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N O T I C I A S  &  N O T I C I A S  

FALE CONOSCO 

• Pastores de Plantão: 
(11) 99172-8202 (Pastor); 
(11) 98963-5575 (Pastora); 

• Atualizar seus dados; agendar 
batismo; agendar casamento; 
anunciar nascimento de filho, 

casamento, falecimento, data de 
aniversário; se inscrever nas 

atividades da Missão: 
(11) 97444-4237 

 

NOSSO ENDEREÇO 
Rua Antônio de Oliveira Salazar, 

Nº 515, CEP: 06775-470 
Taboão da Serra/SP 

vitoriadecristo@uol.com.br 
 

ATIVIDADES SEMANAIS 
Ceia do Senhor, domingo às 9 

horas da manhã e 6 horas da tarde. 
Grupo de Oração, quinta e sexta 

às 7 e meia da noite. 

Equipe Editorial: † Rev. Josué e Kezia 

ABRIL 
03 - Valdice 
06 - Vanildo 
06 - Pietro 
10 - Rosinha 
10 - Lohany 
11 - Zuleide 
15 - Rubens 
20 - Maria (Fatima) 
20 - Andréa 
21 - Atanael (Ana) 
27 - Ilza 
28 - Fábio 
28 - Neuza 
29 - Bruno Daniel 

 

Seu aniversário não foi 
editado neste boletim fale 

com a Kezia. 

OREMOS PELOS 

ANIVERSÁRIANTES 

Filiada: 

CONSAGRAÇÃO DO PERFUME 
 O apostolo São Paulo disse: “Nós somos o bom perfume 
de Cristo”. Em todas as civilizações os perfumes sempre tiveram 
um significado, então, quero que você traga um vidro do perfume 
que você usa. Pode ser um perfume baratinho ou um perfume 
caro, não importa. Vou abençoar no altar para que onde você 
chegar, você produza um bom aroma espiritual.  
 “Dom Josué, eu não acredito nisso”. O que eu posso 
dizer para você? Apenas, que Deus te abençoe! 
 Agora, você quer ser abençoado? 
  Então venha DOMINGO às 9 horas da manhã ou às 6 
horas da tarde, venha e traga o seu perfume. 

 Meus Amigos Queridos, vamos entregar a 
todos, gratuitamente, o “Perfume Ungido”. Próximo Domingo, 
aqui na Missão do Bom Jesus, Rua Antônio de Oliveira Salazar, 
515 (esta rua fica em frente ao Poupa Tempo do Taboão da 
Serra, no Pirajussara –Taboão da Serra).  

 
† Rev. Dom Josué Torres 

WhatsApp (11) 99172-8202     
josuetorres@uol.com.br 

Celebrações Eucarísticas: Domingo às 9h e 18h 
Grupos de Orações: Quinta e Sexta às 19h30 



ORAR PELAS CRIANÇAS E 
GESTANTES  

(Canção) 
 
5. Leitura 
 Convido a todos que puderem 
ficar de pé para a leitura do evangelho. 

 
Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo São 
Lucas 24.35-48 (leia na pág. 6) 

                                                                                                                             
6. Reflexão 

A FÉ EM JESUS NOS TRAZ PAZ 
 Amados e amadas, aqui tem um 
versículo muito importante, e Jesus 
começou a explicar todas as passagens 
das escrituras sagradas que falavam 
dele; iniciando com Moisés e os escritos 
de todos os profetas, pois, já no antigo 
testamento se falava de Jesus. 
 Quem é Jesus? Por que Jesus 
foi crucificado? Por que Jesus sofreu 
tanto? Quais são os principais 
ensinamentos de Jesus? O que é 
ressurreição? O que é o Espírito Santo 
de Deus? São as perguntas que todos 
fazem. 
 Quando os dois discípulos 
reconheceram Jesus? 
 Cristo disse: “quando vocês se 
reunirem em meu nome, Eu vou estar 
presente. Aí vocês vão partir o pão”, ele 
não falou isso? 
 Então, os dois discípulos só 
caíram em si, quando Jesus partiu o pão. 
Sentou a mesa e distribuiu a todos. 
 Jesus pega o pão, parte, distribui 
a eles e desaparece. 
 Eles então dizem: “puxa vida, 
por isso o nosso coração ardia quando a 
gente ouvia a mensagem dEle”. 
 Vou falar para vocês, quando a 
gente sente a presença de Deus, a gente 
fica diferente; recebe força, não baixa a 
guarda não. 
 Vai em frente, não desista! No 
Senhor somos mais que vencedores. 
 Eu sei em quem acredito! Tudo 
posso naquele que me fortalece, o 
Senhor é o meu pastor e nada me 

