NOTICIAS & NOTICIAS

Filiada:

OREMOS PELOS
ANIVERSÁRIANTES

ABRIL
03 - Valdice
06 - Vanildo
10 - Rosinha
11 - Zuleide
15 - Rubens
20 - Maria dos
Santos (Fatima)
21 - Atanael (Ana)
27 - Ilza
28 - Fábio
28 - Neuza
29 - Bruno Daniel
Seu aniversário não foi
editado neste boletim fale
com a Kezia.

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

2018: VOLTE A SONHAR
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Cristo.

1.Canto de Entrada
2. Acolhida
Bem-vindos a Missão do
Bom Jesus da Igreja Episcopal
do Evangelho Pleno A Vitória de

Hoje é Domingo de Páscoa e
estamos felizes, pois Jesus está aqui.
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, quem puder dobrar os
joelhos, se não for possível, fique de pé ou
assentado, não se preocupe, o importante
é orar, é falar com Deus, é conversar com
Deus. Oremos!
(Canção)
3. Ato Penitencial
“Que o Senhor, Pai TodoPoderoso, 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
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 João
20.1-9 (leia na pág. 6)
6. Reflexão

JESUS TE AMA!
Jesus Cristo veio para todos sem
exceção, Ele fez questão de demostrar isso
em seu ministério, Ele veio para todos.
Jesus não ama o pecado, mas
ama o pecador. E hoje Jesus está dizendo:
“você tem uma nova chance, a

