
A Escola Bíblica Dominical — a maior 
Escola do Mundo, tem sido a principal 
responsável pela formação ministerial dos 
obreiros e obreiras em nossas igrejas.

Venham aprender conosco e seja uma 
benção nas mãos do Senhor , a partir das 9 
horas da manha estaremos te esperando de 
braços abertos . 

Prosseguir em conhecer ao Senhor é um 
imperativo dirigido a todos os crentes, porém 
muitos não têm descoberto o maravilhoso 
motivo desta ordem divina, e não desfrutam 
das riquezas e tesouros oferecidos por Deus 
através da sua palavra.

Como uma forma de encorajamento 
e estímulo aos mestres e alunos, a seguir 
estarão sendo apresentadas sete razões 
para estarmos participando com freqüência 
de uma das poucas oportunidades, que 
nos sobrou neste mundo ocupado, de 
aprendermos a Palavra de Deus, que é a 
Escola Bíblica Dominical:

1 - POR AMARMOS A JESUS. 
Jesus disse: “Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda, este é o que me 
ama.” (Jo 14.21)

O amor é o maior dos mandamentos. 
O apóstolo Paulo, no capítulo treze de sua 
primeira Carta aos crentes de Corinto, explica 
este sentimento na sua plenitude. Que lindo e 
sublime é o amor !!!

Certamente ninguém que professe a 
fé cristã diria que não ama o Senhor Jesus. 
As pessoas possuem meios muito variados 
de demonstrar o amor que sentem pelos 
outros. Quando queremos agradar a alguém 
a quem dispensamos consideração, respeito, 
reverência, a primeira coisa que fazemos é 
procurar saber das coisas que esta pessoa 
gosta. E assim já podemos começar a 
demonstrar nossos sentimentos, conferindo 
à pessoa amada coisas e situações que lhe 
agradam.

Às vezes precisamos rever nossos valores 
para sabermos se o que procuramos fazer 
para Jesus é a forma correta de demonstrar 
o nosso amor para com ele. Nós devemos 
amar nosso próximo, respeitando-o; amar 
as almas perdidas, evangelizando-as; amar a 
obra de Deus, trabalhando nela. Mas acima 
de tudo devemos amar a Jesus, conhecendo 
e guardando os seus mandamentos (Jo 
14.21).

2 - PARA NÃO ERRARMOS. Jesus 
disse: “Errais não conhecendo as Escrituras 
nem o poder de Deus.” (Mt 22.29)

Não é necessário nem comentar acerca 
das grossas fileiras de pessoas hoje que 
caminham para o abismo por aderirem a 
movimentos, seitas e superstições por causa 
da falta de conhecimento bíblico.

Naquela ocasião de Mt 22.29, um grupo 
religioso, os Saduceus, que dizia não haver 
ressurreição, perguntava a Jesus a respeito 
de uma mulher que teve vários maridos nesta 
vida, e qual seria seu marido na vida futura. 
Nosso Senhor Jesus repreendeu-os não 
somente por não conhecerem as Escrituras, 
mas também por não conhecerem o poder 
de Deus.

3 - PARA SERMOS LIMPOS. Jesus 
disse: “Vós já estais limpos pela palavra que 
vos tenho falado.” (Jo 15.3)

A limpeza é o requisito número 1 de 
tudo o que vamos fazer. Se nós ganhamos, 
por exemplo, uma roupa usada, nossa 
primeira preocupação é proceder na sua 
lavagem, para depois, e somente depois, usá-
la. Nossa casa, nossa roupa, nossos objetos, 
tudo o que possuímos pode não ser assim 
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Ministério Atos (Jovens e Adolescentes)
19h00 - Sexta-feira  [Atos de Comunhão] 
19h00 - 2º Sábado do mês [Atos Talk] (confirmar)
18h00 - Todos os domingos - Classe da EBD
19h00 - 4º Domingo [Culto] (confirmar)

Texto:  Mateus 24:1-14;32-34
Tema: Aquele que perseverar até 
o fim será salvo.
Quebra-gelo: Você já ouviu falar 
de algum prédio que desabou 
sobre seus moradores, ceifando-
lhes a vida? Como foi?
Transição: No texto, Jesus 
explica que o fim do mundo 
acontecerá de modo inesperado.
Perguntas para discussão nos 
PGM:
1. A profecia sobre o Templo de 
Jerusalém já se cumpriu? vv. 1,2
2. E a profecia sobre o fim dos 
tempos? vv.  3-8
3. O seu amor pelas pessoas tem 
esfriado? vv. 9-14
4. O que aprendemos com a lição 
da figueira? vv.32-34 
Conclusão:
O tempo do fim será angustiante 
para qualquer cristão. Nesse 
tempo, será salvo aquele que 
perseverar na sua fé em Cristo 
até o fim.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)
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formoso à vista, luxuoso, mas uma coisa é 
necessário: tudo deve ser limpo.

