
O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.

Nossa missão é dar testemunho da unidade do povo de Deus como Igreja na localidade,
isto é, como Corpo de Cristo neste local em que vivemos.Não jogue este informe na via pública, ele pode servir para edificação de atlguém.
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“Graças te dou, visto que por modo 
assombrosamente maravilhoso me 

formaste; as tuas obras são admiráveis, e 
a minha alma o sabe muito bem”. 

(Salmos 139.14)                                                                                                  

Nós somos obra de Deus! Deus faz 
originais! Não existem duas pessoas sobre 
esta terra que sejam exatamente iguais em 
tudo. Deus também fez você de maneira 
maravilhosa, assim como você é, com 
todas as suas diferentes características, 
com seus dons e com suas limitações. 
Você já agradeceu a Deus por isso? Você 
não é “produto do acaso”, nem é uma 
criatura que saiu mal de Suas mãos. Pelo 
contrário, está escrito que “somos feitura 
dele, criados em Cristo Jesus para boas 
obras, as quais Deus de antemão preparou 
para que andássemos nelas”. (Ef. 2.10)

É maravilhoso e motivo de louvor e gratidão 
não sermos entregues ao acaso, ao azar ou 
ao destino. Pelo contrário, Deus planejou 
muito bem a sua e a minha vida até o fim. 

Você não quer agradecer-Lhe por isso, 
não quer agradecer a Deus por Ele ter feito 
você da maneira como você é e louvá-lO 
pelo plano que Ele tem para você? Seu 
caminho bem pessoal foi planejado por 
Deus. Por isso não se compare com a vida 
de qualquer outra pessoa. Por Deus criar 
originais, Ele nunca se repete. E, através da 
gratidão e do louvor, você dá oportunidade a 
Deus para transformá-lo por meio de Jesus.

Pérolas Diárias, 9 de Junho
Portal Chamada



• Segunda - Hb. 1. 1-4 
• Terça - Is. 40. 29-31  
• Quarta - Sl. 59. 16
• Quinta - 2 Co. 8.9

• Sexta - Lc. 18. 27
• Sábado - 1 Pe. 5. 6-7
• Domingo - Mt. 11. 29

 • ANIVERSARIANTES  • NOSSA PROGRAMAÇÃO

 • LEITURA DIÁRIA

S
E
G Oração das mulheres - 14h30

Programa de Cura Interior - 19h30

T
E
R Reunião de Irmãos de Encargo - 19h30

Q
U
A

Grupos Familiares - 19h30

Q
U
I

S
E
X Vigília de Oração - 20h

S
Á
B

1º SÁB: Reunião de Casados - 19h30
2º SÁB: Vitória Jovem - 19h30
3º SÁB: Reunião de Homens - 16h
              Reunião de Adolescentes - 16h
4º SÁB: Reunião de Mulheres - 16h

D
O
M Reunião Geral: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 19h

Reunião Geral: 3º domingo - 09h
EBT: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 09h

18/06
Alini Grobério Linhares 99998-3466
Beatriz Andrade Falcão Souza               99766-6550
João Cícero Nobre Filho 3315-2874
Suely Porfi ro Nascimento 99838-5668
19/06
Nadia Maria do N. Ribeiro 99277-5292
Mateus Dalvi de Paula 3337-9803
20/06
Henrique Silva Santos 99988-0691
João Pedro Cardoso 99928-7915
Sandra Barbosa N. de Deus 99779-9815
Thelma dos Santos Ferreira 99514-1538
21/06
Adalgizo Raimundo 3322-8961
Almerinda Evangelista Cunha 3316-0466
Brunele Abreu Silva Soares 99521-1316
Jorge Luiz Duarte G. Filho 99726-6847
24/06
Gabriel Ramos P. Marin 99902-6607
Larissa de Melo Ferreira 98856-8242
Ludmila Ferraz Dias Vieira 99761-0942
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“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo
conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.” (Filipenses 4.6)

Por que orar se Deus já sabe o que você precisa?
Se Deus sabe todas as coisas, então por que é que nós devemos orar? Existe razões pelas 
quais nós não devemos orar?

Se Deus sabe todas as coisas, porque é que nós somos instruídos a orar? Por que é que, 
nas escrituras Sagradas, todos os livros falam da oração, de petições ao Pai, de orações 
de súplica e de ação de graças? Se Deus sabe todas as coisas, então por que é que ora-
mos?

Antes de responder a essa pergunta eu gostaria de começar com duas razões que não 
devem ser usadas para orar. Primeira, não devemos orar para informar Deus e segunda, 
não devemos orar para impressionar Deus.

Devemos sim, orar para convidar Deus a participar nas nossas vidas.
Quando oramos, devemos fazê-lo com reverência, humildade, com Fé, mas, sobretudo, 
com Amor. Como um fi lho pequeno quando fala com seu pai e pede conselho, conforto e 
ajuda, devemos comunicar-nos com Deus da mesma forma – pedindo conforto, conselho 
e ajuda. 

Quando oramos e convidamos o Senhor a fazer parte da nossa vida, estamos sendo ins-
trumentos em Suas mãos. Ele nos irá abençoar e orientar e, no processo, também sere-
mos usados para abençoar quem nos rodeia. 

Quando convidamos o Senhor experimentamos um crescimento espiritual maior. Quando 
oramos e colocamos o nosso coração nas mãos d’Ele, estamos repensando a nossa vida 
e ponderando sobre o que fazemos de errado e buscando nossas virtudes. Esse cresci-
mento permite tornar o que é fraco em algo forte e o que já é bom em algo ainda melhor.

Com a oração também aprendemos humildade e mansidão. Nós não sabemos tudo e re-
conhecer que o Senhor sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para nós é uma lição 
de humildade. Uma pessoa humilde é capaz de aprender, capaz de crescer e é aquela 
que, quando fala e ensina, o faz com amor e compaixão. Jesus Cristo, o fi lho unigênito de 
Deus, foi perfeito, andou sem pecado, e, apesar de todo o Seu poder, Ele foi a pessoa mais 
humilde. Ele fazia a vontade do Pai em todas as coisas, e o fazia por amor a Ele.
Quando oramos pelas razões certas, nos aproximamos mais de Deus e permitimos que 
Ele seja parte integrante da nossa vida.

Quão maravilhoso é saber que Deus ouve as nossas orações e que o nosso coração está 
mais próximo Dele.

Irmão João Martins
Portal Familia

 • ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO
18/06
Mauriceia Barcelos Freitas e
Luiz Carlos Gomes Filho 99860-6676
20/06
Adriene Moreira Meireles Gondorine e 
Paulo Gondorine 99909-0624
24/06
Raphaela L. Sbardelotti Agostinho e
Cidicley de Paula Agostinho 99889-4284