1.Canto de Entrada  
2. Acolhida 
 Bem-vindos a Missão 
do Bom Jesus da Igreja 

Episcopal do Evangelho Pleno A 
Vitória de Cristo. 
 O evangelho de hoje é muito 
especial, um dos mais belos evangelhos, 
uma coisa muito bonita para gente 
entender como foi, quando foi e qual a 
forma que Cristo deixou para que 
possamos ser reconhecidos. 
 Como Jesus pode nos 
reconhecer e como a gente reconhece o 
Cristo? 
 Em uma parte diz assim: “O que 
aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele 
era poderoso em atos e em palavras; os 
chefes dos sacerdotes, os lideres O 
entregaram para ser condenado a morte, 
O crucificaram e a nossa esperança era 
que Ele libertasse o povo. Porem, já faz 
três dias que isso já aconteceu”. 
 Então, são pessoas reclamando: 
“Onde está Jesus? Morreu! Já tem três 
dias e a gente está aqui, sem pai e nem 
mãe”. 
 Aí entra a historia bonita que 
vamos ver logo mais.  
 Colocamos no altar do Senhor 
todos os aniversariantes da semana; o 
nome de quem já ressuscitou e está no 
reino de Deus e os pedidos de oração da 
comunidade. 
 Convido para honra e glória de 
Deus, a orarmos, Oremos! 
(Canção) 
   
3. Ato Penitencial 
 “Que o Senhor, Pai Todo-
Poderoso, tenha compaixão de nós. 
Perdoe nossas faltas e no amor 
misericordioso de Jesus Cristo, nosso 
Senhor, nos conceda a vida eterna. 
Enquanto a vida eterna não chega, que 
possamos ter qualidade de vida aqui e 
agora, amém”. 
(Canção) 
 
4. Oração do Dia  
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anunciados a conversão e o perdão dos 
pecados a todas as nações, começando 
por Jerusalém. 
 48 Vós sereis testemunhas de 
tudo isso”. 
 Palavra da Salvação, glória a vós 
Senhor. 

 

A Fé em Jesus 
 Mais uma vez Jesus aparece 
para seus discípulos. Mas eles ainda não 
compreendiam o que estava acontecendo 
e tinham muito medo. 
 Jesus não quer que continuem 
com medo e por isso lhes diz: “Paz seja 
convosco!”.  E passa a lhes mostrar de 
varias formas que está mesmo vivo, que 
não é um fantasma e que eles podem 
confiar em Jesus. 
 Nós também podemos confiar 
em Jesus, Ele está realmente vivo e quer 
ser nosso amigo, nosso salvador. Então 
para compreendermos melhor o que 
aconteceu no evangelho de hoje, vamos 
ler novamente?!  
 

