leva muitos ao fracasso e a uma
vida abaixo da média. A preguiça impede muitas pessoas
de realizarem seus sonhos e de subirem na vida. Ela entra
nos ossos e corrói com gangrena. O preguiçoso tem
dificuldade até de se alimentar. Tem preguiça de buscar o
prato no fogão e de levar o garfo à boca.

“Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão
das mãos a casa goteja.” Eclesiastes 10:18.
A preguiça impede a casa ficar bonita, bem arrumada. As
goteiras logo aparecem. E com isso, vem logo as
desavenças e murmurações. Quem quer ter uma casa
cheia de goteiras e lixos por todos os lados? O preguiçoso
diz: “Um leão está no caminho; um leão está nas ruas.”
Provérbios 26:13. Na verdade, ele não está com medo do
leão, mas na sua mente, há grandes dificuldades para sair
de casa e procurar o que ele precisa. Ele coloca
dificuldade em tudo para não ter de fazer nada.
A preguiça é um espírito que atrofia o homem, que
impede-o de voar mais alto, de buscar novas conquistas.
Ela é como um veneno paralizante, que deixa o homem
totalmente paralizado diante de tantas coisas boas que
poderiam acontecer em sua vida. Se ele tem uma idéia,
não a coloca em prática, por que acha que vai dar
trabalho e isso é o que ele menos quer. Tudo pra ele é
trabalhoso demais.
Por isso, o Senhor diz que ele ficará pobre. “A preguiça faz

cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá
fome.” Provérbios 19:15.

“O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de
pão, mas o que segue a ociosos se fartará
de pobreza”. Provérbios 28: 19.

Muitos
passam
fome
por
estarem
envenenados pela preguiça. Amam o sono, e
têm pavor de sair de casa para procurar o
próprio alimento. Mas o Senhor abençoa
aqueles que buscam com diligência
aperfeiçar suas habilidades e seu trabalho.
Não ame o sono para que não empobreças,
ame a inteligência e procure ser o melhor
em tudo quanto você fizer. Tudo que vier às
suas mãos para fazer faça-o da melhor
maneira possível e você será grandemente
recompensado.
Com amor do seu pastor,
Pedro Soares Neto

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e
orar; e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a
sua terra".
Ore sem cessar, viva uma vida de oração e jejum. Mantenha uma
comunhão, relacionamento e intimidade com Deus. Se humilhe diante do
Senhor através da oração, pois todo aquele que se humilha reconhece a
sua total dependência do Senhor.

NOTÍCIA GOSPEL - JOVENS

PARA REFLETIR

O Que tens para dar,
AMOR ou
ÓDIO?

Evangélica, atriz da Globo afirma
querer casar virgem seguindo os
preceitos bíblicos
A vida sexual dos famosos sempre vira
notícias, hora pela quantidade de
parceiros, hora pela escolha de não ter
relações sexuais até o casamento. Apesar
de ser raro, os casos ainda chamam a
atenção da mídia. Quem recentemente
deu uma declaração dizendo que não
quer manter relações sexuais até o
casamento
foi
a
atriz
Isabelle
Drummond, que interpretou a Emília no
“Sítio
do
Picapau
Amarelo”.
A atriz está com 17 anos e vive a fama
de seu novo personagem, Rosa na
novela “Cordel Encantado”. Em entrevista
a revista Quem, Isabelle diz que nunca
teve um namorado e quer se casar
virgem seguindo preceitos religiosos.
“Alguns amigos e amigas minhas
também pensam assim. Isso é uma coisa
que eu quero. É um princípio meu, um
princípio bíblico, da igreja.” Disse a atriz
se referindo ao sexo depois do
casamento.
(Fonte: Gospel Prime)

Era uma vez duas senhoras que
eram vizinhas. Uma era rica e a
outra pobre, a rica ficava
desprezando a pobre, não perdia
uma oportunidade para provocar a
pobre, e a pobre estava sempre
de cabeça baixa, sem revidar.

foi a patroa que tinha
enviado e mandou dizer que
Um dia a mulher rica chamou sua cada um recebe aquilo que
empregada e deu a ela um cesto merece. A vizinha pegou o
coberto com um pano muito cesto, levou para dentro de
bonito e disse para que ela sua casa com lágrimas nos
De Rebeca para Lukinha
entregasse a vizinha pobre, mas olhos, pegou o que tinha
Você é uma pessoa muito especial para
dentro do cesto e guardou
não olhasse
o eque
dentro,
mim
todatinha
minha
família.eEsteja
em um cantinho. Lavou o
dissessesempre
para firme
ela que
cada um
na presença
do Senhor.
recebe aquilo que merece. A cesto, foi no seu jardim e
empregada pegou o cesto e viu o colheu várias flores, encheu
que tinha, e levou um susto pois o o cesto e devolvendo para a
mandou
mesmo estava cheio de lixo e empregada
ficou com medo de entregar entregar a sua patroa
aquilo para a vizinha, mas como dizendo:
Cada um dá aquilo que
estava cumprindo ordens, teve de
tem!
entregar. A vizinha pobre pegou o
cesto e viu o que tinha dentro e
logo a empregada disse que ela E você, o que tem para dar
não tinha nada ver com aquilo, aos outros, Amor ou Ódio?

AVISOS
AVISOS IMPORTANTES
IMPORTANTES
AGENDA DE ENSAIOS E
REUNIÕES NA IGREJA
Todos aqueles que desejam marcar
ensaios e/ou reuniões na igreja,
devem procurar a Galdina Brito para
agendar.IMPORTANTE

ACONSELHAMENTO
PASTORAL
Todos os sábados de 09:30 às
11:00h, o Pr. Pedro estará na Igreja.

