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“Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai que está nos céus” Mt. 5.16 

Tema do Ano:  
“Igreja fora da Caixa cumprindo a sua missão”  

 

 
 

 
Tema do Ano : “APONTANDO PARA A CRUZ DE CRISTO 

 

 
 
 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO - ANO LV – Nº 1852 de 10 de dezembro de 2017 

07 de abril de 2017 

ORAÇÃO DO SENHOR (Parte 4 - doxologia) 
 

 “Não cobiçarás a casa do teu próximo; não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua 
serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença” (Êxodo 20.17). 
 

“Pergunta 107: Que nos ensina a conclusão da Oração do Senhor? A conclusão da Oração 
do Senhor, que é: Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, nos ensina 

que na Oração devemos confiar somente em Deus (Dn 9. 18, 19), e louvá-lo em nossas 
orações, atribuindo-lhe reino, poder e glória (I Cr 29. 11- 13). E em testemunho do nosso 
desejo e certeza de sermos ouvidos, dizemos: Amém (I Co 14. 16; Ap 22. 20, 21)”. (Breve 
Catecismo de Westminster – 1643). 
 

     A doxologia (conclusão) da Oração do Senhor, “Porque teu é o reino, o poder e a glória 

para sempre. Amém” nos move a adorar a Deus e engrandecer o Seu doce nome, de todo 
o nosso coração. Esta conclusão nos traz esperança viva e nos conduz a confiar em Deus 
que ouve as nossas orações.  
     Quando oramos “Porque teu é o reino” estamos dizendo que somos de Deus e que Ele 
reina. O Seu reinado é real e sobrenatural, Ele não é como os outros reis da terra, Deus é o 
Rei dos reis, o todo poderoso.  
     João Batista e Jesus pregavam que o Reino de Deus estava próximo. (Mt 3.2; 4.17; Mc 
1.15).     Os apóstolos, após o pentecoste pregavam à conversão (At 2.38; 20.21). O Reino 
de Deus é a Boa Nova em Cristo Jesus (Lc 4.43-44; Mc 1.1; At 13.32-33; Is 40.9-11; 61.1-2; 
Lc 4.16-22; Mt 11.2-6). A boa-nova é anunciada aos pobres (Lc 6.20-23; 2.10; Mt 5.3-12).  
     É o anúncio da salvação (At 13,26; Rm 1,16-17; 10,14-17; Ef 1,13); é a pregação do 
mistério que se realiza em Cristo e na Igreja, incluindo judeus e pagãos (Cl 1.26-29; 4.2-4; 
Ef 3.1-7; Rm 1.1-6).  
     Humildade é condição indispensável para receber o Reino de Deus (Mt 18.1-5; 19.13; 55; 
Sl 37.8-18) e para entender os mistérios do Reino (Mt 11.25; 1Cor 1.26-31). 
     No Antigo Testamento, o Rei-Pastor do seu povo. Israel era o reino, é a presença de 
Javé, entendido, a princípio, em sentido material (Ex 15,18; 16,9; 19,6; Is 5,4; Jz 8.23; 1Sm 
8.7; Sl 24.7-10; 11.4; 47). 
     Instaurada a monarquia real, esta deve estar subordinada à realeza de Javé (1Sm 8.1-
7.19; 2Cor 13.8; 2Sm 7.14; Sl 2.7). 
    No tempo de Jesus o povo aguardava o Rei que iria estabelecer um reinado terreno. O 
Reino é “como a semente depositada na terra” (Mt 13.3-9.18-23) que crescerá por seu 
próprio poder como o grão (Mc 4.26-29). É como “fermento na massa” (Mt 13.33).  
     Concluímos que o Reino de Deus está próximo, Glórias ao nome do nosso Deus eterno 
Rei.  
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PASTORES 
 
 

Rev. Otoniel M. Garcia (efetivo) 9.5735-5712 

otoniel_denise@yahoo.com.br 

Rev. Amós de O. Costa. 9.9446-3808 

(auxiliar) (congregações João Ramalho e 

Juta - tilaamos@terra.com.br  

Rev. Derlei B. de Oliveira 9.8226-2406 

(colaborador em Utinga) 

derleibernardino@gmail.com  

PRESBÍTEROS 
 

Eliezer S da Silva 9.6398-8005 
Jacemilton Santos Messias 9.9197-6004 
José Ricardo Baptista 9.9647-3369, 

