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Paracetamol
Buscopan
Metronidazol
Fluconazol
Cetoconazol
Miconazol
Albendazol
Tiabendazol
Aciclovir
Prednisona
Vitaminas Pedriátricas

Vitaminas Adultas
Sais para Hidratação Oral
Domperidona
Azitromicina
Cefalexina
Xarope Expectorante
Corticoides
Loratadina
Desloratadina
Polaramine
Gina

Ebastec
Allegra
Trok
Trok-N
Trok-G
Quadriderme
Nebacetin
Nimesulida
Ibuprofeno
Musculare

EXPLOSÕES MORTAIS ATINGEM BAGDÁ EM 24
HORAS
Um carro-bomba no distrito de Karrada
matou pelo menos 15 pessoas e feriu
dezenas que estavam reunidas em uma loja
de sorvetes. A explosão na Ponte AlShahada aconteceu horas depois, matando
pelo menos oito pessoas e ferindo 30,
segundo fontes de segurança e testemunhas.
A segunda explosão também foi um ataque com carrobomba, disseram autoridades de segurança. O Estado
Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL, também conhecido
como ISIS), reivindicou a responsabilidade pelo primeiro
ataque, que veio com o início do Ramadã, mês sagrado
muçulmano. Ambos os bombardeamentos ocorreram
durante o Ramadã, período o qual as pessoas ficam
acordadas até tarde e muitos comem fora para se preparar
para o jejum no dia seguinte.
Na cidade norte de MOSUL, as tropas iraquianas estão
empurrando os combatentes da ISIL para fora de suas
últimas fortalezas. Os comandantes iraquianos afirmam
que a ofensiva, que recentemente entrou em seu oitavo
mês, marcará o fim do ISIL no Iraque, mas admite que o
grupo provavelmente aumente os ataques na seqüência
das derrotas militares. Ore por Bagdá!
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Quarta-feira
12h15
Meia Hora com Jesus
14h30
Tarde da Restauração

Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
19h30
Culto de Oração,
Libertação e Cura
19h30
Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Sábado
20h
20h

Sexta-feira
20h
Reunião dos Homens

Música

Ricardo V. de O. Cruz
Crianças

Flaviana F. de Souza
Intercessão/Libertação

Mayumi Sato
Diaconia

Manoel Nascimento
Obras de Misericórdia

Raquel Trindade Garcia
Células

Alexandre Brianez
Comunicação e MKT

P.M. - Jardim Chamonix
Rua Mário Bonalumi, 370
Jd. Chamonix
Quarta-feira às 20h - Culto

Mulheres

Rosmeire Pereira da Silva
Jovens

Mylle de Melo Souza
Juvenis

Aline Siqueira Pedroso
Secretaria e Administração

Pontos Missionários e Campo Missionário:
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
Domingo às 19h30 - Culto

Culto dos Jovens
Culto da Família (2º do mês)

Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h
Agende um horário na secretaria da Igreja

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto

Igreja: Corpo Vivo de Cristo
“Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos
os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é
Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só
Espírito, formando um só corpo...”
(I Co 12:12-13).
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Everaldo Bernardino
Domingo
09h
Escola Dominical
10h30
1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas do 1º andar
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Lista de
Medicamentos
para o Barco
Hospital

Fernando Cesar Monteiro
Don Carlo Rodrigues Reina
Ruth de Assis da Silva

Homens

Av. Rio de Janeiro, 587 - CEP 86.010-150
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Bispo 6ª Região: João Carlos Lopes
Sup. Distrital: Fernando Cesar Monteiro

Jurandir Sérgio de Souza
Tesoureiro

Eudes Dias

A Igreja não foi feita para zelar de
pessoas individualmente. Ela foi feita
para expressar a pessoa de Cristo como
um todo. Não existe espaço para
individualismo dentro da Igreja de Deus.
Quem se considera sozinho nessa
caminhada rumo ao Reino de Deus,
provavelmente pegou uma estrada secundária que o fez sair
da rota original e segura.
Quando lemos a Bíblia com atenção, percebemos que Deus
não vê indivíduos, mas a Sua Igreja. Tudo o que Ele fez em
razão do zelo é devido ao Corpo de Cristo. Todos os dons
repartidos na vida da Igreja visam ao atendimento do corpo e
não de indivíduos.
Você já prestou atenção no simbolismo da santa Ceia? Veja
que está constituída por vários pedaços de um mesmo pão.
Cada um deles é repartido entre muitas pessoas, mas se
quiséssemos juntá-los, ele novamente seria um. Isto mostra
que cada um de nós, faz parte de um corpo vivo que é o Corpo
de Cristo, tendo funções e se beneficiando dos seus privilégios.
Um corpo normal precisa de vitamina produzida por
determinado órgão. Por outro lado, as mãos, pés ou cabeça
recebem e sustentam o alimento que envia para o organismo.
Se um cristão age individualmente, ele não se comporta
como parte de um corpo. O que acontece se um membro do
nosso corpo para de funcionar? Fica necrosado, tem de ser
cortado fora. Infelizmente, muitos cristãos estão nessa
situação. Porém, temos de dar a vida pela Igreja de Deus. João
Wesley agia e exortava os crentes a viverem práticas
inquestionáveis. Ele permaneceu anglicano porque todos
tinham a mesma convicção que ele.
Ele permaneceu anglicano porque tinha certeza de que ser
continua na pág. 02
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cristão é um membro funcional do corpo de Cristo. Ninguém pode ser um cristão em
isolamento. A autêntica espiritualidade não existe à parte da Igreja. Deus nos
chamou para estar em comunhão como o resto do seu povo.
Será que você é um membro ativo no Corpo, agindo como se fosse parte dele,
lutando pelo seu sustento e crescimento? Ou está em fase de necrose, tendo de ser
amputado por falta de vitalidade espiritual.
Extraído Folha Acorde