Nada pode ser utilizado sem que antes 
seja limpo: a louça do almoço precisa ser 
limpa para ser utilizada no jantar; a roupa 
que trocamos precisa ser lavada para 
ser novamente vestida, os instrumentos 
cirúrgicos precisam ser limpos e novamente 
esterilizados para a próxima cirurgia... Como 
é notado, a limpeza é o carro-chefe de todo 
trabalho bem sucedido.

Assim mesmo Jesus faz conosco. É 
impossível permanecermos na presença de 
Deus sem nos deixarmos limpar diariamente 
pela palavra de Deus.

4 - PARA APRENDERMOS. Jesus disse: 
“Aprendei de mim.” (Mt 11.29)

No capítulo 11 de Mateus, Jesus nos faz 
uma série de chamados, e um deles é que 
nós aprendamos dele. Termos conceitos e 
pensamentos corretos a respeito da pessoa 
e obra de Jesus vai nos ajudar muito a 
proteger-nos das heresias proliferadas 
neste mundo mau e desviado da verdade. 
Aprendemos acerca de Jesus de várias 
maneiras, mas a principal delas é através 
da Bíblia Sagrada. Existem publicações 
incontáveis disponíveis no mercado 
ensinando sobre todos os aspectos da 
vida cristã, mas a pesquisa da literatura 
evangélica nunca deve prescindir do exame 
acompanhado das Escrituras Sagradas.
Precisamos aprender de Jesus porque as 
demais fontes se esgotam, mas Jesus é fonte 
inesgotável de conhecimento. Cada vez que 
lemos o mesmo versículo na Bíblia, o Espírito 
Santo tem para nós uma mensagem, uma 
revelação para nosso crescimento espiritual, 
para a edificação da igreja, para o conforto 
dos aflitos, para a salvação dos pecados.

5 - PARA SERMOS SANTOS. Jesus 
orou: “Santifica-os na verdade. A tua 
palavra é a verdade.” (Jo 17.17)

Um dos atributos morais de Deus é a 
santidade. E ela é para nós uma exigência 
porque o propósito de Deus é que seus 
filhos andem em santidade. Para Abraão 
Deus disse: Sê perfeito e anda na minha 
presença (Gn 17.1); para Josué Deus disse: 
Tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo 
quanto está escrito no livro da lei (Js 1.8); 
Pelo apóstolo Pedro, Deus determina: Sede 
santos porque eu sou santo (1 Pe 1.16). A 
santidade, que significa separado do pecado, 
sempre foi em todas as dispensações uma 
exigência divina ao homem. Se queremos 
ver a Deus devemos ser santos: “Segui a 
paz com todos e a santificação, sem a qual 
ninguém verá ao Senhor.” manda-nos a 
palavra de Deus.

6 - PARA SERMOS AMIGOS DE 
JESUS. Jesus disse: “Vós sereis meus amigos 
se fizerdes o que eu vos mando.” (Jo 15.14)

Um dos maiores privilégios do Reino 
dos céus é sermos chamados amigos de 
Jesus. O amigo é mais do que servo, porque 
como disse nosso Senhor Jesus, o servo não 
sabe o que faz o seu senhor, mas Jesus tem 
nos revelado os segredos que ele ouviu do 
Pai.

Mas para ser amigo de Jesus é preciso 
cumprir algumas exigências. E uma delas é 
fazer o que Jesus manda. Como poderemos 
ser chamados amigos de Jesus se não 
soubermos o que ele nos manda fazer? 
Para isso, novamente precisamos buscar 
na Palavra de Deus as vontades de Jesus. 
Mas não é somente conhecer a vontade 
de Jesus, é cumprir os seus mandamentos. 
Muitos ouvem a palavra de Deus até com 
muita reverência e receptividade, mas não a 

SETE RAZÕES PARA PARTICIPAR DE 
UMA ESCOLA  BÍBLICA  DOMINICAL

Total no PGM:   

72 presentes e 3 visitantes 

põe em prática. Muitos guardam e decoram 
os versículos de promessas da Bíblia, mas 
desprezam aqueles que requerem renúncia e 
sacrifício para cumpri-los..