VITORIA DE CRISTO
oportunidade de ter uma nova vida”. É o
renascer na Páscoa.
No tempo de Jesus, as mulheres
eram desvalorizadas; ainda hoje é difícil ser
mulher. Saiu uma pesquisa no IBGE que
diz que dependendo da roupa que a mulher
esteja usando ela merece ser estuprada;
isso é uma vergonha, um absurdo. Não diz
que dependendo da roupa que o homem
estiver usando ele mereça ser estuprado,
só a mulher.
Então, no evangelho, é permitido
que uma mulher seja a primeira a ver a
ressurreição de Jesus. É importante saber
a valorização que Jesus dá aos
desprezados.
1ª Lição: Jesus dá oportunidades
para todos nós, sem exceção. Sempre terei
chance para renovar minha vida diante de
Deus. Muitas vezes a gente se torna
desacreditado pelos outros, tem gente que
não acredita mais em nós; as vezes a
gente não acredita mais na gente, mas
sempre terá uma esperança. É isso que
Cristo está nos dizendo, permitindo que
uma mulher, ex prostituta, seja a primeira a
assistir
sua
ressurreição.
Tem
oportunidade, tem chance para todos nós,
não diante dos homens, mas diante de
Deus. “Que eu possa renovar a minha
vida”.
2ª Lição: são dois apóstolos,
correndo para o tumulo, Pedro e João,
vamos refletir: Pedro negou Jesus. Cristo
havia dito para ele: “antes que o galo cante,
3 vezes me negarás”. Agora imagina,
Pedro nega e de repente vem a notícia que
Jesus ressuscitou, olha o peso na
consciência, então, o que ele estava
fazendo? Correndo para não chegar... Ele e
João... Só que Pedro era o líder do grupo.
Então, o que o João faz? João chega
primeiro mas não entra primeiro no tumulo,
João respeita o colega, respeita a
liderança, mesmo sabendo que o colega
havia errado. Ou seja, vou dar uma
oportunidade para meu amigo, irmão,
marido,
esposa,
filho...
Vou
dar
oportunidade para que ele possa se
regenerar, se converter. João não entra
primeiro, ele espera Pedro chegar e entrar.
Todos, sem exceção, temos
nossos erros, pecados, falhas, limitações...
Porque isso é do ser humano, o que
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Jesus ressuscitou; e nós com Ele, aleluia!
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VITORIADECRISTO@UOL.COM.BR
CRIANÇA 1: Hoje é domingo de Páscoa!
CRIANÇA 2: Hoje é domingo de Páscoa!
TODOS: Feliz Páscoa!
CRIANÇA 1: Mas, o que comemoramos
hoje?
CRIANÇA 2: Será que... é o coelho com
DOMINGO DE PÁSCOA
ovos de chocolate?
TODOS (fazem que não): Hum, hum!
Evangelho de São João 20.1-9
Hoje nós comemoramos a ressurreição
Cristo ressuscitou; e nós com Ele,
de Jesus!
aleluia!
CRIANÇA 1: Por isso hoje é um dia super
Proclamação do Evangelho de
importante!
Jesus Cristo segundo João.
CRIANÇA 2: Espere um pouco, o que é a
1 No primeiro dia da semana,
ressurreição de Jesus?
Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus,
TODOS: Você se lembra que Jesus
bem de madrugada, quando ainda estava
morreu na cruz na sexta-feira santa?
escuro, e viu que a pedra tinha sido
CRIANÇA 2: Me lembro sim.
retirada do túmulo.
TODOS: Na sexta-feira ele morreu e foi
2 Então ela saiu correndo
colocado num túmulo.
e foi encontrar Simão Pedro e o outro
CRIANÇA 2: Coitado de Jesus!
discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes
CRIANÇA 1: No domingo de páscoa,
disse: “Tiraram o Senhor do túmulo,
Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus.
e não sabemos onde o colocaram”.
CRIANÇA 2: E o que ela viu?
3 Saíram, então, Pedro e o outro
TODOS: A pedra do túmulo tinha sido
discípulo e foram ao túmulo.
arrancada e Jesus não estava mais lá.
4 Os dois corriam juntos, mas o
CRIANÇA 1: Então Maria Madalena saiu
outro discípulo correu mais depressa que
correndo e foi falar com os discípulos.
Pedro e chegou primeiro ao túmulo.
CRIANÇA 2: O que os discípulos
5 Olhando para dentro, viu as
fizeram?
faixas de linho no chão, mas não entrou.
TODOS: Mais que depressa Pedro e
6 Chegou também Simão Pedro,
João foram ao túmulo.
que vinha correndo atrás, e entrou no
CRIANÇA 1: Quando chegaram ao
túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no
túmulo viram que Jesus não estava mais
chão
lá.
7 e o pano que tinha estado
TODOS: No domingo de páscoa Jesus
sobre a cabeça de Jesus, não posto com
ressuscitou, voltou a viver pela graça de
as faixas, mas enrolado num lugar à
Deus!
parte.
CRIANÇA 2: Graças a Deus!
8 Então entrou também o outro
TODOS: Graças a Deus!
discípulo, que tinha chegado primeiro ao
CRIANÇA 1: Jesus venceu a morte!
túmulo. Ele viu, e acreditou.
TODOS: E nos prometeu a vida eterna!
9 De fato, eles ainda não tinham
CRIANÇA 2: Por isso hoje é um dia muito
compreendido a Escritura, segundo a qual
importante!
ele devia ressuscitar dos mortos.
TODOS: Jesus ressuscitou! Aleluia!
Palavra da Salvação, glória a vós,
Professor(a): Vamos bater palmas para
Senhor!
Jesus?
(Música sobre a ressurreição de Jesus)
OS DISCÍPULOS VÃO AO
TÚMULO DE JESUS
PARA CASA
Professor(a): Quem quer me ajudar com
Pinte os desenhos e dê o Boletim para
a leitura hoje?
um amigo que ainda não conhece Jesus.
(escolher 2 crianças para ser a criança 1 e
2).

Boletim
precisamos? Melhorar! A gente precisa
melhorar.
A Palavra nos diz que Jesus está
vivo e, nessa ressurreição maravilhosa há
uma possibilidade da gente renascer,
reviver, mudar de vida.
Oremos: “obrigado Pai, pelo teu
amor, por demostrar hoje no evangelho,
que o Senhor dá uma oportunidade a todos,
sem nenhuma exceção, que possamos
agarrar as oportunidades que o Senhor
apresenta dia a dia, em especial hoje na
Páscoa, na ressurreição; posso estar na
minha Sexta-Feira da Paixão, posso estar
no pó, na humilhação, na dor, na
crucificação, mas tenho certeza que vai
chegar o momento da minha ressurreição
em Jesus Cristo, meu Senhor, amém”.
OFERTÓRIO (Todos de Pé)
“Tudo vem de Ti Senhor, e
do que é Teu te damos, Amém!”
8. SANTA CEIA
Senhor Deus Pai TodoPoderoso. 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
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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)

