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Escola Bíblica Dominical 9h00

Culto Solene 18h30mim

Ceia do Senhor 05/04

Pr. Ismael Rachid Junior
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Essa é uma das questões mais importantes do cristianismo. Jesus disse a 
Nicodemos que se alguém não nascer de novo não pode ver o Reino de 
Deus (Jo 3.3). 
O que é o novo nascimento? O texto acima diz que todo aquele que crê que 
Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. A combinação dos verbos sublinhados 
nos tempos verbais em que se encontram, mostra-nos que crer é 
consequência de se ter nascido de Deus.
Isto significa que o novo nascimento é a ação de Deus no coração humano, 
transformando-o para crer em Jesus. O novo nascimento é, portanto, obra 
do Senhor que produz, em seguida, mudanças na vida do homem. 
Na sua 1ª epístola, João apresenta as mudanças de quem teve a experiência 
do novo nascimento. Ele ensina que o nascido de Deus: 
1) Crê que em Jesus como o Cristo (I Jo 5.1)
Para o nascido de Deus não existe outro salvador além de Jesus. Não existe 
nada acima de Cristo em sua vida. Não há outro em quem alcance o perdão 
para os pecados, seja liberto da escravidão e da culpa, tenha a esperança 
de vida eterna e confie quanto ao seu cuidado e propósitos. Mesmo 
sentindo-se fraco, o nascido de Deus não desiste de Jesus porque nele 
encontra a doçura e a paz para enfrentar as lutas da vida.
2) Não vive na prática do pecado (I Jo 3.9)
O nascido de Deus não peca mais como um hábito ou com a sua vontade. 
Houve um tempo em que não se preocupava com a sua conduta 
pecaminosa e não se entristecia com o mal. Mas, como nascido de novo, 
considera o pecado uma praga. Lamenta a sua influência e deseja 
profundamente ser liberto dele. A presença do pecado em seu ser é um 
fardo e, por isso, busca ser vigilante na Palavra de Deus e humilde em 
oração para vencê-lo.
3) Ama os seus irmãos (I Jo 3.14)
O nascido de Deus ama a todos os homens, sendo capaz de chorar pelos 
pecadores anelando por sua salvação. Porém, possui amor especial por 
aqueles que têm o mesmo entendimento que ele. Sente-se feliz de estar 
entre os irmãos por serem soldados do mesmo exército e companheiros de 
jornada. Vivemos dias de frieza entre as pessoas, por isso o amor do nascido 
de novo precisa se manifestar pelos irmãos de toda origem, por aqueles que 
são mais fracos na fé, mais velhos ou mais novos, solitários ou atribulados, 
pois, quando amamos uns aos outros com o amor de Jesus, o seu amor é 
aperfeiçoado em nós (I Jo 4.12).
João ensina que aquele que é nascido de Deus possui essas marcas 
distintivas. Você já nasceu de novo?

VOCÊ NASCEU DE NOVO?

DÍZIMOS e OFERTAS

Temos envelopes disponíveis no templo 
para você entregar o seu dízimo ou fazer a 
sua oferta.

Aqui você sempre terá duas sugestões de leitura, 
para o seu crescimento espiritual.

AOS VISITANTES

Caro visitante, agradecemos a sua presença 
conosco hoje. Você é muito especial para nós. 
Esperamos que tenha se sentido bem em 
nosso meio e volte outras vezes. Leve o nosso 
abraço fraternal e, se desejar, deixe o telefone 
com o diácono para agendarmos uma visita.

Rev. Ismael Rachid Junior

CLASSE de CATECÚMENOS

A classe de catecúmenos, já está em 
andamento. Se o Senhor tem falado com 
você neste sentido, procure o Pastor.

Azarias / Márcio*
Vanderlei / Edvar
Breno / Lucas
Sandro / Julio

Denis
Julio
Eliel
Rogério

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA

Acesse o nosso site e veja o Grupo Familiar 
mais próximo da sua residência.

Reunião de Oração

1º e 3º sábados 
de cada mês às 8h00

EBD - 9h00
Noite - 18h30min

Rogério

Ademar

Osmar

Eliel

“Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus ...” I Jo 5.1



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
04/04/15 e 18/04/15, às 8h00, nos 
reuniremos na Igreja para buscar o Senhor, 
humilhar-nos na sua presença e entregar-lhe 
as nossas aflições. Essa é uma experiência 
ímpar para a qual convidamos você.

MISSÕES

Fazer missões é levar o evangelho do Senhor 
Jesus Cristo para o resgate do ser humano em 
sua totalidade. Ao orar, divulgar e contribuir, você 
se torna participante dessa obra.

REUNIÃO de CONSELHO da IGREJA

Todos os presbíteros estão convocados para 
reunião do Conselho a ser realizada no dia 
18/04/2015, às 14h00, na Igreja.

DISTRIBUIÇÃO de FOLHETOS

A SAF distribuirá folhetos e material 
evangélico em nosso bairro. Quem tiver 
interesse de cooperar nesta atividade, 
procure as irmãs Maria do Carmo e Rosilda.

REFORMA da IGREJA

Iniciamos a primeira etapa da reforma de 
nossa Igreja com a construção de novos 
banheiros. Oremos para que Deus conceda 
sabedoria à comissão responsável para a 
condução da obra.