Responda: 
1) Quando Jesus apareceu aos 
discípulos, o que Ele disse primeiro? 
_________________________________
2) Os discípulos ficaram assustados e 
com medo porque pensavam que 
estavam vendo o quê? _______________ 
3) O que Jesus mostrou para que os 
discípulos acreditassem que Ele não era 
um fantasma? _____________________ 
_________________________________
4) O que mais Jesus fez quando os 
discípulos lhe deram um pedaço de peixe 
assado? __________________________ 
5) Jesus afirmou que era necessário que 
se cumprisse tudo o que está escrito a 
seu respeito na Lei, nos Profetas e nos 
Salmos. Ou seja, estava escrito na? 
_________________________________ 
6) Jesus veio para nos salvar; Ele sofreu 
morreu e ressuscitou. Isto deve ser 
falado, pregado em todos os lugares. 
Quem deve falar sobre Jesus para as 
outras pessoas? ____________________ 
7) Quem quer ser um discípulo de Jesus? 
_________________________________ 
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Evangelho do dia 
 Assim está escrito: o Messias 
sofrerá e ressuscitará dos mortos no 
terceiro dia. 
 Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 24.35-48. 
 Naquele tempo: 
 35 Os dois discípulos contaram o 
que tinha acontecido no caminho, e como 
tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. 
 36 Ainda estavam falando, 
quando o próprio Jesus apareceu no meio 
deles e lhes disse: “A paz esteja 
convosco!” 
 37 Eles ficaram assustados e 
cheios de medo, pensando que estavam 
vendo um fantasma. 
 38 Mas Jesus disse: “Por que 
estais preocupados, e porque tendes 
dúvidas no coração? 
 39 Vede minhas mãos e meus 
pés: sou eu mesmo! Tocai em mim e 
vede! Um fantasma não tem carne, nem 
ossos, como estais vendo que eu tenho”. 
 40 E dizendo isso, Jesus mostrou
-lhes as mãos e os pés. 
 41 Mas eles ainda não podiam 
acreditar, porque estavam muito alegres e 
surpresos. Então Jesus disse: “Tendes 
aqui alguma coisa para comer?” 
 42 Deram-lhe um pedaço de 
peixe assado. 
 43 Ele o tomou e comeu diante 
deles. 
 44 Depois disse-lhes: “São estas 
as coisas que vos falei quando ainda 
estava convosco: era preciso que se 
cumprisse tudo o que está escrito sobre 
mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos 
Salmos”. 
 45 Então Jesus abriu a 
inteligência dos discípulos para 
entenderem as Escrituras, 
 46 e lhes disse: “Assim está 
escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará 
dos mortos ao terceiro dia 
 47 e no seu nome, serão 

faltará. 
 Que a gente possa sentir sempre 
a presença de Deus. 
 Somos  humanos, quem aqui 
que não é humano? Quem não tem 
defeito?  
 Quando a gente sente o partir do 
pão, a gente cresce porque Cristo é 
maravilhoso. Ele enche nossa vida, 
enche nosso coração. 
 Não importa o tamanho da nossa 
dor, Deus é maior. 
 Precisamos parar de falar para 
Deus o tamanho de nosso problema, e 
falar para o nosso problema qual é o 
tamanho do nosso Deus. 
 Esse é o convite que faço para 
todos agora: permita que Jesus entre na 
sua vida, no seu coração. 
 Deus nos levanta, nos coloca em 
Seus ombros e nos faz ficar bem alto. 
Vamos orar. 
 

OFERTÓRIO (Todos de Pé) 
 “Tudo vem de Ti Senhor, e 
do que é Teu te damos, Amém!” 

                         
8. SANTA CEIA 

 Senhor Deus Pai Todo-
Poderoso. Colocamos aqui no 

altar a oferta para manter a tua obra, a 
tua casa, o teu templo. Colocamos o 
Pão, o Vinho e imploramos que envies o 
Teu Espírito Santo sobre esses dons; os 
santifique para que sejam o Corpo e o 
Sangue de Jesus, nosso Senhor (toque o 
sino). 
 Assim está na Sagrada Escritura: 
Na noite anterior a sua morte por nós, 
Jesus Cristo, nosso Senhor, tomou o pão 
e tendo dado graças a Ti, o partiu e deu 
aos seus discípulos, dizendo: “Tomai e 
comei, este é o meu corpo que é dado 
por vós. Fazei isto em memória de 
mim” (toque o sino). 
 E depois da ceia, tomou o 
Cálice, e, tendo dado graças, entregou 
dizendo: “Bebei todos deste, porque 
este é o meu Sangue da nova e eterna 
aliança, que é derramado por vós e 
por muitos para a remissão dos 

pecados. Fazei isso em memória de 
mim” (toque o sino). 
 Para termos uma semana 
abençoada. De mãos dadas, oremos!  
 9. Pai Nosso... 
 O pão que partimos é a 
comunhão com o Corpo de Cristo; o 
cálice que bebemos é a comunhão com 
o Sangue de Cristo. Nós, embora muitos, 
somos um só corpo! Jesus disse: “O 
que vem a mim jamais terá fome e o 
que crê em mim jamais terá sede” 
João 6.25.  
 Bem-vindos a Ceia do Senhor. 
(Canção) 

 
VISITANTES 

 Tem alguém pela primeira vez 
na igreja? Por gentileza fique de pé, nos 
queremos dar um presente para você, é 
uma honra ter você com a gente. 

