NOTICIAS & NOTICIAS

Filiada:

Santa Ceia Milagrosa

OREMOS PELOS
ANIVERSÁRIANTES

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.

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

Domingo às 9 horas da manhã e 6 horas da tarde
Na Santa Ceia recebemos o Corpo e o Sangue de
Jesus. É a Santa Ceia do testemunho, da conquista, da
vitória! E, em nome de Jesus, caiam por terra todos os
inimigos de Deus e da igreja, amém.
Meus Amigos Queridos,
vamos entregar a todos
gratuitamente o “Curativo
Espiritual” .
Próximo Domingo, aqui na
Missão do Bom Jesus, Rua
Antônio de Oliveira Salazar, 515
(esta Rua fica em frente ao
Poupa Tempo, na Praça Luiz
Gonzaga, no Pirajussara
Taboão da Serra).

† Rev. Dom Josué Torres
WhatsApp (11) 99172-8202
josuetorres@uol.com.br
Celebrações: Domingo às 9h e 18h, Quinta e Sexta às 19h30

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
20.19-31 (leia na pág. 6)

6. Reflexão
DEUS PAI MISERICORDIOSO
Deus
pensa
sempre
com
misericórdia, não se esqueça disso!
Deus
pensa
sempre
com
misericórdia, Deus é o Pai misericordioso!
Deus pensa como o pai que