7 - PARA SERMOS BEM AVENTURA-
DOS. Jesus garantiu: “Bem aventurados os 
que lêem, ouvem e guardam a sua palavra.” 
(Ap 1.3)

A bondade do nosso Deus é de fato 
assustadora, não tem fim. Não bastasse a tão 
grande salvação nos é concedida sem mérito 
algum, na pessoa de nosso Senhor Jesus, ele 
ainda anuncia que há reservados para nós 
tesouros nos céus. As bem aventuranças 
proferidas por Jesus na terra, agora 
continuam na revelação ao apóstolo João 
no Apocalipse. Mas desta vez o alvo desta 
bem aventurança diz respeito exclusivo aos 
que preenchem três requisitos anunciados 
pelo Senhor. São três. E não são para serem 
cumpridos separadamente. De nada me 
adiantará ler a palavra, e não começar a 
praticá-la. E de nada me adiantará começar 
praticá-la e, desistindo, voltar atrás. A palavra 
de Deus precisa ser lida, analisada, precisa 
ser crida, valorizada, explicada, precisa ser 
anunciada, pregada, proclamada. Precisamos 
tomar posse da palavra de Deus.

Todo o que diz amar a Deus, deve 
igualmente reverenciar e amar a palavra do 
Senhor. Que bom quando podemos dizer 
como o salmista: Folgo na tua palavra como 
quem acha grande despojo.

Conclusão:
Se depois destas sete razões 

apresentadas, ainda assim nós 
permanecermos insensíveis ao chamado de 
Jesus para o aprendizado, nós estaremos 
diante de sete conclusões sérias e 
preocupantes:

1 - Nós não teremos os mandamentos 
de Jesus e não poderemos guardá-
los porque não os teremos buscado, e 
conseqüentemente não poderemos saber 
como amar a Jesus.

2 - Continuaremos errando como os 
Saduceus não conhecendo as Escrituras nem 
o poder de Deus.

3 - Continuaremos sujos porque não 
estaremos nos deixando limpar pelo poder 
alvejante da palavra de Deus.

4 - Estaremos buscando várias formas de 
conhecimentos mas estaremos desprezando 
a verdadeira fonte de conhecimento, que é 
Jesus.

5 - Poderemos estar incorrendo no erro 
de buscarmos meios errados de santificação, 
desconhecendo que somos santificados pela 
palavra de Deus.

6 - Não poderemos dizer que somos 
amigos de Jesus porque não estaremos 
buscando saber o que Jesus quer que nós 
façamos, e assim não poderemos fazer o que 
Ele manda. Quem não faz o que Jesus manda 
não pode ser amigo de Jesus.

7 - Nós não seremos bem aventurados 
porque não buscamos ouvir, nem ler, nem 
guardar a palavra de Deus. E também não 
poderemos esconder a palavra de Deus em 
nosso coração (Sl 119.11), porque ninguém 
pode guardar ou conservar em si mesmo 
aquilo que não possui.

O Deus e Pai de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, pela Sua graça, nos 
fortaleça. Amém.

Wanderlei C. da Silva
Extraído 

Dc Alcides Jorge Ferreira
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Irene / N: Nilza
Data-Show:  
M: / N: Raquel (escala)
Contagem de Numerários:
M - Veraneide / Lúcia 
N- Talita / Telma
Escala da Recepção:
M: Mercedes
N: Wallace
Escala de Vigilância Externa:
M: Zelador
N: Paulo Ribeiro / Ricardo
Dirigentes: 
M: Equipe EBD - Vandete
N: Mininstério Atos

     Pedidos de Oração

”E será que antes que clamem 
eu responderei; estando eles 
ainda falando, eu os ouvirei”. 

Isaías 65:24 

Pelo despertamento espiritual 
na igreja; pelo pastor Ivan e 
família; pelos membros afastados 
da igreja; pelos PGM; pelos líderes 
e Líderes em Treinamento de 
PGM; por conversões; pelos 
adolescentes e jovens;  Welington 
( f i lho i rmão Alayr ) ;  Pedro 
Marcolino da Silva  (pai do ir. 
Claudir); Cícero Galdino dos 
Santos (pai da ir. Raquel); Zelma; 
José Maria Regadas; Julia Cristina 
Marques; Flávia Rocha; Maria da 
Rocha Percu; Conciny Vidal; Diego 
Fernandes; Carmem (saúde); Naisa 
(saúde); Ana; Rosângela Teles; Edir 
Leite (mãe da ir Adriana); Priscila 
Brito, Everaldo (esposo Alizete); 
Leocina e Creuza; Célia; Marlene 
(ir Osmar), tia Consul (cirurgia); 
ir. Sérgio Adriano; Pamela Fraga; 
Maria Elisa; Rosenilda dos Santos 
Dias; Conceição; Tânia; Judith; 
Antônio S. João.

