
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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Todos os relacionamentos levam tempo. Um 
relacionamento com Deus, embora diferente de 
outros relacionamentos em muitos aspectos, ainda 
segue as regras de outros relacionamentos. A 
Bíblia está cheia de comparações para nos ajudar 
a conceituar o nosso relacionamento com Deus. Por 
exemplo, Cristo é descrito como o noivo e a Igreja 
é descrita como a noiva. O casamento são duas 
pessoas de sexos opostos unindo suas vidas como 
um (Genesis 2.24). Tal intimidade envolve tempo a 
sós um com o outro. Uma outra relação é a de pai 
e filho. Relações parentais estreitas são aquelas 
em que as crianças e os pais têm um especial 
“tempo a sós” juntos. Passar um tempo sozinho 
com a pessoa amada oferece a oportunidade de 
realmente vir a conhecer essa pessoa. Passar 
um tempo a sós com Deus não é diferente. 
Quando estamos a sós com Deus, aproximamo-
nos dele e passamos a conhecê-lo de uma forma 
diferente do que quando estamos em grupo.

Deus deseja um tempo “a sós” conosco. Ele quer 
um relacionamento pessoal. Ele nos criou como 
indivíduos, “formando-nos” no ventre (Salmos 
139.13). Deus conhece os detalhes íntimos de 
nossas vidas, tais como o número de cabelos nas 
nossas cabeças (Lucas 12.7). Ele conhece os 
pardais individualmente, e “vocês valem mais do que 
muitos pardais” (Mateus 10.29, 31). Ele nos convida 
a ir a Ele e conhecê-Lo (Isaias 1.18). Quando 

desejamos conhecer a Deus intimamente, nós o 
buscamos mais cedo (Salmo 63.1) e passamos 
tempo com Ele. Seremos como Maria, sentada aos 
pés de Jesus, ouvindo a Sua voz (Lucas 10.39). 
Teremos fome e sede de justiça, e seremos saciados 
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de 
justiça, porque eles serão fartos (Mateus. 5.6).
Talvez a melhor razão para passarmos tempo a sós 
com Deus seja seguir exemplos bíblicos. No Antigo 
Testamento, vemos Deus chamando os profetas a vir 
a Ele a sós. Moisés se encontrou com Deus sozinho 
na sarça ardente e depois no Monte Sinai. Davi, 
(Salmos 57). A presença de Deus passou por Elias 
na caverna. No Novo Testamento, Jesus passou um 
tempo a sós com Deus  “E, levantando-se de manhã, 
muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um 
lugar deserto, e ali orava.” (Marcos 1.35). Na verdade, 
Jesus nos ensinou a orar a Deus: “Tu, porém, quando 
orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, 
orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, 
que vê em secreto, te recompensará” (Mateus 6.6).

Passar tempo a sós com Deus livra as nossas 
mentes de distrações para que possamos focar 
nEle e ouvir a Sua Palavra. Permanecendo nEle, 
podemos desfrutar da intimidade à qual Ele nos 
chama e passamos a realmente conhecê-Lo.
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• Segunda - Lm. 3.22-23 
• Terça - Nm. 6.24-26
• Quarta - Sl. 59.16-17
• Quinta - Pv. 14.1

• Sexta - Rm. 8.37
• Sábado - Hb. 4.12
• Domingo - Lc. 11.4

 • 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

26/06
Lais Amancio Vieira 99887-3745
Maria Aparecida P. Menezes                  99942-6414
Maria da Penha B. Conceição 98874-6348
Nicoli Santos Corrêa 99774-6463
Priscila A. Madeira 99792-4131
Wallace Pagoto Schulz 99808-6072
28/06
Jovercino Rodrigues Costa 99930-3034
29/06
Ariquie Miquelino Santos 99706-0559
Maria Borges dos Santos 99803-4691
30/06
Fernanda Coan R. Moneche 99942-2546
Julia de Oliveira Nunes Queiroz 99904-9166
Rogério Oliveira 99614-6340
Arthur Novaes Gandine 98803-3653
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ESTUDO DO CAPÍTULO 14 DO LIVRO DE PROVÉRBIOS

 VOCÊ TEM JUIZO?

“Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte”.
(Provérbios 14.12)

1 - Uma pessoa com juízo sabe o que faz.
“Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo 
não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz”. (V.8)
2 - Uma pessoa com juízo aprende com as difi culdades da vida.
“Quem leva a vida zombando de tudo não adquire a sabedoria, mas quem tem juízo aprende com 
facilidade”. (V.6)
3 - Uma pessoa com juízo afasta-se de quem não tem juízo. 
“Afaste-se das pessoas sem juízo porque gente assim não tem nada para ensinar”. (V.7)
4 - Uma pessoa com juízo examina tudo e todos.
“A pessoa simples acredita em qualquer palavra, mas quem tem juízo está sempre atenta a quem 
a diz”. (V.15)
5 - Uma pessoa com juízo é prudente no pensar antes de agir.
“Quem tem juízo toma cuidado a fi m de não se meter em difi culdades, mas o tolo é descuidado e 
age sem pensar”. (V.16)
6 - Uma pessoa com juízo aprende a manter a calma. 
“Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo.” (V.17) 
 “A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não 
tem juízo”. (V.29)
7 - Uma pessoa com juízo não oprime, nem zomba do necessitado.
“Quem oprime os pobres insulta a Deus, que assim os fez, mas quem é bom para eles honra a 
Deus”. (V.31)

“A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação.”
(Provérbios 14.34)

QUE O SENHOR NOS DÊ JUÍZO! OREMOS POR NÓS MESMOS E PELA NOSSA NAÇÃO!

 • ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO
30/06
Fernanda Coan R. Moneche e
Mairon Subtil de Faria Moneche 99942-2546

Miriana da Silva Paula e José de Paula 99812-9999


