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Algumas semanas atrás, a classe “Evolução” da Escola Dominical de nossa 
Igreja estudou um assunto que me empolgou e resolvi escrever sobre ele: a 
vida cristã. Logo de início, apresento o questionamento: O que significa ser 
cristão? Será que a nossa vida cristã é autêntica?
No texto acima, encontramos o testemunho de que a atitude dos discípulos na 
cidade de Antioquia era tão semelhante à do Senhor Jesus Cristo que, pela 
primeira vez, aqueles homens foram chamados de “cristãos”, isto é, 
seguidores de Cristo. 
Atualmente, há pessoas, igrejas, comunidades e nações que se intitulam 
cristãs, porém vivem mergulhadas em densas trevas espirituais, porque a vida 
cristã é mais do que possuir uma religião ou fazer parte de uma igreja.
A vida cristã possui características que devem ser consideradas pelos 
verdadeiros seguidores de Cristo:
1. Vida cristã é renúncia - No dicionário, a palavra renúncia significa 
desistência, abdicação ou exoneração. Jesus disse: “Assim, pois, qualquer de 
vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.” (Lc 
14.33). O escritor aos Hebreus declarou: “… deixemos todo embaraço, e o 
pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que 
nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé…” 
(Hb 12.1,2)                                                                                                                         
2. Vida cristã é coerência no testemunho - É preciso deixar transparecer em 
nós o imensurável amor de Jesus. Em nossas palavras e práticas há 
necessidade de coerência com o ensino da Palavra de Deus: “Assim brilhe a 
vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas obras glorifiquem ao pai 
que está no céu.” (Mt 5.16)
3. Vida Cristã é submissão - No dicionário, a palavra submissão significa 
sujeição, obediência ou docilidade. Cristo é o nosso exemplo de obediência: 
“Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de 
cruz.” (Fp 2.8). Não existe vida cristã sem obediência, pois a partir do momento 
em que aceitamos o senhorio de Cristo em nossa vida, nos tornamos seus 
servos. 
4. Vida cristã é compromisso - Quantos estão vivendo um cristianismo 
superficial, domingueiro, egocêntrico, distante da realidade bíblica, apegados 
a este mundo materialista e que despreza os absolutos da Palavra de Deus? 
Jesus ensinou que: “Nem todo o que diz “Senhor! Senhor!” entrará no reino dos 
céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus.” (Mt 7.21) 
Que tipo de cristãos somos? As características da vida cristã autêntica estão 
presentes em nossa vida? Renunciamos ao pecado? Testemunhamos de 
Jesus pela coerência de vida? Somos obedientes ao ensino bíblico? Temos 
compromisso com o Senhor?
Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos reconhecidos como seus autênticos 
seguidores.

SOMOS RECONHECIDOS COMO CRISTÃOS?

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.

Dc Denis Rodrigues Siqueira

CLASSE de CATECÚMENOS

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

Lucas / Vanderlei *
Márcio / Eliel
Sandro / Lucas
Julio / Breno

Julio
Azarias
Rogério
Denis

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

Vanderlei

Ricardo

Israel

Tony

“Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos”.
Atos 11:26b



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
04/07/15 e 18/07/15, 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. 

REFORMA da IGREJA

Com a primeira etapa da reforma de nossa Igreja 
finalizada, pela graça de Deus, estamos com 
banheiros novos e adaptados às normas legais 
de acessibilidade. No início do mês de junho, 
iniciaremos a segunda fase da obra com a 
ampliação da nave do templo. Esta fase tem 
previsão de término para o mês de novembro. 
Lembramos que serão necessárias adaptações, 
especialmente para o funcionamento da Escola 
Dominical, e contamos com a colaboração de 
todos. Pedimos a Deus que continue nos 
abençoando e concedendo sabedoria à 
comissão de obras.

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 o 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.

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.

A UPH ESTÁ FORMADA!

Pela graça de Deus, a UPH – União 
Presbiteriana de Homens de nossa Igreja foi 
constituída em 14/06/15 e já foram 
separadas datas para a realização da 
programação desta sociedade no 2º semestre 
do ano. Convidamos os homens da Igreja a 
participarem e orarem por sua sociedade.

ACAMPAMENTO da FAMÍLIA UNIDA

Nos dias 10 a 12 de outubro de 2015 
realizaremos o 1º acampamento da nossa Igreja. 
Agende essa data e se programe para o efetuar o 
pagamento em suaves parcelas. Se tiver dúvidas, 
converse com a comissão organizadora.

CURSO de INFORMÁTICA

Está em andamento em nossa Igreja, o curso de 
informática para você aprender a acessar a 
internet e utilizar as ferramentas disponíveis 
neste importante canal de mídia social. Para 
participar, converse com o Marcio Benevides.

AGENDA da IGREJA

04/07 – Reunião de Oração – 8h00

04/07 – Bazar Missões – SAF

11/07 – Departamental SAF – 15h00

19/07 – Reunião de Oração – 8h00

19/07 – Reunião do Conselho – 14h00

23/07 a 25/07 – Escola Bíblica de Férias

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 
LOCOMOVER-SE PARA A IGREJA.

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
Patrícia e Andréia: gravidez
Juliana e Robson: gratidão pela chegada 
de Mariana
Srª. Regina, mãe do Sr. Norberto: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Otávio: neto da D. Margarida
Amparo: filha da D. Margarida (saúde)
Presb. Vanderlei: recuperação cirurgia
Leila Cortez: saúde
Estela: família
D. Neuza, mãe da Kelcy: saúde
Breno: estada na China
Luizão: trabalho
Denis: pais (saúde e conversão)
Deise Wilma: família e saúde (site)

MOTIVOS de ORAÇÃO  (específicos)

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares
Sociedades Internas e Departamentos da Igreja
Missionários
Coral e Equipe de louvor
Escola Dominical e Culto Público
Vizinhança
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

01/07
07/07
11/07
14/07
19/07
20/07
20/07
22/07
29/07
29/07
30/07
30/07
31/07

Cecília Braga Lopes
Otávio Lima Silva
Elisabete Lopes Machado Siqueira
Valderly Nogueira da Silva
Heitor Lima da Silva
Antonio Carlos Marcondes
Fernando Lianza Rodrigues
Enzo Franco Rocha
Laura de Melo Marques
Nathália Gonzaga Maia
Deise Dutra
Marisa Nunes de Souza
André Ciaccio

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

01/07
18/07
29/07

Rev. Ismael e Kelcy
Júlio e Regiane
Marcio e Leila

Marcelo (filho Rev.Flávio Figueiredo)
Foz do Iguaçu

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

25/07

CATECISMO MAIOR de WESTMINSTER

Nessa queda reduziu o gênero humano a um 
estado de pecado e miséria.
Rom. 5:12; Gal. 3:10.

23. A que estado ficou reduzido o gênero humano 
por essa queda?

Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei 
de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por Ele 
dada como regra, à criatura racional.
Rom. 3:23; 1 João 3:4; Gal. 3:10-12.

24. Que é pecado?


