
 

 

 

 
IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 15 de maio de 2022 

 

“Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, 

pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu.” (Salmos 42:11)  
 

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

 
 

PALAVRA DA PALAVRA 
 

RECONHECENDO A JESUS 
 

“Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu 
Jesus” 
Marcos 6.54 
 

 
Como o mundo de hoje precisava ter 
conhecimento de Jesus! Interessante que Ele 
estava chegando a uma terra estranha; não temos 
outros registros da passagem d’Ele por ali. Porém, 
mal desembarcou, foi reconhecido pelo povo do 
lugar, que se aglomerou ao redor para ouvi-Lo e 
vê-Lo. O texto informa esta reação instantânea e 
espontânea dos homens de Genesaré. 
 
O mundo hoje não conhece a Jesus. Conhece o 
artista “pop-star”, o jogador de futebol em 
evidência, o político mais afoito, a modelo mais 
visível nas capas de revistas de modas. 
 
Hoje o mundo se curva à vontade desses astros e 
estrelas. Suas opções de refrigerantes, roupas, 
carros, cigarros servem de merchandising para a 
venda de seus produtos. Suas preferencias servem 
de referência para o mundo moderno, que não se 
cansa de copiá-los. 
 
Enquanto isto, Jesus está restrito aos templos, aos 
sermões, à Bíblia e os poucos livros que falam 
dele, em comparação com tudo que se edita no 
mundo, não alcança a maior parte das pessoas 
que desinteressadas, não sentem falta dele. 
 
No passado veterotestamentário, não foi assim: os 
profetas apontavam para Ele. No passado 
neotestamentário, também não foi assim: o povo o 
seguia para onde Ele ia e os seus discípulos o 
seguiram mesmo depois de sua morte. Hoje, 
somente os que se dizem cristãos, e são 
expressiva minoria, os que procuram seguir seus 
passos. No entanto, lembremo-nos, no futuro, 
também não será assim, pois diz-nos a Palavra de 
Deus, “Eis que vem com as nuvens, e todo o olho 
o verá, até quantos os traspassaram” (Ap. 1.7), e 
esta será a última vez que o homem o verá como 
Salvador, antes de vê-Lo na glória eterna do Pai 
como co-herdeiro do reino. 

ORDEM DO CULTO – 10h30 

 

Comunicados – Plácido 

Dirigente de cânticos – Emídio 

Chamada a Adoração – Emídio 

Leitura Bíblica e Oração – Vinicius 

Oração – Geraldo Alves 

Ceia do Senhor  

Dirigente – Helosmar 

Assistentes – Celso, Alex, Anderson, Josezito. 

Oferta  

Dirigente – Claudinei 

Leitura para a Mensagem – Jean Person 

Pregação – Jean Person 

Tema – “Doenças do Coração – A dúvida e a 

desconfiança” 

Passagem Bíblica – Salmos 46.1-3 

Oração de Encerramento – Plácido 

Som – Murilo 

Transmissão – Lucas 

 

INTRODUTORES 

Fernando, Osvaldo, Fábio e Simone R. 



 

 
ANIVERSARIANTES 

 

15 - Maria Izabel da Silva; 

17 - Claudia Alves de Oliveira; Marli Vivian; 

18 - Gabriel de Oliveira; 

19 - Eduardo da Silva Frade; José Hernandes; Heloísa Fernanda da Silva; 

 

 

REGISTROS 

ESTUDO BÍBLICO – Todas as quartas, às 20h.  

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

REUNIÃO DE OBREIROS – 21 de maio, das 9h às 17h. Homens, programem-se para participar deste 
momento importante para a congregação. Informações com a equipe ministerial.  

ENCONTRO DE JOVENS – 22 de maio às 13h. Mais informações com Ewerton e Débora Sobral. 

ENCONTRO DE ADOLESCENTES - 29 de maio às 14h. Mais informações com Fábio e Simone Soares. 

 

POR QUEM DEVEMOS ORAR 
 

Saúde: Toda a nação (COVID-19); Talita Lopes (filha Valdeci / recuperação cirúrgica tumor); Alex 

(cirurgia);  Tamyris (sobrinha Paulo Nascimento/ depressão); Rosi Campos (amiga de trabalho 

Helosmar / dores na coluna e afastamento do serviço); Marinalva (Vizinha Noêmia); Sebastião 

Menezes (cirurgia); Edson (Irmão Naide/AVC); Shirley Ribeiro Claro (Enteada Noemia); Luzia e 

Rose (parentes do César/ câncer); Maike (recuperação / INSS); Claudenice (Recuperação/ COVID-

19); Malvina (mãe da Nina); Miriam (tratamento); Nina; Cris Carpenter Gomes (amiga Miriam/ 

derrame); Robson (filho da Maria Helena); Wanderlúcia; Leonel; Dalva; Nina (irmã do Paulo 

Nascimento/ esclerose lateral amiotrófica). Orações contínuas: Ana Lucia (Esposa do irmão Arthur/ 

Vistas); Irmãos Gary e Claudelina Sorrells (dificuldades com a saúde); Sra. Lori (amiga da Sra. 

Claudelina Sorrells/ Câncer); Dionísio (pai do Luciano); Eronaldo; Vilson; Gilberto Galafassi; Odair; 

Carmem; Benedita Oliveira. Consolo e conforto: Thamiris e Ewerton (complicações na gravidez/ 

perderam o filho); 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: João Carlos de Souza Filho; Carolina Gonsalez Ramos; 

Felipe Gonsalez de Souza; Vitor Gonsalez de Souza; Rodrigo. Agradecimentos:  Muitos irmãos 

agradecem por todos os cuidados e bençãos de Deus. Diversos: Aurélio (sobrinho Paulo 

Nascimento/ 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 15 –15 
de maio de 2022. Colaboradores: Alaor Leite (in memorian); Edição/Impressão: Vanessa Rodrigues; Revisão: Paulo 
Rodrigo Silva; Circulação: Introdutores/Mídias. 
 
 


