Boletim
Edição nº 76 Ano 2017
Domingo, 04 de Junho de 2017
Pastores: Caio e Raquel Posella/ Alberto Sayeg/ Marcelo/ Carlos Eduardo/ Campano/ Denise/ Getúlio

Programação
Semanal

Administração: Araguaia, 410
Templo: Araguaia, 391

DOMINGO
Prédio da administração:
Escola Bíblica...............9h00
Templo:
Culto Matinal ............ 10:30
Oração.........................17h00
Culto Noturno ............18h00

SEGUNDA-FEIRA
Prédio da Administração:
Instituto Bíblico...........20h00
TERÇA-FEIRA
Templo:
Oração de mulheres....10h00
QUARTA-FEIRA
Templo:
Lanche ........................19h30
Culto .........................20h00

SÁBADO
Templo:
1º e 3º sábado:
Adolescentes ............ 18h30
Prédio da Administração:
1º sábado – Jovens.... 18h30

Para ofertas e dízimos:
Banco Bradesco
Ag. 1286
CC. 117542-4
CNPJ. 04.424.225/0001-26

“Jesus porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse:
Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda
cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.”
Mateus 12:25
Por Pastor Sayeg
“Nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio; cada ser
humano é uma parte do continente, uma parte de um todo.” Isto
dizia John Donne, um poeta, pregador e pastor anglicano nascido
em Londres em 1572.
Eis aqui uma lição que vale para todos! Ninguém vive sozinho,
somos todos parte de uma família, de uma igreja, de uma
vizinhança, de um grupo de amigos e de companheiros de
trabalho. Em qualquer um destes contextos, porém, há algo que
chama muito a nossa atenção, nos preocupa e deve ser objeto de
todo o cuidado: a atitude que divide. São aquelas atitudes que
dividem e afastam pessoas que se amam e que gostariam de viver
juntas. Uma simples e pequena atitude pode separar pessoas por
muito tempo, quando não por uma vida inteira.
No nosso ambiente de trabalho somos constantemente
incentivados a trabalhar em grupo. Somos constantemente
lembrados que fazemos parte de uma equipe. E estas atitudes de
incentivo à união mantém a empresa avançando e conquistando
novos negócios, atingindo novas metas.
Mas e em nossas casas? Quem nos motiva a seguirmos juntos?
Quem nos lembra que somos uma família e que devemos
permanecer juntos, unidos e fortalecidos para que possamos
enfrentar todas as batalhas?
Quantos casais simplesmente não conseguem avançar? Quantas
famílias não conseguem crescer em paz e alcançar as bênçãos
que o Senhor já deixou prontas e preparadas? Por que não
conseguem?
Porque falta união. Lute para manter a sua casa unida! Isto só é
possível quando nos lembramos que o centro de nossas vidas é o
Senhor. Jesus é Aquele que une toda a família em torno da
mesma mesa, em torno dos mesmos ideais e em torno do mesmo
amor. Mais do que pregar a Palavra, viva a Palavra,
principalmente na sua própria casa. Que cada gesto seu seja para
lembrar a todos à sua volta, que há um DEUS sobre a sua vida.
E que a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e a
sua família.
WWW.IGREJAMAANAIM.COM.BR

Templo 1: Alameda Araguaia, 410 | Templo 2: Alameda Araguaia, 391

ANIVERSÁRIOS

Agora no WHATSAPP

Junho

Adicione o número e
mantenha-se informado de
tudo o que acontece na Igreja

01 – Diego Mazzaferro Morganti
01 – Juliana Kato
02 – Daniele de Araújo Freitas
04 – Lilian de Paula Alves
07 – Karen Augusto Lima Silva
08 – Vanessa Rocha Vargas de Souza
08 – Ivete Bernadino Estevam
//
09 – Mônica Morais Sisti
09 – Gislaine Ginzelis Ribeiro
09 – Juliana de Freitas Araújo
12 – Neusa Luis Barbosa
13 – Raelder Moreira de Andrade
14 – Cristiane N. Gonçalves
17 – Maria Elisa Mateus
18 – Marília de Oliveira
20 – Daiane Teixeira F. Moura Barbosa
21 – Maria Eduarda Bonfim de Jesus
22 – Flávio Nascimento B. Ferreira
23 – Camila dos Santos Caetano
24 – Tatiana Aparecida Santana Negrão
25 – Isabela Santos França
26 – Carlos Vidal de Almeida
26 – Loide Marques
26 – Mirian Quitéria dos S. Almeida
27 – Maria Aparecida Vilela Lederer
27 – Salvador Pinto Macedo
28 – Edilaine Cristina Munhoz
29 – Elza Maria Ferreira Campos
29 – Ednei Marcelo Dias
29 – Bruno Rodrigues Hortêncio
30 – André Aparecido Braga

É o seu aniversário e o seu nome não
está na lista? Verifique o seu cadastro
na Igreja.

ATENÇÃO:
Você retira cesta básica na Igreja?
A partir desse mês, pedimos que todos
os cadastrados retirem a cesta até o
dia 15 de cada mês, pois dessa forma
administraremos melhor os recursos
para ampliar nossa rede de alcance. Se
você ainda não é cadastrado fale com
Carina.

11 9 4313-1003
“O Milagre sou eu”
Peça de Teatro
10 e 11 de Junho (sábado e domingo)
18 H | Entrada: 1 kg de alimento
DOE
Doe alimentos para abençoar os necessitados.
Pó de Café, molho de tomate, arroz, feijão, lata de
atum, azeite, óleo, macarrão, leite, produtos de
higiene pessoal, produtos de limpeza, etc.
Traga para a Igreja em dias de culto e colabore conosco.

