
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 alguém.
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8 RAZÕES PORQUE DEVO
PARTICIPAR DA EBT
1. Por causa do nosso amor a Cristo e 
à Sua Palavra. “Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda, esse é o que 
me ama; e aquele que me ama será amado 
por meu Pai, e eu também o amarei e me 
manifestarei a ele”.( Jo. 14.21)
2. Porque é dever de todo cristão crescer 
no conhecimento de Deus através do 
ensino saudável das Escrituras. “Antes, 
crescei na graça e no conhecimento de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A 
ele seja a glória, tanto agora como no dia 
eterno”. (II Pe. 3.18)
3. Para que não sejamos enredados 
pelas heresias e desvios doutrinários 
do nosso tempo. “Respondeu-lhes Jesus: 
Errais, não conhecendo as Escrituras nem o 
poder de Deus”. (Mt. 22.29)
4. Porque o ensino da Palavra de Deus 
proporciona a elevação do nível de 
maturidade da igreja. “Para que não 
mais sejamos como meninos, agitados de 
um lado para outro e levados ao redor por 
todo vento de doutrina, pela artimanha dos 
homens, pela astúcia com que induzem ao 
erro”. (Ef. 4.14)
5. Porque a EBT é um lugar propício para 
a descoberta, crescimento e capacitação 

de novos ministérios. “Tu, porém, sê 
sóbrio em todas as coisas, suporta as 
aflições, faze o trabalho de um evangelista, 
cumpre cabalmente o teu ministério”. (II Tm. 
4.5) Todo filho de Deus tem um ministério 
a cumprir no seio da igreja. Qual é o seu 
ministério?
6. Porque a EBT fortalece a família 
promovendo o entrelaçamento dos 
relacionamentos familiares. “Tendo 
purificado a vossa alma, pela vossa 
obediência à verdade, tendo em vista o 
amor fraternal não fingido, amai-vos, de 
coração, uns aos outros ardentemente”. (I 
Pe. 1.22)
7. Porque o estudo sistemático da 
Palavra de Deus nos desperta e prepara 
para uma vida de santidade.  “Pois eles 
nos corrigiam por pouco tempo, segundo 
melhor lhes parecia; Deus, porém, nos 
disciplina para aproveitamento, a fim de 
sermos participantes da sua santidade”.  
(Hb.12.10)
Lembre-se: “Segui a paz com todos e a 
santificação, sem a qual ninguém verá o 
Senhor”. (Hb. 12.14)
8. Porque a EBT é uma proveitosa 
fonte de despertamento e avivamento  
espiritual para a igreja. “Mas, seguindo 
a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo”. (Ef. 4.15)

                      Pensemos nisso!



• Segunda - I Co. 15.50
• Terça - Mt. 11.25-27
• Quarta - Js. 1.1-9
• Quinta - Hb. 3.17-19

• Sexta - Sf. 3.8-12
• Sábado - I Jo. 1.5-10
• Domingo - Mc. 13.3-10
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ESTUDO DO CAPÍTULO 2 DO EVANGELHO DE MATEUS

OS PLANOS DE DEUS NÃO PODEM SER FRUSTRADOS

1 - A primeira coisa que chama nossa atenção nesse relato de Mateus 2 é a total soberania 
de Deus na História! Nada nesse relato acontece por acaso – Deus estava soberanamente no 
controle das situações e circunstâncias. E nada que possa acontecer pode impedir o propósito 
soberano de Deus, porque Ele é Deus! Há muito tempo Deus tinha falado pelos profetas prome-
tendo o Messias. Ele deu indicações sobre os tempos, os lugares e as circunstâncias em que isso 
aconteceria. Sabemos que apesar de tantos sinais o povo não o recebeu como o Ungido de Deus. 
E mesmo com todas as tentativas de Herodes de frustrar os planos de Deus, tudo se cumpriu 
conforme o previsto e anunciado pelos profetas. Nada pode surpreender o Senhor! Nada pode 
deter o seu propósito! Deus é soberano, o que signifi ca que a Sua vontade sempre é cumprida.

2 - Isto serve para confortar o meu e o seu coração porque podemos ter a certeza de que esse 
Grande Deus, que é o Senhor da História, é também soberano sobre a minha e a sua história 
de vida! Independentemente daquilo que possamos enfrentar, Deus conhece, e está no controle 
para fazer cumprir o Seu propósito em nossas vidas. Creiamos nisso!

3 - Outra grande verdade presente nessa história é o desejo de Deus em revelar-se e rela-
cionar-se conosco. Por isso e para isso enviou Seu Filho. E Ele continua se revelando através 
da Sua Palavra ou das circunstâncias da vida. No entanto, nem sempre estamos receptivos à 
Sua voz. Os fariseus, os sacerdotes e os escribas estudavam muito a Palavra de Deus. Eles 
conheciam a Lei e os Profetas. Viram os sinais e os prodígios de Deus na história do povo. Mas, 
quando Deus trouxe à luz a promessa que eles mais esperavam, eles não perceberam nada. 
Não basta termos conhecimento das “coisas” de Deus. Necessitamos, sim, de um relacionamento 
vivo com Ele e com Sua Palavra para que Ele possa nos revelar Seu caráter Santo e Seu propósito 
em nossas vidas.

4 - E, por último, não podemos esquecer as lições de vida, de fé, de caráter e de dependência de 
Deus, demonstradas através da vida de José. Ele é o exemplo, nesse relato, de como um homem 
simples pode servir tão poderosamente aos propósitos de Deus. Muitas vezes pensamos que 
para alguém ser notadamente usado por Deus precisa ser de nobre nascimento, instruído em toda 
ciência e com características quase sobre-humanas. José, porém, era um homem comum. Nunca 
lemos nada sobre ele que o fi zesse diferente, mais capaz ou melhor do que qualquer um dos seus 
amigos. Ele era absolutamente normal. Mas, ele foi um homem extraordinário porque decidiu obe-
decer. Sempre que Deus ordenou alguma coisa a José, ele obedeceu plenamente, sem questio-
nar, mesmo que isso lhe trouxesse dores interiores e danos à sua reputação. José sabia, depois de 
ouvir o Senhor e de com Ele relacionar-se, que aquilo que Deus tinha para ele, fosse o que fosse, 
era o melhor. E, pela sua obediência, o Filho de Deus chegou ao mundo e tornou-se o Salvador.

Talvez, por vezes, seja difícil entender perfeitamente o propósito de Deus em determinadas situa-
ções da vida ou mesmo de suas ordenanças, mas podemos ter a certeza que isso é o melhor para 
nós. E, se formos fi éis, veremos a recompensa.

QUE O SENHOR NOS ABENÇOE NESSA CAMINHADA DE FÉ E OBEDIÊNCIA!
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Heloneide da Silva de Brito e
Alankardek Douglas O. Brito 99624-6610
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Josiane Porfi ro Pereira e
Walter Pereira 99507-4373
13/02
Jacinilda da Rocha dos Santos e 
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Maria Aparecida dos Santos M. e 
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SE
G Oração das mulheres - 14h30

Programa de Cura Interior - 19h30

TE
R Reunião de Irmãos de Encargo - 19h30

Salmodiar - 17h

QU
A

Grupos Familiares - 19h30

QU
I

SE
X Vigília de Oração - 20h

SÁ
B

1º SÁB: Reunião de Casados - 19h30
              Reunião de Adolescentes - 19h30
2º SÁB: Rede Crer&Ser - 14h30
              Vitória Jovem - 19h30
3º SÁB: Reunião de Homens - 16h
4º SÁB: Reunião de Mulheres - 16h
              Rede Crer&Ser - 14h30

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

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