 
ORAÇÃO FINAL 

 Vamos fechar nossos olhos e 
pedir uma benção muito especial para 
Deus: “Senhor, que a nossa semana 
seja abençoada, livre da violência. Nos 
dá alegria de viver! Abençoe quem está 
procurando trabalho, abra uma porta; 
peço saúde aos enfermos. Que o Senhor 
nos abençoe, nos livre e guarde! 
Sairemos do templo, mas não iremos 
sair de Deus. Em nome do Pai, Filho e 
Espírito Santo, amém”. 
 

DESPEDIDA 
 Todos de pé cantando e 
louvando ao Senhor. Até o próximo 
domingo, se Deus permitir assim nós 
permitir! 
(Canção) 
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19/04/18 - Branco - João 6.44-51 
 

JESUS O PÃO VIVO 
Quem participa da Santa Ceia participa de 
Jesus. Quem come do Pão, que é Jesus, viverá 
para sempre! Jesus diz que o Pão vivo que 
desceu do céu é o corpo dele e quem dele 
comer não vai morrer, mas viverá para sempre. 
Esse pão é a carne de Cristo.    

 

COMO SER MAIS ATIVO NA IGREJA? 
Jesus disse aos discípulos: “toda a autoridade 
me foi dada no céu e na terra” (Mateus 28.18); 
“Eis que envio sobre vós a promessa de meu 
Pai; permanecei, pois, na cidade, até que do 
alto sejais revestidos de poder” (Lucas 24.49). 
Glória a Deus pelo Espírito Santo! Ele nos ama 
e mostra as possibilidades para usarmos as 
oportunidades e falarmos do amor de Deus, 
evangelizando nossos familiares e amigos. 
O Espírito Santo quer crescer a igreja dEle e 
conta com todos nós. Não somente com o 
pastor, mas também com os presbíteros, 
diáconos, professores da escola dominical, 
jovens, idosos, homens, mulheres... Todos nós!  
Precisamos nos comprometer com Deus e com 
a igreja; ter fé e não parar diante dos 
obstáculos.  
Com alegria vamos orar, evangelizar, convidar 
as pessoas para a igreja; vamos pagar o preço 
e ganhar as almas. O Espírito Santo está te 
chamando para se envolver na Obra de Deus.  
Uma pesquisa diz que 70 a 80 por cento das 
pessoas se convertem a Cristo porque foram 
convidados por parentes e amigos. Deus te 
chama para desenterrar seus dons e talentos; 
receber os visitantes na igreja, abraça-los, orar 
por eles; visitar os membros da igreja para orar 
e falar de Deus; visitar os enfermos nos 
hospitais; orar pelos necessitados; pregar 
mensagens nas casas; zelar da igreja, lavar o 
prédio, fazer a faxina... executar pequenas 
tarefas da igreja. 
Mostre “o Cristo” que está dentro de você para 
todos que estão a sua volta. Seja ativo e 
produtivo para a igreja. Venha nos ajudar nessa 
igreja que é uma benção. Vamos começar hoje 
mesmo. Vamos orar? † Rev. Dom Josué Torres 

Mensagens para os Lares/Discipulados - 31/18 

Grupo de Oração - QUINTA 

 

TRANQUILIZE SEU ESPÍRITO 
Deus não opera na ansiedade, 

CONFIE E DESCANSE,  
Se for para ser vai acontecer. 
No tempo certo tudo dá certo. 

 
Seja qual for sua situação, primeiro 
tranquilize seu espírito e inspirações 
virão. 

• Acredite que Deus está te 
auxiliando agora; 

• Conceba no pensamento a ideia 
do sucesso; 

• Organize sua vida numa base 
espiritual; 

• E, mantenha firmemente em seu 
espírito o quadro do sucesso, não 
do fracasso. 

Faça isso e as ideias criativas fluirão.  
Essa é uma lei formidável, uma lei que 
pode modificar a vida de todas as 
pessoas, inclusive a sua, independente 
das dificuldades que esteja enfrentando.  