Lourival Mobílio 9.5083-1274 (Vc Presidente), 

Manoel Munhoz 9.4777-8292 (emérito) 

Nelson Tuono 9.7266-3799 (Secretário), 

Ricardo Fukuda 9.9795-3833 (Tesoureiro) 

Rinaldo da Silva Brito 9.7247-4515 

Silvino P. de Almeida Neto 9.9796-9663  

Valdir B. de Oliveira 9.8813-7608 

Willi Marcelo Frederichi 9.9774-6641 
 

 

DIÁCONOS 

Alex Sandro C. Garcia 4401-2533 

Carlos Alberto P. Ribas 9.9745-7725 

Daniel da Silva Lara 9.9738-6613 

Emerson Ramon Costa Mobílio 9.8114-3846 

Gilson Marcos S. Santos 9.9587-3691 

Hélio Carvalho Ribeiro 9.7303-6051 

Jeremias da Silva Lírio Filho 9.9470-6292 

José Roberto da Silva Filho 9.8180-5041 

Júlio Constantino (Emérito) 9.6348-9511 

Lorran Monteiro de Brito 9.9389-9210 

Patrick Moreira Araújo. 9.8603-6244 

Reginaldo da Silva Cruz 9.4764-8750 

Valdir dos Santos 9.9129-2140 

 

ESCALAS 
Plantonistas 
 

Hoje > domingo: 10/12 
 

Presbítero: Lourival Mobílio 
Suplente: Nelson Tuono 
Diáconos: Hélio, Jeremias e Valdir  
Música Patrícia > Suplente > Diego    
Mídia: Murilo > Suplente: Aline 
Som: Willi 
TV: Daniel 
Recepção: Valdir, Silvana e Lais 

Suplente: Vicente, Cláudia e Paula 

           
 ESCALA PASTORAL Hoje 10/12 
 

SERIE: “Discernimento Espiritual” 
Tema: Mt. 7. 28 a 28 

SEDE – Rev. Otoniel 
Púlpito – Pb. Ricardo Baptista 
JUTA - Escola Dominical: Rev. Amós > 
Culto Vespertino: Rev. Amós   
J. RAMALHO – Escola Dominical: Rev. 
Otoniel > Culto Vespertino: M. Adm.   
PONTO DE PREGAÇÃO DE UTINGA: Rev. 
Derlei 
 

Deptº Infantil: 
Classe: Jardim de Deus > Reny e Gabriela 
Classe: Cordeiros de Cristo > Não terá 
Classes: Raios de Luz e Timóteo: > Não 
terá 
 

ESTUDO BÍBLICO 14/12 
 
Sede: Rev. Otoniel  
João Ramalho: Rev. Amós 
Juta: Pb. Rinaldo 

 

OFICIAIS  ESCALAS SEMANAL 

CONTAS DA IGREJA NOSSA IGREJA PARA DEPÓSITOS DE DÍZIMOS E OFERTAS  

 BRADESCO: Ag. 2971-8 | C/C 1239-4 ITAÚ: Ag. 0718 | C/C 48227-6 

CONGREGAÇÕES E PONTO DE PREGAÇÃO 

JOÃO RAMALHO 

Rua Japurá, 17   

João Ramalho 

Santo André 

 

Terças-Feiras 

20h00 - Reunião de Oração 

Quintas-Feiras 

20h00 - Estudo Bíblico 

Domingos 

09h30 - Escola Dominical 

19h00 - Culto 

JUTA 

Av. Jim Backus, 16 

Jd. Valquíria 

Fazenda da Juta - SP 

Terças-Feiras 

20h00 - Reunião de Oração 

Quintas-Feiras 

20h00 - Estudo Bíblico 

Domingos 

09h30 - Escola Dominical 

19h00 - Culto 

CONGREGAÇÃO 
ESTAÇÃO UTINGA 
Travessa da Paz, 171 
Quartas-Feiras 
19h30 - Reunião de Oração 
Domingos 
10h00 - Escola Dominical 
19h00 – Culto Vespertino 
 

DOMINGO 09h00 Escola Dominical 
19h00 Culto Vespertino 

 

TERÇA-FEIRA 

QUARTA -FEIRA 14h30 Reunião de Oração 

20h00 Reunião de Oração QUINTA-FEIRA 

 
20h00 Estudo Bíblico 

mailto:otoniel_denise@yahoo.com.br
mailto:tilaamos@terra.com.br
mailto:derleibernardino@gmail.com


 

 
CONJUNTO CORAL > Ensaio hoje às 16h30. 