Nair de A. Bastos Adriano   30/abr

Everaldo Costa Lima               01/mai

Rosa Gomes Batista                 02/mai

Tiago Ferreira Simões           03/mai

Gabinete Pastoral

Gabinete: 
Terça-feira: 15h às 18h.
Quinta-feira: 15 às 19h.

Visita Pastoral: 
Quinta-feira: 15h às 19h. 
(agendar na secretaria)

Em destaque

MATUTINO - 10h30 VESPERTINO - 18h

Prelúdio

Oração 

“Ora, aquele que dá semente ao que semeia e 
pão para alimento também suprirá e aumentará 

a vossa sementeira e multiplicará 
os frutos da vossa justiça.” 

(2 Co 9:10)

Canto 25 HCC                                 Tu és fiel, Senhor 

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Crianças No Caminho do Senhor

Meu barco é pequeno e grande é o mar, 
Jesus segura minha mão ...

Oração pelas crianças

Assembleia administrativa 

Oração

O que me faz viver, eu sei, é isto:
de Jesus, o Cristo, o amar.

Prelúdio cantado                              Aleluia -  Beatriz
Oração de adoração
Leitura bíblica                               Filipenses 2.9-11
Canto                                           Santo, Santo, Santo 
Leitura bíblica:                                      Salmo 104.1
Canto                        Te louvarei 
Dedicação de dízimos e ofertas 
Oração de consagração

De Jesus, o Cristo, o amparo

Leitura bíblica:                     Isaías 55.6-9 
Canto                          Alto Preço 
Oração  de intercessão

De Jesus, o Cristo, o seu Regresso
... “Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? 
Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos 
céus, voltará da mesma forma como o viram subir”. 

Atos dos Apóstolos 1:11

Mensagem                 Pastor Luiz Claudio
Oração e Bênção 
Poslúdio                                          Maranata vem Jesus

Mas o rei respondeu a Arauna: 
“Não! Faço questão de pagar o preço 
justo. Não oferecerei ao Senhor, o 
meu Deus, holocaustos que não me 
custem nada”; e comprou a eira e os 
bois por cinquenta peças de prata.      
II Samuel 24:24

Nossa adoração, louvor, palavras 
e atitudes no culto devem ser 
respaldadas numa relação sincera 
com Deus.  Não devemos prestar 
culto a Deus que não nos custe 
nada.  Todos somos desafiados a 
ser dizimistas e ofertantes para o 
sustento da obra de Deus em nossa 
Igreja..

João respondeu a todos:  “Eu os 
batizo com água.  Mas virá alguém 
mais poderoso do que eu, tanto que 
não sou digno nem de desamarrar 
as correias das suas sandálias.  Ele 
os batizará com o Espírito Santo e 
com fogo” - Lucas 3:16

O batismo com o Espírito Santo 
e com o fogo é uma prerrogativa 
exclusiva do Senhor Jesus (daí o  
termo fogo para purificar, purgar, 
queimar as impurezas), preparando o 
coração do salvo para ser habitação 
plena do Espírito Santo (daí o termo 
batismo, pela imersão total da vida 
no Espírito Santo), ficando o crente 
totalmente capacitado para viver a 
vida de Deus.

Esse processo transformador 
começa bem simples, em atitudes 
singelas, como por exemplo, num 
desejo sincero de buscar a presença 
de Deus no culto de oração, junto 
com os demais irmãos.

Por isso, convido você, membro, 
a vir na próxima quarta-feira, às 
19:30h, aqui em nosso Templo, para 
o culto de oração da sua Igreja.

O mês de maio é tradicionalmente 
dedicado às famílias.

Em nossa Igre ja  es taremos 
tendo programações especiais aos 
domingos a noite, com temas voltados 
para a temática da Família.

Invista na Sua Família - venha 
celebrar a vida no lar na Casa de 
Deus! O Senhor fará maravilhas no 
seu casamento e na sua família!

Tema: Casa Cheia de Amor
Divisa:  “Nós o amamos a ele 

porque ele nos amou primeiro.”              
I João 4:19 

Preletor Convidado: 
- 05/05 - 19h.
Pr Samuel de Almeida Bastos - PIB 

Imbariê - RJ
Venha, traga a sua Família!! 

DÍZIMOS E OFERTAS CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

Parabéns pra você... 

MAIO MÊS DA FAMÍLIA

EM BREVE

Dia 04/05 de 08:00 às 12:00h

Em apoio ao PGM Guarabu.

Caravana para participar do Festival 
da Colina no Seminário Batista do Sul 
do Brasil - Tijuca - RJ.

Dia 18 de maio - 9h às 21h.
Organização: Seminarista Cliff Iuri.

TRANSPONDO MUROS

CARAVANA

HOJE, encerramento do mês da 
EBD, com a  gincana dos professores!