Nosso ultimo Ato de Amor é
especial: convide amigos para celebrar
junto com você o próximo culto de nossa
Igreja. Será um a linda celebração para o
nosso Senhor Jesus. Esperamos vocês!
#oelodaesperanca
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Grupo de Oração - QUINTA
SUA CAPACIDADE VEM DE DEUS!
“Não que sejamos capazes, por nós,
de pensar alguma coisa, como de nós
mesmos; mas a nossa capacidade
vem de Deus” - 2 Coríntios 3.5
Na lição de hoje, do Poder de Pensar
Bem, há poder em pensar bem, o tema é:
“Sua Capacidade Vem de Deus!”
Afirme isto: “minha capacidade vem de
Deus”. Quando você diz isso, ideias
potenciais que estão dentro de você, no
seu espírito, no seu interior, começam a
brotar.
Se você liberar essas ideias, você poderá
resolver seus problemas financeiros, sua
situação comercial, seus problemas
diários; poderá cuidar de você, de sua
família e conseguir o sucesso em seus
empreendimentos.
Existe uma tremenda força no universo,
força esta que Deus envia para você
através da fé. É com esta força, a fé, que
você tem o poder de vencer tudo.
Diga: “tudo posso naquele que fortalece!”
Sabe aquelas situações difíceis? Você
vai vencer! Acredite sempre.
† Rev. Dom Josué S. Torres

Série: O PODER DE PENSAR BEM - 74
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Grupo de Oração - SEXTA

Eu+1 comJESUS

5/04/18 - Branco - Lucas 24.35-48

6/04/18 - Branco - João 21.1-14

TESTEMUNHAS DE JESUS
RESSUSCITADO
O evangelho de hoje é a sequência do
relato dos discípulos de Emaús, quando
eles estão falando com os discípulos
sobre a experiência do Ressuscitado, e
na ocasião em que o próprio Senhor se
faz presente.
A presença de Jesus Ressuscitado não é
ilusão, é real. É a experiência que faz
sentir uma alegria imensa que perdura
nos corações dos discípulos, um
momento aprazível de conhecer que o
Senhor está presente.
O texto de hoje afirma uma identidade
diferenciada: o
Crucificado
é
o
Ressuscitado. Essa é a mensagem no
convite a olhar as mãos e os pés que
trazem a marca da crucifixão. Embora
seu corpo traga as marcas de sua
paixão, trata-se de um corpo glorioso
para o qual não há lugar onde não possa
estar. É um modo de presença que
ultrapassa os limites, exige fé.
A presença do Cristo Ressuscitado está
aqui entre nós que acreditamos. E o
mesmo Jesus de ontem, é hoje e
continua para sempre!
Domingo que vem traga uma toalha da
mesa de sua casa para juntos orarmos
pela família, para que haja paz, diálogo,
harmonia, alegria... Vamos pedir para
Jesus entrar em nossa casa e em nossa
vida.
Se esforce! Convide alguém para estar
domingo na igreja, se você tem carro,
sirva dando carona antes e ao final do
culto. Abrace os convidados e aqueles
que você pouco abraça, de atenção ao
próximo.
† Rev. Dom Josué Torres