REUNIÃO dos LÍDERES de GRUPOS FAMILIARES

Convocamos todos os líderes dos grupos 
familiares para reunião de avaliação do trabalho 
em 09/04/15, às 20h00, na Igreja. Neste dia, as 
reuniões deverão ser canceladas.

CURSO de “LINGERIE”

O curso de “lingerie” é realizado em todo 1º e 3º 
sábados do mês, das 9h00 às 11h00, na Igreja. 
Para participar, procure a Selma ou a Silvany.

ARTESANATO

O curso de artesanato é realizado toda sexta-feira, 
das 13h30min às 15h00, na Igreja. Para 
participar, procure a Eunice.

CURSO de INFORMÁTICA

Pretendemos iniciar um curso para o ensino 
prático de informática na Igreja. Se você sente 
dificuldade para acessar a internet e utilizar as 
ferramentas disponíveis neste importante canal 
de mídia social, dê o seu nome para o Marcio 
Benevides a fim de se inscrever na turma que 
será formada.

AGENDA da IGREJA

04/04 – Reunião de Oração – 8h00

05/04 – 8h00 – Café da manhã na Igreja

05/04 – 9h15min – Culto da Ressurreição e 
Cantata das Crianças

05/04 – 10h15min – Peça de Páscoa Grupo RE9

11/04 – Reunião Departamental – SAF – 16h00

12/04 – Reunião Plenária – SAF – 16h30

18/04 – Reunião de Oração – 8h00

18/04 – Reunião do Conselho – 14h00

19/04 – Culto com presença do Rev. Célio 
Azevedo – 18h30

25/04 – Jornada de Oração 

25/04 – Workshop na Igreja – UMP – 18h00

Quem puder auxiliar esse projeto social procure 
a Junta Diaconal da Igreja para entregar a sua 
doação. O recolhimento será feito até o terceiro 
domingo do mês.

ABRIGO das CRIANÇAS

DÊ CARONA A QUEM TEM DIFICULDADE DE 
LOCOMOÇÃO PARA A IGREJA.

ESCOLA BÍBLICA de FÉRIAS

Quem tiver possibilidade de participar da EBF, no 
mês de julho, procure as irmãs Thais Barboza ou 
Maria das Graças para dar seu nome e indicar a 
área que pretende atuar. Precisamos de 
professores(as), auxiliares de professor(a), 
músicos(as), instrumentistas e pessoas que 
trabalhem na divulgação, cozinha e limpeza.

BIENAL da SINODAL

A Confederação de SAF’s do Sínodo Unido 
realizará encontro no dia 27/06/15 na IP Unida. 
Na ocasião, serão arrecadados alimentos para a 
Casa do Aconchêgo. Desta forma, para 
cumprirmos o compromisso com a nossa 
Confederação, a presidente da SAF, Maria do 
Carmo, solicita que as irmãs tragam arroz, feijão 
ou lata de sustagem.

Os motivos específicos de oração devem ser 
comunicados ao Pastor. Lembramos que o site 
da Igreja possui “link” que envia pedido de 
oração direto para o e-mail do Pr. Ismael.

D. Luiza: saúde
Sr. Aílton, pai do Sem. Bruno: saúde
Pauliane, Patrícia, Andréia e Juliana: gravidez
Srª. Regina, mãe do Sr. Norberto: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Agnailda: recuperação do braço
Otávio: neto da D. Margarida
Sr. João, pai do Presb. Ricardo: saúde 
Flávio, irmão do Presb. Ademar: saúde
Leila Cortez: saúde
Estela: família
D. Neuza, mãe da Kelcy: saúde
Breno: viagem para a China
Luizão: ambiente de trabalho
Presb. Osmar: emprego
D. Margarida: saúde
Fernando e Marina: viagem de férias
Cristina (irmã da Agnailda): saúde
Paulo: gratidão pela angioplastia exitosa

MOTIVOS de ORAÇÃO  (específicos)

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares
Sociedades Inter. e Depart. da Igreja
Missionários
Coral e Equipe de louvor
Escola Dominical e Culto Público
Vizinhança e afastados
Evangelização
Grupo de Teatro “RE9”
Oficiais da Igreja
Famílias da Igreja
Desempregados
Reforma da Igreja

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ANIVERSARIANTES do MÊS

03/04

05/04

09/04

14/04

14/04

18/04

18/04

18/04

20/04

20/04

22/04

23/04

23/04

28/04

30/04

Selma Santiago Eto

Adriana Maria da Silva Morais

Rosilda Pereira Blecha

Beatriz Cheschini Giovanelli

Vanderlei Lopes Machado

Caique Apolinário Gonsalves

Zilpa Malta Fleckner

Maria Lucivania D. dos Santos Silva

Ireny Braga

Silvany Rodrigues Evangelista

Ricardo Luis de Araujo Cheschini

Cláudia Thieme Vilela Shitsuka

Maria Trindade de Lima

Rosa Terra Ciaccio

Claudia Regina Capriolio Benevides

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

08/04

17/04

25/04

Rogério / Vânia

Rev Ademir / Márcia

Gabriel / Sara

Samara (filha Rev.Daniel Camargo) 
MT SUL
Jonatas (filho Rev.Gilberto Coelho)
Romênia 

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

01/04

25/04


