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Ceia do Senhor 03/05

Pr. Ismael Rachid Junior

Pr. Filipe Fontes
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Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira

Márcio Marques da Silva
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O versículo acima deve ser dividido em duas partes. Na primeira, Paulo ensina 
que os pais não devem provocar seus filhos à ira. 
Provocar a ira dos filhos é exigir uma atitude deles e caminhar em outra 
direção. Isso acontece quando os pais não têm um relacionamento autêntico 
com Deus e exigem que seus filhos tenham.
Portanto, pais cristãos precisam, antes de tudo, assumir um compromisso com 
a sua fé a fim de se habilitarem para o que diz a segunda parte do versículo, 
criarem os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Isso envolverá:
1) Ensinar-lhes a Palavra de Deus
Pais que querem a felicidade de seus filhos ensinam a Palavra de Deus a eles 
andando pelo caminho, ao deitarem e ao levantarem (Dt 6:6-7). Há pais que 
não se preocupam com o culto doméstico e não separam um tempo para orar 
e ler a Bíblia com os seus filhos. Precisamos mostrar, na prática, como uma 
vida de fé se desenvolve. Por vezes, nossos filhos, dependentes de nós, não 
querem ler a Bíblia ou ir à igreja e os pais consentem. Não podemos 
negligenciar a ordem que Deus de ensinar a Palavra aos nossos filhos. Não é 
um favor que fazemos a Deus. Sendo obedientes ao que o Senhor nos manda, 
nossos filhos serão felizes e trarão delícias à nossa alma.
2) Orientá-los a serem responsáveis
Ensinar uma criança a ser responsável é exortá-la a guardar os brinquedos e as 
roupas, a arrumar a cama e o próprio quarto, a pôr a mesa da refeição, ajudar 
na louça e na limpeza da casa, a ter horário para fazer a tarefa escolar, etc. 
Tudo isso prepara a criança para a vida. A Bíblia diz que o campo do preguiçoso 
é cheio de cardos, a sua superfície é coberta de urtigas, o seu muro de pedra 
permanece derrubado e assim a pobreza o alcança e prevalece sobre a sua 
vida (Pv 24.30-34). Não podemos sobrecarregar nossos filhos de atividades 
domésticas, porém devemos auxiliá-los a não se tornarem ociosos.
3) Discipliná-los
Pais que não disciplinam seus filhos não calculam o mal que estão fazendo. 
Deus ensina que devemos disciplinar nossos filhos desde cedo ensinando-lhes 
a cumprirem o quinto mandamento: "Honra a teu pai e a tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá" (Ex 20.12). Se 
ensinarmos os nossos filhos a nos honrar e respeitar, o que dissermos para 
eles será valorizado. Além de nos honrar e respeitar, respeitarão também as 
autoridades, o que trará bênçãos para a vida deles. Quando a liderança dos 
pais é reconhecida e respeitada, o lar se torna um lugar de paz e descanso.
Precisamos adquirir postura de pais que educam os filhos de acordo com a 
Escritura Sagrada. Agindo desse modo, nossos filhos verão a sinceridade do 
nosso relacionamento com o Senhor e, pela ação do Espirito Santo, crerão no 
mesmo Deus que cremos.

ENSINANDO A CRIANÇA NO CAMINHO QUE DEVE ANDAR

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 / Lucas*
Rogério / Marcio
Breno / Vanderlei
Eliel / Edvar
Sandro / Denis

Denis
Julio
Vanderlei
Lucas
Marcio

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

Israel

Ricardo

Tony

“E vós, pais, não provoqueis à ira vossos filhos, mas criai-os 
na disciplina e admoestação do Senhor.”   Efésios 6.4



REUNIÃO de ORAÇÃO

No primeiro e terceiro sábados do mês, dias 
02/05/15 e 16/05/15, 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 
16/05/2015, às 14h00, na Igreja.

DISTRIBUIÇÃO de FOLHETOS

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

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 Aconchego. Desta 
forma, para cumprirmos o compromisso com 
a nossa Confederação, a presidente da SAF, 
Maria do Carmo, solicita que as irmãs tragam 
um quilo arroz e um quilo de  feijão ou uma 
lata de sustagem até o dia 21/05/15.

REFORMA da IGREJA

Estamos finalizando neste mês a primeira 
etapa da reforma de nossa Igreja com a 
construção dos novos banheiros. Em seguida, 
a segunda fase se iniciará com a ampliação 
da nave do templo para 150 lugares. Oremos 
para que Deus conceda 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.

CURSO de “LINGERIE”

O curso de “lingerie” é realizado no 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

Se você deseja acessar a internet e aprender das 
ferramentas disponíveis neste importante canal 
de mídia social, dê o seu nome para o Marcio 
Benevides a fim de se inscrever na turma que 
iniciará suas atividades nos próximos dias.

AGENDA da IGREJA

02/05 – Reunião de Oração – 8h00

09/05 – Distribuição do “Cada Dia - Família” – 
10h00

10/05 – Café da Manhã na Igreja (UCP) – 8h00 

16/05 – Reunião de Oração – 8h00

16/05 – Programa Especial (UPA/UCP) – 10h00

16/05 – Reunião do Conselho – 14h00

23/05 – UMP São Paulo – Mackenzie

30/05 – Filme/Debate (UMP) – Igreja – 19h00

31/05 – Culto – Tema: Família – Rev. Carlos 
Aranha – 18h30

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, Andréia e Juliana: gravidez
Tony e Pauliane: gratidão pelo nascimento de 
Marina
Srª. Regina, mãe do Sr. Norberto: saúde
Presb. Oscar e Srª. Vivian: saúde
Otávio: neto da D. Margarida
Ricardo: família enlutada
Flávio, irmão do Presb. Ademar: saúde
Leila Cortez: saúde
Estela: família
D. Neuza, mãe da Kelcy: saúde
Breno: estada na China
Luizão: ambiente de trabalho
Presb. Osmar: emprego
D. Margarida: saúde e família enlutada 
Joaquim: família e luto pela perda da esposa

MOTIVOS de ORAÇÃO  (específicos)

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares
Sociedades Internas 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

04/05

08/05

10/05

12/05

26/05

27/05

Rogério de Araujo Silva

Lucas Terra Ciaccio

Elizabeth Pereira dos Santos

Giselle Cortez Machado

Ricardo da Silva Morais

Poliana Rodrigues Cid Felipe

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

07/05

15/05

16/05

18/05

29/05

Wagner/Celeni

Sandro/Claudia

Eliel/Maria do Carmo

Ademar/Maria das Graças

Wilson/Nadir

Samuel (filho Rev. Jorge Neves)

Oriente Médio

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

06/05

18/05 Talita(filha Rev.Daniel Camargo)

Mato Grosso do Sul

31/05 Timóteo (filho Rev.Jorge Oliveira)

Oriente Médio


