IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 31 de julho de 2022
“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o
que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o
vosso pensamento.” (Filipenses 4.8) Voltemos os nossos pensamentos a Deus e o Adoremos como Ele merece.

NOSSOS IRMÃOS E VISITANTES SÃO BEM-VINDOS, EM NOME DE JESUS!
PALAVRA DA PALAVRA

ORDEM DO CULTO – 10h30

O BEM ESTAR COMPLETO
"O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na
verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua
prosperidade e saúde, assim como é prospera a tua
alma"
3 João 1.2
A segunda carta de João foi endereçada à igreja,
coletivamente, enquanto que a terceira carta é enviada
a um determinado obreiro, um certo Gaio, de quem
muito pouco se sabe, mas o pouco que se conhece é
altamente positivo e valoroso.
Este homem provavelmente era um dos obreiros da
igreja que estava dando continuidade ao trabalho que
João ou algum dos outros apóstolos teriam iniciado
naquela comunidade. O elogio que o apóstolo faz a
ele demonstra que devia ser um justo e dedicado
obreiro do evangelho, mas também uma pessoa que
merecia o carinho e boa vontade de João, pela forma
como a ele se dirige nos versículos que acima
destacamos.
O que João está preconizando para Gaio é aquilo que
todo ser humano deseja em sua vida. O bem estar
completo que, atingindo a situação material (as
coisas), passa pelo estado do corpo (a saúde), e chega
ao interior do homem (o espírito).
A expressão "faço votos por sua prosperidade", parece
indicar que compete ao próprio Gaio fazer com que
esses resultados acontecessem em seu viver. Ou
seja: ele deveria esforçar-se em seu trabalho para que
"as coisas” caminhassem bem, ele deveria cuidar de
seu físico para que "a saúde" estivesse bem e,
finalmente, ele deveria buscar a presença de Deus,
para que o "seu espírito" fosse beneficiado.
João amou Gaio, como podemos notar no versículo
1, mas não Ihe isentou dos propósitos sãos e
positivos que deveria ter em seu viver, se quisesse
realmente ter uma vida agradável e tranquila diante
de Deus. A pergunta que nos fica, distantes mais de
dois mil anos de João e Gaio, é se estamos
preocupados com nosso desempenho em nossa vida
material, física e espiritual, com o propósito de honrar
ao Senhor.

Comunicados – Eduardo
Dirigente de cânticos – Leonel
Chamada a Adoração – Leonel
Leitura Bíblica e Oração – Arthur
Oração – Yure
Ceia do Senhor
Dirigente – Helosmar
Assistentes – Osvaldo, Anderson, Josezito,
Alex.
Oferta
Dirigente – Magal
Leitura para a Mensagem – Plácido
Pregação – Plácido
Tema – “A cura do cego de Jericó”
Passagem Bíblica – Marcos 10. 46-52
Oração de Encerramento – Fábio
Som – Nicolas
Transmissão – Letícia

INTRODUTORES
Plácido, Roberto, Fernando e Gicélia.

ANIVERSARIANTES
06 - Daniela Oliveira Nascimento Godoi;
.

REGISTROS
REUNIÃO FEMININA – Retorna na próxima quarta-feira, dia 03 de agosto. Maiores informações com Simoni e Deusa.
AGENDA LIVRE – Dia 07 de agosto às 14h.
Assembleia Geral Extraordinária – Ocorrerá no dia 14 de agosto, às 9h. Pauta: Comunicados e decisões deliberativas
do Conselho Administrativo. O Edital de Convocação está fixado nos quadros de aviso.
REUNIÃO DE OBREIROS – Dia 27 de agosto, das 9h às 17h.
ENCONTRO DE ADOLESCENTES – Domingo dia 28 de agosto, às 14h. Maiores informações com Fabio e Simone
Soares.
43º CONGRESSO FEMININO NACIONAL – “É tempo de recomeçar”. Dias 28 e 29 de outubro, no AMO. Maiores
informações para inscrição, transporte e doações para a lembrancinha, falar com Rizete e Nadir.

POR QUEM DEVEMOS ORAR
Saúde: Toda a nação (COVID-19); Rafael Niovel Nuñes (câncer); José Edenilson (atropelamento); Edvaldo José; Talita
Lopes (filha do Valdeci / recuperação cirúrgica tumor); Lorrany; Tamyris (sobrinha do Paulo Nascimento/ depressão);
Rosi Campos (amiga de trabalho do Helosmar / tratamento radioterapia); Marinalva (vizinha da Noêmia); Sebastião
Menezes (cirurgia); Edson (irmão da Naide / AVC); Maike (recuperação / INSS); Malvina (mãe da Nina); Miriam
(tratamento); Nina; Cris Carpenter Gomes (amiga da Miriam / derrame Shirley Ribeiro Claro (enteada da Noêmia); Luzia
e Rose (parentes do); Robson (filho da Maria Helena); Nina (irmã do Paulo Nascimento / esclerose lateral amiotrófica).
Orações contínuas: Claudenice; Wanderlúcia; Leonel; Dalva; Ana Lucia (esposa do irmão Arthur / visão); Irmãos Gary e
Claudelina Sorrells (dificuldades com a saúde); Sra. Lori (amiga da Sra. Claudelina Sorrells / câncer); Eronaldo; Vilson;
Gilberto Galafassi; Odair; Carmem; Benedita Oliveira. Consolo e conforto: todas as famílias que têm perdido seus
entes queridos para a COVID-19. Procurando trabalho: Mayara; Renato. Proteção: Pais do Jean Person; Radamés
(proteção em seu trabalho no hospital). Vida espiritual: Família Adriano; João Carlos de Souza Filho; Carolina Gonsalez
Ramos; Felipe Gonsalez de Souza; Vitor Gonsalez de Souza; Rodrigo. Agradecimentos: Sandra agradece por projeto
entregue na faculdade; Vanessa e Ana Carolina agradecem pela efetivação em seus empregos; Vinicius agradece pela
promoção no serviço; Magal agradece por sua recuperação do COVID-19; Vitor agradece pelo processo de ida à
França; Débora e Ewerton Sobral agradecem pela aquisição da casa própria. Muitos irmãos agradecem por suas
famílias e todos os cuidados, proteção e bençãos de Deus. Diversos: Aurélio (sobrinho do Paulo Nascimento /
problemas com bebida); Família Marli Vivian; Geraldo Alves; Conceição Marques; Isabela Vitória; Maria Helena
Marques; Osmar Juliano; retorno dos trabalhos presenciais. Por todo corpo de Cristo que se reúne em Itaquera, por
sua saúde física e espiritual.
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