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ANIVERSÁRIANTES
DaDia

02 – Lecir Siqueira
Dia 12 – Chun Chueng Chan
Dia 16 – Sabrina G. de Oliviera
Dia 17 – Adriana dos Santos –
Dia 27 – Cicera C. Rosa
Dia 30 – Admilson dos Santos
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Pr. Aloísio Campanha

ESTEDENDA A SUA MÃO

VISITANTE

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!
ATIVIDADES PERMANENTES

Momento de Oração: Domingo às 5:00 pm
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 06:00 pm
Culto Dominical: 7:00pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial: 1º domingo do mês
Culto Administrativo: trimestral - 2º domingo do mês
Reunião do Conselho Administrativo: 1ª sexta-feira do mês

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM

Depois de permitir, para irritação dos fariseus, que seus discípulos debulhassem espigas de cevada
numa fazenda, Jesus chegou ao centro da cidade e entrou numa sinagoga (de cidade não informada),
uma espécie de sucursal do templo em Jerusalém, a cidade-capital, que
ficava mais ao sul.
Queria apenas cultuar, ali no norte do país, onde começou seu ministério.
Antes dele, chegara, também, com o mesmo propósito, um homem que tinha uma de suas
mãos atrofiada.
Talvez o homem (sem nome, apenas conhecido por suas deficiências físicas) tenha percebido
que chegara a sua oportunidade de ter a sua mão boa de volta. Talvez tenha ficado na dúvida se
devia pedir algo a Jesus, porque era sábado e a lei proibia qualquer tipo de
trabalho nesse dia. Talvez algum fariseu o tenha empurrado até Jesus, numa forma de cilada, para
flagrar Jesus no pecado de atentar contra o sábado.
Os olhos se voltaram para os dois, frente a frente. O culto parou. O homem precisava de Jesus, que
tinha poder para curá-lo, mas era sábado.
Jesus percebeu a sua necessidade, embora fosse sábado:– Estenda a sua mão.
O homem teve pouco tempo para decidir.(Pela sua cabeça devem ter passado muitas perguntas
velozes: Devo estender a minha mão? Se ele não me curar, vou ser alvo de gozação o resto da minha
vida. Se ele me curar, vão ficar furiosos comigo, porque hoje não é dia de cura. Ah, seja o que Deus
quiser!)
O homem estendeu a mão em direção a Jesus, que a
restaurou.
O homem tinha, agora, suas duas mãos perfeitas.
O homem fez a escolha certa.
Ainda hoje, o convite continua aberto para aquele que tem uma parte de sua vida ressequida, seja
porque está difícil viver depois da morte de uma pessoa querida, seja porque está difícil
esquecer uma violenta ofensa recebida, seja porque está difícil prosseguir, depois de uma derrota
fragorosa e injusta, seja porque o transtorno da ansiedade passou a dominar as portas da alma, seja
porque está difícil recuperar a alegria de viver, depois que um acidente incapacitou parte do corpo
para a plenitude dos movimentos, seja porque o ódio injustamente nutrido tem tirado a doçura do
sono noturno, seja por causa de uma enfermidade que nada faz cessar.
Se a sua vida está ressequida, aceite o convite de Jesus, mesmo que os obstáculos sejam muitos,
mesmo que as dificuldades sejam fortes, mesmo que lhe digam que não pode nem deve estendê-la
em direção a Jesus.
Quando Jesus ainda estava no campo de cevada, ele disse que era maior do que o templo de
Jerusalém.
Ao se dizer maior do que o templo, o edifício mais majestoso da região naquela época, Jesus estava
dizendo que era maior do que os problemas que atrofiam as nossas vidas.
Estenda a sua mão.
(A história está contada em Mateus 12.1-14, Marcos 2.23-6 e Lucas 6.11-1.)
ISRAEL BELO DE AZEVEDO

Culto de Louvor e Adoração
Video Countdown
Música Congregacional

Ministérios AMAC e de Multimídia
Vocal, Instrumental e Congregação

CANTAREI AO MEU SALVADOR - 66 HCC
Oração
Boas-Vindas
Comunicações
Músicas Congregacionais

João Rubens Soares
João Rubens Soares
João Rubens Soares
Vocal, Instrumental e Congregação

AOS PÉS DA CRUZ
DEUS CUIDA DE MIM
MAIS
Mensagem

Pr. Edson Peterle Vieira

"AS CONTROVÉRSIAS DA VIDA - ALTOS E BAIXOS"
I Reis 19: 1-4
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Jocilene Malas
Música Congregacional
Vocal, Instrumental e Congregação
ALIANÇA
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

João Rubens Soares
Pr. Edson Peterle Vieira
Piano

VOCAL- Jocilene Ayres Malas. Meyre Ellen Nunes Gomes, Pollyanna Soares
PIANO Jocilene Ayres Malas
BATERIA - Kevin Chan
VIOLÃO - João Rubens Soares
SOM - Kevin Chan
PROJEÇÃO - Anthony Soares
APOIO TÉCNICO - Sotiris Malas

Comunicações
A Escola Biblica Dominical inicou uma série de estudos sobre Mordomia
,Venha aprender o que motiva a cada Cristão ser um verdadeiro
dizimista e trazer todos os seus dízimos “a casa do tesouro”. casa
No próximo estudo vamos ver que a culpa é do Mordomo num

do

acontecimento na casa do Pastor. Por que será? Nāo perca o nosso
estudo.

CHRISTMAS PROJECT
“HE IS HERE”
Ensaios todos os domingos às 3:30 pm

Próximo domingo – Ceia do Senhor e Culto Administrativo
AGENDA DE ORAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral
e Família Pastoral
TERÇA-FEIRA: Diretoria da Liber NY
e Ministério de Artes Culinárias
QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração
e Ministério de Jovens e Adolescentes
QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa Igreja
e Visitantes
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças
e Ministério de Mulheres
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas
DOMINGO: Ministério de Oração
e Famílias da Igreja