REUNIÃO
DE
ORAÇÃO
Acontecerá sempre no 2º Sábado
do mês uma Reunião de Oração, de
22:00 às 00:00h, dirigido pela Pra.
Ruth.
Somente nesse mês de agosto que
ocorreu no 1º sábado. Não deixe de
participar dessa reunião de Oração.

GINCANA DOMINICAL
Equipe Amarela: 2.356 Pontos
Equipe Vermelha: 2.345
Pontos
Equipe Azul: 2.183 Pontos
Os participantes estão concorrendo
a uma Bíblia de Estudo e uma
premiação super especial para
todos os vencedores (a informar).

MINISTÉRIO SHEKINAH RAFH (Derrama do Teu poder sobre nós)
O Ministério Shekinah é um dos ministérios de louvor da Igreja, que tem se dedicado
a levar as pessoas a adorarem o nosso Deus, Todo-Poderoso. Que a Igreja esteja
sempre orando por esses nossos irmãos, abençoando esse ministério, para Glória de
Deus! O ministério é composto por: Alan, Aldo, Diovanes, Elias (líder), e Gustavo.
Telefone de contato: (31) 9827-9984 - Elias

A CRISE DA FAMÍLIA NA SOCIEDADE MODERNA
“Fala-se muito, hoje em dia,
sobre a crise da família.
Sociólogos, psicólogos, religiosos
e outros, afirmam que o lar
fracassou em seus objetivos, os
pais
falharam
em
seu
desempenho,
além
do
insucesso, nesta área, das
instituições governamentais em
seus programas sociais diversos,
e da igreja cristã.
Afirma-se que a industrialização
removeu da sociedade moderna
o conceito de família, parentes
em geral, pelas dificuldades da
mobilidade
geográfica,
mas
também afetou o símbolo
nuclear, pais e filhos, pela
pressão que os novos padrões
exercem. Não são mais as
estruturas
familiares
que
modelam a sociedade. O inverso
tem acontecido. Surgiu o
feminismo,
reivindicando
a
reavaliação
dos
conceitos
“arcaicos” da vida conjugal.
A família deteriorou-se e os
problemas
emocionais
agravaram-se. Os jovens de
hoje casam-se, aceitando uma
alta probabilidade de que seu
matrimônio fracasse. O número
de
divórcios
cresceu
assustadoramente, alcançando
seu mais alto nível na história. O
resultado da instabilidade da
família manifesta-se no número
cada vez maior de filhos vivendo
com um só dos genitores, e na
troca freqüente de parceiros, na
busca de novas modalidades de
estilo de vida que não exijam
“papel passado”.
Jacques Grand´Maison escreve:
“Os
laços conjugais
e
familiares perderam sua força

A União familiar depende do cultivo de um
hábito tão importante quanto antigo, o
diálogo
pelo atestado dos divórcios e da ruptura das
gerações. Os velhos são colocados em asilos,
os adolescentes agrupados fora da família, a
relação conjugal tornou-se incerta após a
revolução feminina, o trabalho da mulher
fora do lar pôs os filhos nas creches ou com
babás, transtornando profundamente tudo.
As trepidações modernas quebraram as
âncoras familiares de estabilização”.
Podemos tomar medidas que salvem o
casamento e contrabalancem o impacto das
pressões sócio-psicológicas, econômico políticas, que desagregam a família? Cremos
absolutamente
que
sim.
Conquanto
futurólogos apontem para a probabilidade da
desagregação
familiar,
nenhum,
que
saibamos,
prediz
o
desaparecimento puro e simples da família
como tal.
Através dos tempos, a família tem se
defrontado com mudanças, mas não
desapareceu. É na família que se realiza o
crescimento integral do ser humano. Isto
implica na satisfação das necessidades
básicas: afetiva, sexual, intelectual, material,
espiritual e relacional.
Podemos encontrar família assim, cumprindo

Vendas de Computadores e
Assistência Técnica Especializada.
(31) 9868-7328 / 3398-3100 -Isaac

suas funções básicas: cariciosa,
reprodutiva,
nutricional,
educacional e social. Para a
preservação da família, é
necessário o resgate de seu
fundamento
religioso.
Na
concepção cristã, alicerçada na
Bíblia, a família foi constituída
por Deus e ela deve tê-Lo como
fator principal.
No seio de uma família
genuinamente cristã, as pessoas
encontram-se e vivem, no nível
mais profundo, as relações
significativas, porque cada um
de seus componentes teve um
encontro com Deus e achou
ânimo para promover, não
somente o crescimento integral
uns dos outros, mas a própria
perpetuidade
da
família,
instituição divina.”
Por Eli Fernandes de Oliveira

CULTO DA
FAMÍLIA
Amada Ovelha, vamos
vencer essa crise que as
famílias têm vivido nos
últimos tempos. Estaremos
todas as Quinta-Feiras
às 19:00h, na Igreja,
ministrando
um
Culto
Especial para sua Família.
Não deixe de participar!
Com mensagens bíblicas
específicas e oração por
cada necessidade familiar.
Tenha um lar abençoado
por Deus, vivendo em
completa
harmonia
familiar.
Pr. Pedro S. Neto

ANÚNCIOS
Diarista, com experiência.
(31) 9977-6933 Sandra

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

Salão da Valéria. Cabelereira especializada,
Faça aqui a divulgação do seu serviço.
manicure e pedicure. (31) 9741-5591 - Valéria Mande email para: rebeccapn@hotmail.com ou 9989-2792

