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BOLETIM INFORMATIVO - ANO LV – Nº 1856 de 07 de janeiro de 2018 

07 de abril de 2017 

CONFIAR EM DEUS? 
“SENHOR dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança.” Salmo 84:12 
 

       Tudo o que Deus faz é bom! Conta-se que há muito tempo, num reino distante, havia 
um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lhe 
lembrava dessa verdade. Em todas as situações dizia: “Meu rei, não desanime, porque Deus 
é bom!” Um dia, o rei saiu para caçar juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta 
atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que sua majestade 
perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido, e sem 
mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços de seu servo, perguntou a este:   
“E agora, o que você me diz? Deus e bom? Se Deus fosse bom eu não teria sido atacado, 
e não teria perdido o meu dedo.” O servo respondeu: “Meu rei, apesar de todas essas coisas, 
somente posso dizer-lhe que Deus é bom, e que mesmo isso, perder um dedo, é para seu 
bem!” O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que fosse preso na cela mais 
escura e mais fétida do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e 
aconteceu dele ser atacado, desta vez por uma tribo de índios que viviam na selva. Estes 
índios eram temidos por todos, pois sabiam que faziam sacrifícios humanos para seus 
deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar, cheios de jubilo, o ritual do sacrifício.   
Quando já estava tudo pronto, e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao 
examinar a vítima, observou furioso: “Este homem não pode ser sacrificado, pois é 
defeituoso! Falta-lhe um dedo!” E o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e 
aliviado, libertou seu súdito e pediu que viesse em sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o 
afetuosamente dizendo-lhe: “Meu caro, Deus foi realmente bom comigo! Mas se Deus é tão 
bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira como foi...?  Logo você, que tanto    
O defendeu!?” O servo sorriu e disse: “Meu rei, se eu estivesse junto contigo nessa caçada, 
certamente seria sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo algum!” 
      Por que você confia em Deus? É uma pergunta que deveríamos realizar para pensar.   
Muitas vezes confiamos em Deus somente por que tudo está bem e não por que Ele é o 
nosso Senhor e Salvador. Nas horas mais, difíceis Ele está contigo! 1 João 2:28 diz: E agora, 
filhinhos, permanecei nele; para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não 
sejamos confundidos por ele na sua vinda.  
       Eu posso crer nisto e não ter medo! Filipenses 1:20 diz: “Segundo a minha intensa 
expectação e esperança, de que em nada serei confundido; antes, com toda a confiança, 
Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela 
morte.” Por isto se as coisas estão bem eu devo confiar se não estão não estão bem devo 
confiar mais ainda! Confie em Deus e caminhe com Ele todos os dias da sua vida. 

Rev Otoniel M. Garcia. 
 

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: 07/01 
 

Presbítero: Valdir Bernardino de Oliveira 
Suplente: Alcides de Moraes  
Diáconos: Alex, Carlos e Gilson 
Música: Diego > Suplente > Patrícia > órgão: 
Tiê 
Mídia: Pedro > Suplente: Paula  
Som: Willi 
TV: Daniel 
Recepção: Silvino, Eliana e Aline 

Suplente: Valdir, Silvana e Laís 

           
 ESCALA PASTORAL Hoje 07/01 
 

SEDE: Rev. Otoniel 
Púlpito: Pb. Silvino 
JUTA - Escola Dominical:  Mesa 
Administrativa > Culto Vespertino: Mesa 
Administrativa 
J. RAMALHO – Escola Dominical: Rev. 
Amós > Culto Vespertino: Rev. Amós 
PONTO DE PREGAÇÃO DE UTINGA: Rev. 
Derlei 
 

 
 

ESCALA DO DEP. INFANTIL: 
 

Crianças de 1 a 5 anos: Cristina (manhã e 
noite) 
 De 6 a 12:  Fernanda (manhã) > Rafaela 
(noite) 
 
 

ESTUDO BÍBLICO 11/01 
 
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 

http://cf2.uol.com.br/biblia/biblia.cfm?Versoes=1&Livros=1%20Jo%E3o
http://cf2.uol.com.br/biblia/biblia.cfm?Versoes=1&Livros=1%20Jo%E3o&Capitulos=2
http://cf2.uol.com.br/biblia/biblia.cfm?Versoes=1&Livros=1%20Jo%E3o&Capitulos=2&Versiculos=28
http://cf2.uol.com.br/biblia/biblia.cfm?Versoes=1&Livros=Filipenses
http://cf2.uol.com.br/biblia/biblia.cfm?Versoes=1&Livros=Filipenses&Capitulos=1
http://cf2.uol.com.br/biblia/biblia.cfm?Versoes=1&Livros=Filipenses&Capitulos=1&Versiculos=20
mailto:otoniel_denise@yahoo.com.br
mailto:tilaamos@terra.com.br
mailto:derleibernardino@gmail.com


 

 
 
CONJUNTO CORAL ‘LOUVORES DAS 
NAÇÕES’ > Em recesso no mês de Janeiro. 
Retorno no 1º Domingo de fevereiro. 
 