Ensaio da Cantata. Pedimos aos coristas que 
não faltem, já estamos no mês de dezembro. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÂO > Todas as quintas 

e sextas feiras às 7h00 no Gabinete pastoral. 
Participe. 
 

ESTUDOS BÍBLICOS > Todas as quintas 
feiras, às 20hs, venha participar conosco. 
 

CÉLULAS DE ORAÇÃO > RECESSO: As 

células da Sede, SAF, Jovens e Espanha 
estarão em recesso neste mês de dezembro. 
As orações devem continuar em suas casas! 
Se outras células entrarem em recesso 
pedimos que nos avisem. 
 

BODAS DE DIAMENTE: No próximo, 

sábado, dia 16/12 às 18h30 Culto em Ação de 
Graças pelas Bodas de Diamante, 60 anos de 
casamento de nosso irmão Cinésio e D. 
Aparecida. Convidam a todos para estarem 
presentes. Após haverá uma recepção no 
salão social. Deus abençoe a família. 
 

CANTATA O “AMOR DE DEUS”. Próximo 
domingo na IPPN, Musical Infantil “O amor de 
Deus”. Venha e traga amigos e parentes. 
 

 
 

CANTATA DE NATAL > “NATAL DOS 
ANJOS”! No próximo dia 24/12 às 19hs o 

Conjunto Coral estará participando do Culto 
com esta maravilhosa cantata. Convidem 
seus parentes e amigos. 
 

 
COMUNICADO > Comunicamos aos irmãos 
que no dia 24 e 31, véspera de Natal e Ano 

Novo NÃO haverá Escola Dominical. 

        

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  
 

15/12 – Caio da Costa Gossi 

 

  MISSIONÁRIOS - SISTEMA DE PARCERIA 

 

*Lásaro Albano e Elka Jacarandá (filhos: 
Yohan e Ryad) – Jordânia/APMT; *Osni e 
Cláudia (filhos: Tiago e Débora); *Warrison e 
Ana Lúcia (filhos: Wesley e Pollyana) - Missão 
ALEM/RO; * Gerson Troquez e Marília * 
Programa Verdade e Vida/IPB; Rosa Maria da 
Silva (APMT); Rev. Daniel C. Gomes (esposa: 
Marcia Maria, filhos Ruth e Davi.) *Ligia 
Bordini/Moçambique/APMT; Viviane, Rev. 
Gustavo Alex Faria Custódio, esposa Sara, 
filhos Lucca e Isabely 

_____________________________________                                       

INTERCESSÃO 
 

Roberto Tozzi, Maria Eduarda (9 anos c/ 
câncer); Daniel (jovem com câncer); Yara, 
Zulmara (Utinga, dependência química), 
Fernanda (hemodiálise e transplante de rim – 
urgente); Alexandre (amigo da Reny > 
enfermo) José Luiz (deverá fazer um 
transplante de fígado); D. Rozina Pires 
(problemas renais, amiga da Patrícia); Juraci 
Munhoz (recuperação de cirurgia); Ascenção 
(encontra-se ainda na UTI) Renata (pedras nos 
rins), Nelson (cálculo renal), Júlio (cunhado do 
Márcio Fernandes, enfermo); Fernanda e Bela, 
amigas da Elis (Internadas) 
_____________________________________ 
                       

CÉLULAS DE ORAÇÃO: 

 

Presença na semana 
 

01) Sede  Rec.  
02) Bom Pastor 11           
03) Juta  19 
04) João Ramalho          
05) São Rafael  06              
06) Jovens   Rec.   
07) P. N. Oratório  07          
08) Utinga          06          
09) SAF                  Rec. 
10) Moóca  ----. 
11) V. Bastos  05 
12) Espanha   Rec. 
13) Boa Esperança      -----             

  TOTAL                          95 
Contando com 41 na vigília 
 
Atenção algumas células estão entrando 
em recesso estarão em recesso a partir de 
dezembro. Se mais células também 
entrarem, avisem-nos. 

________________________________ 
 

Entrai para adorar  
Saí para servir  

Ide e pregai 

 

 

 
 

 

                                        
 
                                        
 

 
                                       

                                       
 

LEITURA PARA REUNIÃO DE CÉLULAS NA SEMAMA 
 

Tema da Semana: CONCLUSÃO DO SERMÃO DO MONTE 
 

Texto Base: Mateus 7.28-29 “Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões 
maravilhadas; porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas”. 
 

