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Louvamos a Deus por você fazer
parte desta família na fé. Que o
Senhor continue te abençoando,
em nome de Jesus.

Motivos de Oração
Não podemos deixar de orar:
- Pelas famílias da Igreja
- Pela liderança da igreja
- Pelos departamentos da Igreja
- Pela Obra Missionária da igreja
- Pelos projetos de 2010 da igreja
- Pelo Centro de Recuperação Peniel
- Pela nossa cidade e governantes
- Pelos nossos irmãos enfermos
- Pelo nosso Presbitério (PGMS)
- Pelas pessoas que nos visitam
- Pelas crianças abandonadas
- Pelos pobres e mendigos
- Pelas eleições deste ano
- Pela sociedade civil

CONGREGAÇÃO no Bairro JARDIM VITÓRIA
Ev. Maria Aparecida: 3641-5279 / 9213-3028
Endereço: Rua 05, esquina com Av. Principal.

Escala de Domingo
Pregação: Rev. Fran (2Co 5.18-21)
Liturgia: Jefferson
Diáconos de Plantão:
Quinta-Feira 27/05:
Escala do Próximo Domingo – 30/05
Pregação: Rev. Fran
Liturgia:
Diáconos de Plantão:
Quinta-Feira 03/06:

Faça desta igreja uma parte do seu lar. Queremos visitá-lo(a) e orar com e por você, para isso, procure a recepção e
preencha o cartão de visitantes. Se você pretende conhecer melhor a Bíblia, nos procure na secretaria ou pelo
telefone (65) 3641-2399 ou 3028-2499. Foi um prazer tê-lo(a) conosco. Volte outras vezes. Deus lhe abençoe, em
nome de Jesus.
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amília foi originada em Deus. A
família é projeto de Deus. Deus tem
um propósito especial para família.
Ela foi criada, a fim de oferecer serviço,
cultuar a Deus e proclamar as obras de sua
graça (1 Pe.2.5-9). E isso tanto
publicamente quanto particularmente ou
em sua casa. Nesta oportunidade gostaria
de falar do culto domestico tanto pra
mostrar os benefícios deste ato como
atender a recomendação do supremo
concílio da IPB. Então vamos lá.
Culto Doméstico é definido no
princípio de liturgia da IPB, no artigo 10,
como: “Culto doméstico é o ato pelo qual
os membros de uma família crente se
reúnem diariamente, em hora apropriada,
para leitura da palavra de Deus,
meditação, oração e cântico de louvor e
adoração”. A família precisa entender que
o culto familiar deve ser visto como parte
integral da vida família. Assim como a
diversão faz parte da família, ou o planejar
as férias, também o culto familiar deve
fazer parte integral da vida
familiar.Devemos entender que o culto
doméstico objetiva aprofundar o
relacionamento da família com Deus e um
com os outros e auxilia na edificação
espiritual da mesma. Devemos entender
também que, a negligencia quanto a
pratica do culto na família tem trazido
prejuízos.
Quais os benefícios do culto
doméstico? Vejamos alguns benefícios

que o culto doméstico proporciona à
família:
a) Conhecimento da palavra de
Deus- por meio do culto na família haverá
maior conhecimento da bíblia. A Bíblia é
insubstituível, e precisa ser mais
conhecida e amada por todos da família;
b) Crescimento espiritual 2Pe.3:18 diz que devemos crescer na
graça e no conhecimento do Senhor.
Portanto, é preciso que a família abra e
leia a palavra de Deus buscando o
alimento necessário para o seu
crescimento. Que haja discussão,
interesse e busca pelas palavras que
refrigeram nossa alma;
c) União familiar – O culto
doméstico uni mais a família, por isso
deve ter um aspecto agradável para unir
mais e mais os membros da família e, não,
para dispersá-los. A família é uma unidade
e deve honrar a Deus unida;
d) Evangelização – O culto
doméstico é ocasião em que os pais
estarão evangelizando os filhos e estamos
incentivando os nossos filhos a terem um
relacionamento sincero com Deus. Pais
sejam evangelistas dos seus filhos!;
e) Resoluções de problemas – O
culto doméstico nos dá oportunidade para
se compartilhar experiências com lições
úteis para a resolução de dificuldades. Por
meio do culto doméstico a família possui a
feliz oportunidade de colocar aos pés do
Senhor os seus problemas, na certeza de

que Deus apresentará a melhor solução no tempo oportuno (Sl.25:12; Hb.4:16; 1Pe.5:67). Algumas Sugestões Para o Culto Doméstico: 1) Marque uma hora mais acessível a
todos da família; 2) Deixe que todos participem com orações, leituras, cânticos etc.; 3)
Permita que cada dia, um membro da família, seja o dirigente do culto; 4) Se na casa tiver
crianças pequenas, o culto deve ser atrativo com histórias e cânticos infantis; 5) Nunca
discuta sobre problemas da igreja no culto doméstico; 6) Dê oportunidade para perguntas
e sugestões; 7) Separe um texto, ou um versículo para memorizar; 8) Faça um caderno de
oração com pedidos da família e de outros e também as respostas; 9)O tempo de duração
do culto deve ser: não demorado, mas não apressado. Lembre-se o culto deve ser
prazeroso; 10) Acima de tudo, não desista. Deus quer ser adorado no seu lar. Deus criou a
família para glorificar o seu nome! Os pais precisam incentivar toda a família a ser firme
e assídua no culto doméstico! O desejo do nosso coração é que, o culto doméstico seja
uma realidade na vida de todos os lares, em todas as famílias da igreja de Cristo! Que
Deus nos ajude a cultuá-lo em nossos lares, para a Glória de Deus e bem de nossa família.
Em nome de Jesus. Amem! Um forte abraço, rev. Fran.