DEDICAR-SE AO SENHORIO DE CRISTO
O que é o Senhorio de Cristo?
“E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou”.
(I Co 5:15)

Agenda
03 de Julho – Reunião da CLAM
Convocamos os Coordenadores de Ministérios para a reunião às 19h30 na sala 20.
06 de Julho – Momento Mulher
Mulheres, venham participar deste momento pra lá de especial somente para
mulheres! Com
o tema “Mulher de Atitude” ministrada pela Pra. Cirlene Vachtchuk. Será às
19h30 no salão social.
08 de Julho – Chá de Mulheres
Convidamos todas as mulheres a participar da 2ª edição do Chá
“Mulheres que perfumam”, ministrado pela Pra. Márcia
Nascimento (Cornélio Procópio). Será no Templo às 15h30.
Investimento de R$ 20,00. Convites e informações com
Rosmeire 99996-1094.
08 de Julho – Momento Devocional em Inglês
Se você tem interesse em aprimorar sua prática do inglês, aprendendo mais sobre a
Palavra de Deus e em comunhão com seus irmãos, essa é sua oportunidade! Esteja
conosco neste Momento Devocional às 19h no salão social.
01 à 03 de Setembro - Encontro com Deus
Se você já fez o Encontro, Reencontro, está em um grupo de discipulado e
gostaria de trabalhar como laranjinha, entre em contato com Thalita 991171606.

Recados
Barco Hospital – Missão Amazônia
Necessitamos da sua colaboração com doações que serão entregues às
comunidades atendidas. Veja a lista de medicamentos na aba do boletim!
Homem ao Máximo – Início em Julho
Iniciaremos novas turmas do Curso Homem ao Máximo, será nas terças, quintas e
domingo. Você que ainda não participou, entre em contato com Everaldo 996298539 ou Adauto 99942-0779 para mais informações. Este curso revela o plano de
Deus em relação à identidade e às responsabilidades do homem. Através das lições,
ele descobrirá o propósito de Deus para sua vida e sua família.
Notas de Falecimentos
Com pesar comunicamos os falecimentos:
- Eduardo Teixeira, 77 anos, ocorrido em 24/06/2017, pai da irmã Claudia Brenes.
- Junior Furtado de Melo, 41 anos, ocorrido em 25/06/2017, filho da irmã Maria
Luzia Furtado (Sociedade de Mulheres).
Oremos pelas famílias.

02 DOMINGO
Adalgisa Ribeiro Torres
Cesar Parra Ortega

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive
em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de
Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim”.
(Gl 2:20)

03 SEGUNDA
04 TERÇA
Rosana Aparecida Barreto Masi
05 QUARTA
Ana Paula Pereira
06 QUINTA
Eder Vinicius da Silva
Maria Angelina Zequim Neves
Joelma Boguceski Costa
Tatiane Amaro Salvador

O senhorio de Cristo não é um princípio, e sim a base dos princípios do
Reino de Deus. No louvor “Meu universo” retrata bem o Senhorio de Cristo:
“...Que sejas meu universo
Que sejas tudo o que sinto e o que penso
Que de manhã seja o primeiro pensamento
Que enchas cada um dos meus pensamentos
Que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento
Não quero dar-te só uma parte dos meus anos
Te quero dono do meu tempo e dos meus planos...”

07 SEXTA
João Pedro Guimarães Barros
08 SABADO
Maria de Fátima Oliveira

“O chamado de Jesus ao discipulado é o chamado para submissão ao seu
senhorio. Portanto, só atende a este chamado aqueles que têm coragem de
correr riscos, de sair de seu casulo, de pensar a história pelo reverso da
lógica imperante. Neste caminho só atinge a sabedoria quem “vê” o visível
e o invisível, o real e o sonhado, a injustiça e a justiça, o óbvio e desejável,
a certeza contra toda a desesperança que um novo dia ainda vai renascer e
as nossas exigências ganharão mais encanto a partir desse mundo. O
reconhecimento do Senhorio de Jesus é algo básico na vida cristã, pois é o
poder que nos liberta verdadeiramente, inclusive do nosso próprio “eu”
(Josadak Lima).
Para que compreendamos o significado do Senhorio de Cristo é necessário
reportamo-nos ao texto de Atos 2:36 “Saiba, pois, com certeza, toda a
casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez
Senhor e Cristo”
Segundo o escritor John MacArthur, Jesus é citado como Senhor no Novo
Testamento nada menos que 747 vezes. Só no livro de Atos são 92 vezes.
Reflita sobre isto!

Texto para reflexão

Extraído e Adaptado

Romanos 8:6-8

