IGREJA DE CRISTO EM ITAQUERA – 06 de agosto de 2022
“Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e
será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai;”
Lucas 1.31-32

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

ORDEM DO CULTO – 10h30

A SABEDORIA DO ALTO
“A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura;
depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de
misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem
fingimento.”
Tiago 3.17
Para encerrar os aspectos essenciais à vida cristã, o
apóstolo nos fala sobre a sabedoria que vem do alto, em
contraposição àquela que, sendo humana e mental,
advém da engenhosidade ou capacidade intelectual em
entender as pessoas e as situações, e saber melhor se
comportar entre elas, da forma que no dizer do apóstolo,
é “terrena, animal e diabólica”.
O que ele está querendo nos ensinar é que a sabedoria
desenvolvida pelo nosso intelecto, seja pelos genes
positivos que nos condicionaram favoravelmente para a
inteligência, seja pelo conhecimento adquirido por nossa
mente, é apenas um atributo biológico e humano, que nos
prepara para o entrevero das coisas deste mundo,
disponível para todo e qualquer homem ou mulher. Já o
crente, além desta sabedoria “terrena e animal”, atributo
universalmente dado por Deus a todo ser humano, possui
também a possibilidade dessa outra sabedoria que vem
do alto, possível apenas àqueles que são “filhos de
Deus”.
Sim, a sabedoria humana, que o apóstolo chama de
terrena e animal, é também nos dizer dele “diabólica”,
pois resulta da pecaminosidade engendrada no coração
do ser humano, que o conduz a enganar, fraudar,
perverter, corromper, prejudicar, roubar, furtar, adulterar,
cobiçar e até matar. Ela é tão perniciosa que o homem já
criou até ditados para explicá-la, como, por exemplo: o
mundo é dos mais espertos, o levar vantagem em tudo, o
ser mais “malandro” que os outros.
Já a sabedoria que, no dizer de Tiago vem do alto, é o
oposto de tudo isto: é pura (não julga com segundas
intenções); é pacífica (não deseja levar a melhor sobre os
demais); é moderada (contenta-se normalmente); é
misericordiosa (abre mão de intenções pessoais em favor
de terceiros); é de bons frutos (resulta em coisas boas
para todos); é imparcial (não favorece qualquer das
partes); e não é hipócrita (ou seja, não aparenta outra
coisa que não a realidade). Qual a sabedoria de que você
se vale no seu dia a dia, como seguidor de Cristo?

Comunicados – Adriano
Dirigente de cânticos – Vinicius
Chamada a Adoração – Vinicius
Leitura Bíblica e Oração – Fernando
Oração – Magal
Ceia do Senhor
Dirigente – Eduardo
Assistentes – Vilson, Edmilson de Jesus,
Miguel, Maike.
Oferta
Dirigente – Rodrigo
Leitura para a Mensagem – Ewerton Frade
Pregação – Novinho
Tema – “Os Dois Caminhos”
Passagem Bíblica – Deuteronômio 30.15
Oração de Encerramento – Edemilson Frade
Som – Rebeca
Transmissão – Lucas

INTRODUTORES
Osvaldo, Alex, Plácido e Simone G.

ANIVERSARIANTES
10 – Julio Adamis; Jozesito Lima Oliveira;
11 – Gabriele André Silveira;
12 – Sandra Gomes L. dos S. Silva.
.

REGISTROS
REUNIÃO FEMININA – Todas as quartas, às 14h. Maiores informações com Simoni e Deusa.
AGENDA LIVRE – Hoje, às 14h.
ENCONTRO DE JOVENS – teremos uma vigília no dia 12 de agosto, no prédio da Igreja. Maiores informações com
Ewerton e Débora Sobral.
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. 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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