VITORIA DE CRISTO
espera o retorno do filho e vai ao seu
encontro.
Vê-lo vir quando ainda está
distante. O que isto significa?
Significa que todos os dias o pai
ia ver se o filho retornava para casa; este
é o Pai misericordioso. Isto é o sinal que o
pai esperava o filho de coração no terraço
de sua casa.
Deus pensa como o bom
samaritano.
Os religiosos passam, veem e
não fazem nada a não ser criticar,
acusar...
O samaritano socorre a vitima,
sem pedir nada em troca; sem perguntar
se era judeu, se era pagão, se era
samaritano, se era rico, se era pobre...
Não pergunta essas coisas, não
pergunta nada! Vai em seu auxilio. Assim
é Deus.
Deus pensa como o pastor que
doa a sua vida para defender e salvar as
ovelhas.
Você está acreditando porque
viu?
Felizes os que não viram e
acreditam.
João nos deixa claro que Jesus
realizou, diante dos seus discípulos,
muitos outros sinais que não estão
escritos para que você, eu, nós
acreditemos que Jesus é o Messias, o
Cristo, o Ungido de Deus.
Jesus deseja a gente fazendo sua
Missão. Não devemos ficar trancados
com medo, faça a missão! Como?
É muito simples, divulgue a sua
fé, fale com cada pessoa que Deus
colocar em seu caminho sobre Jesus,
sobre a nossa igreja, fale com os nossos
visitantes aqui dentro da igreja, fale pela
internet, convide, contagie as pessoas
com sua fé...
Não podemos ficar dormindo,
temos que despertar, ser discípulos e
missionários.
Discípulos sempre atentos a
mensagem do Mestre e missionários
enviados a levar a paz.
Vamos assumir a Missão que o
Bom Jesus nos deixou. Não temos outra
felicidade e nem outra prioridade senão a
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Jesus Está Vivo, Aleluia!
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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, muito lindo, demonstrando o
quanto Jesus nos ama e aceita.
“Que a paz esteja com vocês.
Que a paz esteja com todos nós”, é o que
Jesus deseja.
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)
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que creram sem terem visto!”
30 Jesus realizou muitos outros
sinais diante dos discípulos, que não
estão escritos neste livro.
31 Mas estes foram escritos para
que acrediteis que Jesus é o Cristo, o
Evangelho do dia
Filho de Deus, e para que, crendo,
Oito dias depois, Jesus entrou.
tenhais a vida em seu nome.
Proclamação do Evangelho de
Palavra da Salvação, glória a
Jesus Cristo segundo João 20.19-31.
vós, Senhor!
19 Ao anoitecer daquele dia, o
(cante sobre a ressurreição de Jesus)
primeiro da semana, estando fechadas,
por medo dos judeus, as portas do lugar
Jesus está vivo, aleluia!
onde os discípulos se encontravam, Jesus
Bem-vindo a Igreja Episcopal do
entrou e pondo-se no meio deles, disse:
Evangelho Pleno!
“A paz esteja convosco”.
Quem prestou atenção no
20 Depois destas palavras,
Evangelho que acabamos de ler?(-)
mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os
Quem sabe me dizer o que
discípulos se alegraram por verem o
aconteceu no Evangelho de hoje?(-)
Senhor.
Isso mesmo, Jesus ressuscitou,
21 Novamente, Jesus disse: “A
ele está vivo e apareceu para os seus
paz esteja convosco. Como o Pai me
discípulos. Vocês sabem que dia Jesus
enviou, também eu vos envio”.
apareceu para os seus discípulos?(-)
22 E depois de ter dito isto,
Jesus apareceu para os seus
soprou sobre eles e disse: “Recebei o
discípulos no primeiro dia da semana,
Espírito Santo.
Domingo. Os discípulos estavam todos
23 A quem perdoardes os
juntos para participar da Santa Ceia do
pecados eles lhes serão perdoados; a
Senhor, assim como a gente. E, sabe
quem os não perdoardes, eles lhes serão
quem está aqui com a gente também?(-)
retidos”.
Isso mesmo, Papai do Céu,
24 Tomé, chamado Dídimo, que
Jesus e o Espírito Santo.
era um dos doze, não estava com eles
Bom, naquele domingo, Jesus
quando Jesus veio.
apareceu para os discípulos e lhes
25 Os outros discípulos contaram
abençoou com a Paz, ele disse: “A paz
-lhe depois: “Vimos o Senhor!”. Mas Tomé
esteja convosco”. Além disso, Jesus
disse-lhes: “Se eu não vir a marca dos
soprou sobre os discípulos o Espírito
pregos em suas mãos, se eu não puser o
Santo e os enviou para a santa missão,
dedo nas marcas dos pregos e não puser
ou seja, os discípulos agora poderiam
a mão no seu lado, não acreditarei”.
perdoar os pecados, falando de Jesus
26 Oito dias depois, encontravam
para as pessoas.
-se os discípulos novamente reunidos em
Quem foi que faltou no culto?(-)
casa, e Tomé estava com eles. Estando
Tomé faltou no culto, por isso ele
fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se
não viu Jesus. É importante não faltar no
no meio deles e disse: “A paz esteja
culto, pois Jesus está aqui te esperando.
convosco”.
Jesus deu outra oportunidade
27 Depois disse a Tomé: “Põe o
para Tomé, no domingo seguinte Tomé
teu dedo aqui e olha as minhas mãos.
estava na igreja e viu Jesus, assim é com
Estende a tua mão e coloca-a no meu
a gente também, Jesus está aqui e quer
lado. E não sejas incrédulo, mas fiel”.
ser nosso melhor amigo, amém?!
28 Tomé respondeu: “Meu
PARA CASA
Senhor e meu Deus!”
Pinte o desenho e dê o Boletim para um
29 Jesus lhe disse: “Acreditaste,
amigo que ainda não conhece Jesus.
porque me viste? Bem-aventurados os
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de sermos instrumentos do Espirito de
Deus na Igreja para que Jesus Cristo seja
encontrado e anunciado a todos.
Hoje se comemora a festa da
divina misericórdia e o dia mundial da luta
contra o câncer. A Palavra nos diz que
Jesus está vivo, está no nosso meio 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 Jesus está vivo, ele dá uma
oportunidade a todos, sem nenhuma
exceção, que possamos agarrar estas
oportunidades que o Senhor nos
apresenta
dia
a
dia.
Senhor
misericordioso, tenha misericórdia de nós,
n´s dê a sua paz, nos encha com o seu
Santo Espírito e que possamos falar do
seu grande amor, misericórdia, paz a
todos eu cruzarem nosso caminho. Pai de
amor, cura nesta hora aqueles que estão
doentes, fortalece aqueles que estão
abatidos 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