É O SENHOR!
A presença do Ressuscitado só é
percebida pela fé.
Trata-se da terceira aparição de Jesus
ressuscitado aos seus discípulos (João
20.19-29).
O mar de Tiberíades está repleto de
recordações de Jesus: o chamado dos
primeiros discípulos, tantos ensinamentos,
a tempestade acalmada, a casa de Simão
e de André, onde Jesus costumava ficar...
Nesse lugar de tantos encontros os
discípulos retomando a vida depois da
morte de Jesus e encontram-se com o
Senhor, agora, ressuscitado.
A presença do Senhor ressuscitado é de
outra natureza, bem diferente da que os
discípulos estavam acostumados, quando
do tempo da vida terrestre de Jesus. Trata
-se de um modo de presença que se faz
sentir sem deixar marcas na areia; com e
como a luz do dia aparece o Senhor.
Os discípulos, no entanto, diz o texto, não
sabiam que era Jesus. Essa observação
nos sugere que a presença do Cristo
ressuscitado é bem outra que a física; ela
só é percebida pela fé.
João, o discípulo amado, homem de fé,
capaz de ler os acontecimentos à luz da
fé, proclama: “É o Senhor!”.
Quantas vezes temos duvidado do
Senhor, do seu amor e cuidado. Peçamos
perdão a Deus e que pela fé percebamos
a presença do Senhor perto da gente.
Se esforce! Convide alguém para estar
domingo na igreja, se você tem carro sirva
dando carona antes e no fim do culto.
Abrace os convidados e aqueles que você
pouco abraça, de atenção.
Vamos formar o circulo de oração.

A ALEGRIA E A GENEROSIDADE
“Que cada um dê a sua oferta conforme
resolveu no seu coração, não com
tristeza nem por obrigação, pois Deus
ama quem dá com alegria” (2 Coríntios
9.7).
Não duvide da generosidade de Deus!
Se você vem a igreja para orar por
chuva, porque vive uma seca implacável,
e não traz o guarda chuva, sua fé é
pequena.
Deus já deu o primeiro passo em direção
a você: criou o universo, deu-lhe a
oportunidade de viver nesse planeta.
Teve a iniciativa de nos enviar Seu filho
Jesus para estar junto de nós. Deus doou
o seu único filho.
Deus quer que você também se doe. Dê
o seu passo, saia do egoísmo de querer
apenas receber sem se doar.
Jesus nos ensina que a medida que você
usa para os outros serve também para
você.
Querer receber, sem primeiro doar, é o
oposto da generosidade.
Alguns acham que Deus os esqueceu,
mas não enxergam as necessidades do
próximo.
Se quiser ser amado por Deus e por
quem está próximo, doe-se!
Cuide, preocupe-se sinceramente com os
outros. Doe seu tempo, talento, dinheiro
com alegria, sem sentimentos ruins como
a vaidade ou má vontade de fazer, fazer
só por obrigação.
Deus é muito mais generoso que você,
Ele tem muito mais para dar do que você
pode retribuir. E, Deus multiplica mil
vezes o gesto de generosidade que você
realiza.

Mensagens para os Lares/Discipulados - 27/18

Mensagens para os Lares/Discipulados - 28/18

Série: O PODER DA ALEGRIA - 31

“Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem integro. O tolo da vazão
a sua ira, mas o sábio domina-se”
(Provérbios 29.10-11). É certo que muitas
contrariedades nos tiram do sério e mexem com nosso sentimento de ódio, mas isso não
quer dizer que todos atendam a esses impulsos de ira, “o tolo dá vazão à sua ira”. O servo de
Deus não deve dar vazão a eles, “o sábio domina-se”. Assim, além de não aumentar os
problemas já existentes, nem dar lugar ao seu pior lado, o sábio que se recusa a tomar a
vingança em suas próprias mãos tem do seu lado o Juiz Eterno e Santo. Pense muito bem
antes de explodir. Sua reação violenta será uma declaração nítida de que não há em você
sabedoria ou temor do Senhor. Temos de fazer a luz de Cristo brilhar hoje, espalhando luz no
meio da escuridão de ódio e violência que conhecemos.
† Rev. Dom Josué Torres

† Rev. Dom Josué Torres

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.

SEGUNDA: II Samuel 7-9
TERÇA: II Samuel 10-12
QUARTA: II Samuel 13-16
QUINTA: II Samuel 17-20
SEXTA: II Samuel 21-24
SÁBADO: I Reis 1-3
DOMINGO: I Reis 4-6

† Rev. Dom Josué Torres

Mateus 28.8-15
João 20.11-18
Lucas 24.13-35
Lucas 24.35-48
João 21.1-14
Marcos 16.9-15
João 20.19-31