 

  † Rev. Dom Josué Torres 

                                       Série: O PODER DE PENSAR BEM - 76 

“A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma 
envergonha a sua mãe” (Provérbios 29.15). 
Pais, querem um conselho? Corrijam seus filhos enquanto são pequenos, 
porque “a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe”. Isso é 
apenas questão de tempo. 
Os pais têm a santa responsabilidade de corrigir os erros e os maus 
impulsos dos seus filhos, não com violência, mas com amor. 

† Rev. Dom Josué Torres 
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SEGUNDA: II Reis  8-10 

TERÇA: II Reis  11-13 

QUARTA: II Reis  14-16 

QUINTA: II Reis  17-19 

SEXTA: II Reis  20-22 

SÁBADO: II Reis  23-25 

DOMINGO: I Crônicas  1-4 

ALEGRE-SE EM PERDOAR  
E SER PERDOADO 

“Mas era preciso fazer esta festa para 
mostrar a nossa alegria. Pois seu irmão  
estava morto e viveu de novo, estava 
perdido e foi achado” Lucas 15.32. 
Se você não consegue levar alegria para 
quem está perto, é porque você não está 
conseguindo perdoar quem o ofendeu e 
magoou. 
Não há espaço para alegrar o outro se 
não houver espaço para o perdão. 
O coração que sente o perdão se torna 
agradecido. 
A misericórdia faz nascer no coração a 
gratidão, e, esse sentimento faz brotar  a 
alegria. 
Quem reconhece o amor que está junto 
do perdão e da misericórdia agradece 
com o coração sincero e se alegra. 
Quem é perdoado também se torna 
capaz de perdoar, pois a misericórdia 
transforma o coração. 
A alegria do perdão supera o sentimento 
de ódio e vingança e deixa o coração 
agradecido.                         † Rev. Dom Josué Torres 

Série: O PODER DA ALEGRIA - 33  

Eu+ 1 comJESUS 
20/04/18 - Branco - João 6.52-59 

 

SANTA CEIA, SANTA EUCARISTIA  
O discurso sobre o pão da vida foi escrito 
quando já existia longa pratica da 
celebração eucarística. 
No texto de hoje vemos Jesus dando a 
instrução pratica aos seus discípulos. 
Jesus abençoa o pão e diz: “Isto é o meu 
corpo”; depois abençoa o vinho e diz: 
“Este é o meu sangue”. 
Carne e Sangue equivalem a totalidade 
da pessoa. É como se Jesus afirmasse: 
“Sou eu, que me ofereço como alimento 
espiritual”. 
Os ouvintes de Jesus começam a discutir 
entre eles: “como pode ele dar-nos a sua 
carne para comer?” 
Por outro lado, comer e beber, nesse 
contexto, não é algo meramente 
simbólico. É a própria presença de Jesus 
Cristo. 
Eucaristia é verdadeira comida e 
verdadeira bebida. É um sacramento, isto 
é, sinal sensível da salvação de Deus. 
A Eucaristia realiza o que diz, e, todos 
devemos, com muito respeito, participar 
da Santa Ceia, Santa Eucaristia. 
A Santa Ceia é milagrosa, pois nela 
recebemos o Corpo e o Sangue de 
Jesus. 
Quem participa da Santa Ceia é mais 
forte espiritualmente e tem a proteção do 
sangue do cordeiro. 
O sangue do cordeiro livrou da morte o 
povo de Moisés na Páscoa do Egito e o 
Sangue do Cordeiro Jesus nos livra do 
pecado e da morte. 
Venha domingo participar da Santa Ceia 
Milagrosa, às 9h e 18h.   
                               † Rev. Dom Josué Torres 

Mensagens para os Lares/Discipulados - 32/18 

Grupo de Oração - SEXTA 

João 6.22-29 

João 6.30-35 

João 6.35-40 

João 6.44-51 

João 6.52-59 

João 6.60-69 

João 10.11-18 

LEIA A BÍBLIA EM 1 ANO 
• Programe-se; separe um tempo 

todos os dias. 

• Marque os capítulos já lidos. 

• Se a leitura for esquecida por um 
dia, não abandone o plano. 
Procure recuperar nos próximos 
dias. 

• O objetivo é conhecer a Palavra 
de Deus viva e a Cristo, o 
Senhor. 