Espaço Missionário
DESAFIO PARA O ANO DE 2010
Pregar o evangelho para os nossos parentes, amigos, visinhos, visitantes. E o grande
desafio é que cada membro ganhe pelo menos uma pessoa para Cristo neste ano. Que
Deus nos ajude! Vamos semear a palavra de Deus com abundância, pois cremos na lei da
semeadura que diz: ”o que semeia com fartura com abundância também
ceifará” (2Co.9:6). Somos também desafiados a sermos melhores discípulos de Cristo!

Para Pensar
Cultuamos a Deus em nossa casa?
Somos membros da família De Deus?
Somos verdadeiros adoradores?
Tenho tem prazer em Deus e nas coisas de Deus?
Posso dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor?
Eu e minha família temos prazer em examinar a Escritura

Agenda da Igreja
Domingo

Grupos Familiares - 19:30hs

?
Escola Bíblica

Reunião na residência da irmã Maria
Rodrigues, segunda-feira, às 19:30hs
?
CPA II - Reunião na residência da irmã Rosinha,
terça-feira, às 19:30hs
?
CPA III - Reunião na residência da irmã Sueli
Aparecida, terça-feira, às 19:30hs

Dominical - 08:30hs
?
Culto Solene - 18:30hs

Quarta-feira
?
Projeto Alegria

e Arte

Quinta-feira
?
Oração, Louvor

e Estudo Bíblico
Tema: Seitas e Heresias - 19:30hs

Sábado
?
Programações

das Sociedades Internas.

?
CPA I -

Secretaria da igreja. Horário de atendimento:
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00. Fone: (65) 36412399 ou (65) 3028-2499.

Avisos e Eventos
Solicitamos aos irmãos que os avisos a serem colocados no boletim
sejam repassados até quinta-feira de cada semana.
ATIVIDADE DE QUINTA-FEIRA
Venha participar dos estudos de quinta-feira.
Estamos estudando sobre as seitas e as heresias.
Venha com sua família e convidem outros, pois
eles precisam saber destas verdades também.
Participe!
GRUPO FAMILIAR
Queremos avisar que os grupos familiares estão
funcionando e temos três grupos: o grupo do
CPA I, do CPA II e do CPA III. E você que ainda
não faz parte procure um dos grupos. Pedimos
aos irmãos que participem. Fortaleça os grupos
familiares. Para sua melhor orientação e
informações procure os lideres: Líder do grupo
do CPA I: Léa – 3641-1685; CPA II: Diac.
Vanderlei –
3641-2366; CPA III: Pb.
Marcelino – 9224-3050 e Pb. Emerson – 84298195. Obs. Pedimos que os líderes informem
onde será sua próxima reunião até quinta-feira
para colocarmos no boletim.
COMUNICADO DA JUNTA DIACONAL
A Junta Diaconal comunica que para se usar
qualquer objeto do Patrimônio da Igreja (cadeira,
mesa, etc) deve requerer junto ao Presidente
Diácono Acácio e na falta deste ao VicePresidente Diácono Wilson antecipadamente a
reserva. O mesmo deve retirar no dia e hora
marcada, bem como sua entrega (Retorno).
Obrigado!
JANTAR ROMÂNTICO
O MIFAC avisa que na data de 26 de junho estará
realizando um jantar romântico. Vai ser um
jantar todo especial! Você não pode perder!
Compre já o seu jantar, com os casais do MIFAC.
Custa apenas 25,00, o casal. É para namorados e
eternos namorados.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - 2010
Hoje é a Reunião com os professores das
seguintes classes: Gideões, Débora, Geração que
Pensa e Melhor Idade, após a Escola Dominical.
Atenção professores do Departamento Infantil,
dia 05/06 (sábado) acontecerá nossa 2 reunião da
Escola Dominical, as 16:00hs.

UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERINAS
Reunião com os coordenadores da UCP, no
próximo sábado (29), as 16:00hs, para avaliação
das atividades e programação das atividades do 2
semestre.
CULTO SOLENE
Nosso culto inicia-se às 18h30min e pedimos aos
irmãos que não cheguem atrasados. Não
conversem no culto (tenham reverência), e ao
chegar no templo, orem, leiam a Bíblia. Na saída,
espere que o pastor chegue até a porta (nesse
intervalo agradeça a Deus pelo culto, interceda
pelos visitantes, etc.). Depois desça para a
quadra, pois ali você terá um delicioso suco e a
oportunidade de conversar com seu irmão.
ANIVERSÁRIO DA CONGREGAÇÃO
Nos dias 29-30 de maio, a congregação do jardim
vitória, estará completando 19 anos. Vamos
juntos agradecer a Deus por mais um ano de
existência da igreja ali.
CANTINHO DA FAMÍLIA
Que possamos cantar: “eu e minha casa
serviremos a Deus, com alegria!” Agora uma
pergunta: você tem investido em sua família?
Você tem feito culto domestico? Você tem levado
a sua família aos pés do Senhor? Lembre-se
disso: só será salvo Tu e tua casa, se você e toda a
sua casa crê em Jesus como Senhor e
Salvador!(At.16:31).
CANTINHO DA FIDELIDADE
Deus é fiel! Seja você também fiel em tudo.
Devolva o dízimo de tudo que ganhas. Traga à
casa do tesouro. Deus mandou trazer! (Ml.3:10 11) e o resto do versículo é com Ele. Você crê
nisso? Obs. Se você ainda não tem o envelope
pegue com os diáconos!
RECADINHO DO CORAÇÃO
O amor de Deus é um amor que vai a procura
daquilo que está perdido. O amor de Deus é um
amor decidido. Ele resolve amar a quem quer
porque o amor não é uma dívida dele para com
quem quer que seja (Fonte: Ser de Deus p.258261).

