
IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 04 de dezembro de 2022

“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos; e andai em amor, como também Cristo nos amou e se
entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave.” (Efésios 5:1-2)

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

PALAVRA DA PALAVRA

“EU TEREI VIVIDO”

Se eu puder ser suficientemente sábio para conhecer meus
impulsos imprudentes a tempo de refreá-los, e forte para
encarar o medo com calma...
Se eu puder ser honesto quando falho, humilde quando venço,
contente não apenas quando trilhando um caminho fácil e
confortável, mas também no trabalho e no sofrimento, e
corajoso no perigo, aceitando as dificuldades como um
desafio...
Se eu puder conservar uma mente clara, um coração limpo e
uma mão pronta para aquele que falha, sentindo a dor do
ferido, compaixão pelo desafortunado e sincero prazer pela
sorte de outrem...
Se eu puder ficar tranquilo no tumulto, calmo na tristeza e feliz
com as pequenas alegrias, conhecendo o riso, mas sem
esquecer como chorar...
Se eu puder ter senso de humor e com firmeza encarar os
momentos graves, planejando para o futuro, tirando proveito
do passado...
Se eu puder dominar o meu "eu" com a mente aberta para a
verdade e ansiar pela sabedoria, ser humilde na força, mas
forte na humildade, lembrando a simplicidade das grandes
coisas e a grandeza das coisas simples...
Se eu puder preencher meus dias com atos bondosos,
andando sempre no caminho do Pai, e receber Seu "muito
bem" - TEREI VIVIDO.
Oração: Pai amado, que eu sempre tenha em mente que "tudo
posso naquele que me fortalece"; por isso, vou agir confiando que
o Senhor está ao meu lado. Ajuda-me, Pai Santo. Amém.

Na última sexta-feira (02/12),
Clebison Gomes entregou sua
vida a Jesus, sendo batizado.
Que alegria receber um novo
irmão. Glória a Deus pela vida
de nosso novo irmão.

ORDEM DO CULTO – 10h30

Comunicados – Jean Person

Dirigente de cânticos – Emídio

Chamada a Adoração – Emídio

Leitura Bíblica e Oração – Edmilson de
Jesus

Oração – Arthur

Ceia do Senhor

Dirigente – Plácido

Assistentes – Vilson, Osvaldo, Miguel,
Maike

Oferta

Dirigente – César

Leitura para a Mensagem – Miguel

Pregação – Magal

Tema – "Qual a sua verdade?”

Passagem Bíblica – João 8:32

Oração de Encerramento – Ewerton
Demétrio

Som – Letícia

Transmissão – Nicolas

INTRODUTORES

Lucas, José, Alex e Aninha



ANIVERSARIANTES

04 - Arthur Goes Reis; Glaucia Delgado
06 - Renato Hernandes

07 - Lucilene Silva
10 - Benedita Confessor Alves

REGISTROS

REUNIÃO FEMININA – Todas as quartas, às 14h. Maiores informações com Simoni e Deusa.

REUNIÃO FEMININA DE CONFRATERNIZAÇÃO – Dia 07 de dezembro às 14h. Mulheres,
programem-se para este encontro de encerramento do ano.

ENCONTRO DE JOVENS – 11 de dezembro às 13h.  Maiores informações com Ewerton e Débora
Sobral.

REUNIÃO DE PROFESSORES – 18 de dezembro às 14h.

POR QUEM DEVEMOS ORAR

Saúde: Toda a nação (COVID-19); Jair (irmão da Nadir / tumor); Pietro (Leucemia); Eugênia (cunhada Nina /

Câncer); 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); 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 e Leonides Galafassi; Odair; Carmem; Benedita Oliveira. Consolo e conforto: todas

as famílias que têm perdido seus entes queridos para a COVID-19. Procurando trabalho: Sonia Frade; Izabel

Soares. 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: 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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