Ao encerrarmos esta série de estudos sobre o Sermão do Monte, o qual descreveu o comportamento que 
Jesus espera de cada um nós, e também nos trouxe um magnífico e admirável ensino sobre caráter, 
influência, justiça, piedade, ambição, relacionamentos (entre nós e o nosso próximo e entre nós e Deus), 
podemos nos fazer a seguinte pergunta: “Qual tem sido a nossa reação diante de tudo isso que nos foi 
apresentado desde fevereiro deste ano, quando começamos a estudar o Sermão do Monte?” Lemos nos 
versículos acima, que as multidões que ouviram ao Senhor Jesus ficaram “...maravilhadas da sua doutrina; 
porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não com os escribas”. Todavia, não nos basta ficar 
meramente admirados; a nossa reação deve ir muito além de mero espanto e admiração. Por certo, a 
nossa reação, quando Ele fala conosco, deveria ser a de quem reconhece que Quem estava ali falando 
não era outro senão o próprio Filho de Deus encarnado. É como se Ele estivesse nos dizendo: “Quero que 
vocês ouçam com atenção estas minhas instruções, e quero que vocês as ponham em prática – estas 
minhas palavras. Vocês percebem Quem Eu sou, e, por conseguinte, a importância daquilo que estou 
dizendo?” Jesus reivindica para Si mesmo uma autoridade sem rival. 
Nesse sermão, nosso Senhor condenou, de uma vez por todas, qualquer confiança em nossos esforços 
próprios, em nossas habilidades naturais, no que concerne à questão da salvação. Jesus chamou a 
atenção dos Seus ouvintes para a Sua pessoa e quando conseguimos perceber este fato, as palavras ali 
estudadas se revestem de uma tremenda solenidade e de uma autoridade ainda maior, e seremos 
obrigados a aceitar toda a porção doutrinária desse sermão como um todo, com toda a seriedade que 
deveria ser conferida a qualquer pronunciamento que nos venha da parte do próprio Senhor Deus. 
Outro ponto a ser salientado nestes versículos, é que o ensino de Jesus não pertencia à mesma categoria 
do ensino ministrado pelos escribas. O grande sinal distintivo do ensino dos escribas era que eles sempre 
citavam alguma autoridade, e jamais falavam qualquer pensamento original e próprio. A principal 
característica deles era a interminável fileira de citações. Isso é algo que acontece ainda hoje. Podem-se 
ler e ouvir sermões que parecem não ser outra coisa senão uma série de citações extraídas de várias obras 
publicadas. Isso transmite a impressão de erudição e de uma sólida cultura. Os escribas e fariseus se 
achavam muito cultos. Eles abominavam a Jesus com sarcasmo, comentando: “Como esse homem pode 
ser um erudito, se nunca frequentou as nossas escolas?” Isso aponta para o fato que a mais notável 
característica do método de Jesus Cristo era a ausência de intermináveis citações. O que mais havia de 
surpreendente na técnica empregada por Jesus era a Sua originalidade. Ele dizia: “Eu, porém vos digo...”, 
e não, “Tal ou qual pessoa disse que...”. Havia um frescor no ensino de Jesus. O seu método de ensino era 
natural e o fator mais importante de todos era a confiança e a segurança com as quais Jesus falava. Isso 
transparece desde o início do Seu sermão. Estão lembrados das bem aventuranças?  Ele não falava sobre 
meras possibilidades ou meras suposições. Ele nos transmitiu segurança em cada bem aventurança. “ 
Bem aventurados os humildes de espírito...- e  então - ...porque deles é o reino dos céus”. 
Concluindo, o sermão do monte foi escrito para nós crentes em Jesus. Ao cumprirmos o que foi 
estabelecido nesse sermão, experimentamos infindáveis bênçãos espirituais e, ao mesmo tempo, nos 
tornarmos eficientes missionários do Senhor. 
Que Deus nos ajude a nos aproximarmos mais e mais dos padrões do Sermão do Monte, para que 
possamos desfrutar de um relacionamento íntimo com Ele, edificado sobre a rocha, e para que 
consigamos amar verdadeiramente o nosso próximo, a fim de que sejamos sal e luz onde estivermos.  
A Ele toda a Glória!! 
 
 


