
 IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA  –  25 de setembro de 2022 

 “  Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada; ora, se primeiro vem por nós, qual será 
 o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus?”  (1 Pedro 4.17) 

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

 PALAVRA DA PALAVRA 

 A DEBANDADA GERAL 

 “Então, se levantou todo o povo, tanto os 
 pequenos como os grandes, como também os 

 capitães das tropas, e foram para o Egito, porque 
 temiam os caldeus” 

 2 Reis 25.26 

 O  remanescente  que  ficou  em  Judá  vai  se  tornar 
 menor  ainda,  pois  mesmo  o  povo  pobre  e  humilde  que 
 ficará,  vai  fugir  agora.  Por  isso  é  que  Neemias,  cerca 
 de  70  anos  mais  tarde,  irá  dizer  que  a  terra  está 
 deserta,  um  povo  sem  estripe  a  habita,  os  muros 
 derrubados,  os  portões  arrombados,  o  templo 
 destruído.  Povo  sem  liderança  é  o  povo  sem  direção. 
 Como  o  banimento  dos  príncipes  de  Israel,  a  prisão  de 
 Zedequias  e  a  colocação  de  um  governante  fraco, 
 sem  vínculos  como  Gedalias,  o  remanescente  ficou 
 sem  saber  o  que  fazer,  e  então,  a  debandada  se  deu 
 como  lemos  no  texto  acima.  Isso  foi  tão  marcante  que, 
 quando  Zorobabel  volta  70  anos  depois,  e  Esdras  e 
 Neemias  vêm  pouco  mais  tarde,  não  encontram  a 
 cidade  de  Jerusalém  ocupada.  Ela  está  desolada  e 
 deserta  e,  anos  mais  tarde,  após  a  reconstrução  dos 
 muros,  vão  ter  que  fazer  uma  espécie  de  sorteio  para 
 indicarem  as  famílias  que  deveriam  habitá-la.  Foi  a 
 esse  ponto  de  solidão  e  desespero  que  chegou  o  povo 
 de  Deus.  Unicamente,  porque  afastou-se  do  Senhor 
 Deus  e  procurou  trilhar  os  caminhos  dos  povos 
 vizinhos,  indo  em  busca  de  cultos  estranhos.  Com 
 essa  derrocada,  o  ponto  final,  a  que  chegam,  como 
 lemos  acima,  era  mais  do  que  esperado.  Em  nossas 
 vidas  cristãs  hoje,  pode  acontecer  o  mesmo  problema. 
 Se  perdermos  o  rumo  de  nossa  vida  espiritual,  se 
 deixarmos  que  o  mundo,  com  seus  ídolos,  envolvam  o 
 nosso  viver,  se  abandonarmos  a  leitura  da  Bíblia,  a 
 meditação  nela,  e  o  momento  de  oração,  a 
 consequência  será  também  a  nossa  queda. 
 Debandarmos  da  Igreja  (a  família  na  fé),  do  culto,  da 
 Escola  Bíblica  Dominical,  e  buscar  os  caminhos  do 
 mundo  onde,  distantes  de  Deus,  perdemos  a  nossa 
 identidade  cristã,  deixarmos  de  testemunhar  para  o 
 mundo a nova criatura que somos. 

 ORDEM DO CULTO – 10h30 

 Comunicados –  Jean Person 

 Dirigente de cânticos –  Vinícius 

 Chamada a Adoração –  Vinícius 

 Leitura Bíblica e Oração  – Artur 

 Oração  – Novinho 

 Ceia do Senhor 

 Dirigente  – Yure 

 Assistentes  – Miguel, Edmilson de Jesus, 

 Marcelo, David 

 Oferta 

 Dirigente  – Emídio 

 Leitura para a Mensagem  – Edmilson Frade 

 Pregação  – Adriano 

 Tema  – "Vivendo no Reino de Cristo" 

 Passagem Bíblica  – Colossenses 3.5-16 

 Oração de Encerramento  – Magal 

 Som  – Letícia 

 Transmissão  – Lucas 

 INTRODUTORES 

 Fernando, Osvaldo, José Hernandes e Aninha 



 ANIVERSARIANTES 

 26 - Carmem Mandarano 

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

 CULTO DE ORAÇÃO  – 01 de outubro, às 19h. Maiores informações  com Yure. 

 ENCONTRO  DE  JOVENS  –  12  de  outubro,  às  15h.  Será  no  prédio  da  igreja.  Maiores  informações  com 
 Debora e Ewerton Sobral. 

 PROGRAMAÇÃO  ESPECIAL  PARA  CRIANÇAS  –  15  e  16  de  outubro.  Maiores  informações  com  Nadir  e 
 Athaiene. 

 ENCONTRO DE FAMÍLIAS -  22 de outubro, às 18h. 

 43º  CONGRESSO  FEMININO  NACIONAL  –  “É  tempo  de  recomeçar”.  Dias  28  e  29  de  outubro,  no  AMO. 
 Maiores informações para inscrição e transporte falar com Rizete e Nadir. 
 As  irmãs  agradecem  a  todos  os  irmãos(ãs)  que  fizeram  suas  doações  para  as  lembrancinhas  deste  evento, 
 pois já conseguimos atingir a necessidade. Que Deus abençoe. 

 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  : 
 Mayara.  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. 

 EXPEDIENTE 
 O  boletim  COMUNHÃO  é  uma  publicação  semanal  (com  exceção  do  mês  de  janeiro  de  cada  ano)  da  Igreja  do  Senhor 
 em  Itaquera,  dedicada  a  divulgar  as  atividades  da  congregação  e  promover  a  fraternidade  entre  os  membros  do  corpo  de 
 Cristo.  Redação:  Rua  Sábbado  D’Angelo,  866  –  Itaquera  –  CEP:  08210-790  –  São  Paulo  –  SP  –  ANO  30  –  Nº  34  –  25  de 
 setembro  de  2022.  Colaboradores:  Alaor  Leite  (  in  memorian  );  Edição/Impressão:  Vanessa  Rodrigues;  Revisão:  Paulo 
 Rodrigo Silva; Circulação: Introdutores/Mídias. 