REUNIÃO DE ORAÇÂO > Todas as quintas 

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

CULTO HOJE > Haverá Santa Ceia. 

Compareçam. 
 

SEMANA MUNDIAL DE ORAÇÃO > 

Encerrou-se hoje às 8hs a nossa Semana 
Mundial de Oração. Foi muito gratificante 
estarmos unidos com os irmãos em oração. 
Deus abençoe a cada um. 
 
 

PLANEJAMENTO > Solicitamos às 

Sociedades Internas que façam seus 
planejamentos para 2018 e os leve prontos 
para reunião que que foi transferida e será no 
dia 20/01 às 09hs. Quem não puder 

comparecer envie o agendamento por e-mail 
ou por um representante. 
 
CÉLULAS DE ORAÇÃO > Deverão ter seu 

retorno na próxima semana. Sede e 
congregações. Pedimos aos irmãos que 
compareçam nas células mais próximas de 
suas casas. Vejam locais e procurem os 
diretores para verem os dias de 
funcionamento. 
 
FERIAS PASTORAIS: A partir de amanhã, 

dia 08, nosso pastor e família entrarão em 
merecidas férias. Oremos por eles, Deus os 
abençoe. 
 

 

 
 

Hoje, primeira Escola Dominical de 2018! 
Sim. Abrace esta ideia. Não falte e procure 
sempre chegar no horário. Coopere com o 
professor. 

      
ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

 

07/01 – Renata Cereja Alves 
10/01 – Enzo Prado Constantino  
13/01 – Mateus Conte Feitosa 
 

  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); José Luiz (deverá fazer um 
transplante de fígado); D. Rozina Pires 
(problemas renais, amiga da Patrícia); 
Ascenção (encontra-se ainda na UTI) Renata 
(pedras nos rins), Mirtes (irmã do Márcio, 
sofreu um atropelamento e carece de nossas 
orações), Sr. Alcides, (pai do Dc Gilson 
(internado) 
____________________________________ 

                      CÉLULAS DE ORAÇÃO: 

 

Presença na semana 
 

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

  TOTAL GERAL DE PESSOAS REUNIDAS 
NA SEMANA MUNDIAIL DE ORAÇÃO = 

311 

(não foi computado todos os dias da Juta, 
pois não recebemos relatório)                    
 

Células em Recesso...deverão retornar em 
Janeiro 
__________________________________________ 

                           Entrai para adorar.  
Saí para servir 

 

 

 
 

 

                                        
 
                                        
 

                             

MEDITAÇÃO: COMUNHÃO COM ELE (1 Jo. 1-6) 

Quando, pela fé, nos unimos a Cristo, fomos colocados em uma comunhão tão completa, que 

nos tornamos um com Ele. Os interesses dele e os nossos se tornam mútuos e idênticos. 

Temos comunhão com Cristo em seu amor. Amamos o que Ele ama 

          Amamos o que Ele ama. Cristo ama os santos, nós também os amamos. Jesus ama 

os pecadores, nós igualmente os amamos. Ele ama a pobre raça humana, que perece; e 

almeja ver os desertos da terra transformados no jardim do Senhor; e nós também. Temos 

comunhão com Jesus em seus desejos. Ele deseja a glória de Deus; também nos 

esforçamos por esse mesmo alvo. Jesus deseja que os santos estejam com Ele, onde Ele 

está; nós também desejamos estar lá, com Jesus. Jesus deseja banir o pecado – e nós 

batalhamos sob a bandeira dEle. Jesus deseja que o nome de Seu Pai seja amado e 

adorado por todas as criaturas; nós oramos todos os dias: “Venha o teu reino; faça-se a 

tua vontade, assim na terra como no céu” (Mateus 6.10). Temos comunhão com Cristo em 

seus sofrimentos. Não estamos pregados na cruz de nosso Senhor, para morrermos de 

forma cruel. Mas, quando Jesus é difamado, também o somos. Ê bastante doce ser 

repreendido por amor a Ele, ser menosprezado por seguir o Mestre, ter o mundo contra 

nós. “O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo, acima do seu senhor” 

(Mateus 10.24). Quanto a nós, temos comunhão com Ele em seus labores, ministrando 

aos homens através da Palavra da Verdade e ações de amor. Assim como Jesus, nossa 

comida e bebida é fazer a vontade dAquele que nos enviou e completar sua obra (ver João 

4.34). Também temos comunhão com Ele em suas alegrias. Somos felizes na felicidade 

dele e nos regozijamos em sua exaltação. Crente, você já provou essa alegria? Não existe 

deleite mais puro nem mais inspirador que podemos conhecer, deste lado do céu, do que 

ter a alegria de Cristo enchendo o nosso coração. Sua glória nos aguarda para completar 

nossa comunhão, pois sua igreja se assentará com Ele em seu trono como sua amada 

noiva e rainha. 

Charles Spurgeon 

 