Página 3
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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Grupo de Oração - QUINTA
12/04/18 - Branco - João 3.31-36

DONS E TALENTOS
Deus deu dons e talentos a cada um de
nós.
Você tem valor! Você é a imagem e
semelhança de Deus.
Saiba que dentro de você existe ideias
criativas, então, procure libertar seu
espírito
de
todo
complexo
de
inferioridade e você poderá ser bem
sucedido na vida.
Você pode fazer sua vida caminhar na
estrada que desejar; poderá conseguir
aquilo que idealizar e em que acreditar.
Faça orações, sonde o seu espírito, há
nele, coisas maravilhosas.
Você pode melhorar a sua situação, seja
ela qual for. Tranquilize seu espírito e
confie em Deus, Ele é o teu socorro hoje
e sempre.
† Rev. Dom Josué Torres

Série: O PODER DE PENSAR BEM - 75

CRÊ NO SENHOR JESUS
E SERÁS SALVO!

“Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso
testifica; e ninguém aceita o seu testemunho.
Mas o que aceitar o seu testemunho, esse
confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele
que Deus enviou fala as palavras de Deus;
porque Deus não dá o Espírito por medida. O
Pai ama ao Filho, e todas as coisas entregou
nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida
eterna; o que, porém, desobedece ao Filho não
verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de
Deus” - João 3.31-36.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao
mundo, não para que julgasse o mundo, mas
para que o mundo fosse salvo por ele. Quem
crê nele não é julgado; mas quem não crê, já
está julgado; porquanto não crê no nome do
unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este:
A luz veio ao mundo, e os homens amaram
antes as trevas que a luz, porque as suas
obras eram más. Porque todo aquele que faz o
mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para
que as suas obras não sejam reprovadas. Mas
quem pratica a verdade vem para a luz, a fim
de que seja manifesto que as suas obras são
feitas em Deus” - João 3.16-21.
“Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que
crê tem a vida eterna” - João 6.47.
“Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem
o testemunho; quem em Deus não crê,
mentiroso o fez; porquanto não creu no
testemunho que Deus de seu Filho deu” - I
João 5.10.
A saber, “se com a tua boca confessares a
Jesus como Senhor, e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será
salvo, pois é com o coração que se crê para a
justiça, e com a boca se faz confissão para a
salvação, porque a Escritura diz: Ninguém que
nele crê será confundido” - Romano 10.9-11.
† Rev. Dom Josué Torres
Mensagens para os Lares/Discipulados - 29/18

“O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a
ambos” (Provérbios 29.13). “Dar vista” aqui significa dar a própria vida, veja, Jó
descreve o nascimento da criança como fazê-la “ver” a luz (Jó 3.16). “O rico e o pobre têm
isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos” (Pv 22.2). Independente de quanto
dinheiro e poder uns tenham e outros não, Deus está acima de todos. O Senhor é
poderoso, soberano sobre todas as pessoas, não apenas para lhes dar vida, mas também
para lhes julgar as atitudes. O rico deve temer a Deus, deixar de lado a ganância e a
exploração; ao oprimido, esta é uma mensagem de esperança e fé, pois Deus não faz
acepção de pessoas. Ele é o mesmo para todos!
† Rev. Dom Josué Torres

Boletim
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Grupo de Oração - SEXTA
13/04/18 - Branco - João 6.1-15

CINCO PÃES E DOIS PEIXES

No texto de hoje vemos a historia do
menino com 5 pães e 2 peixinhos a partir
do versículo 8. Essa historia tão linda até
inspirou muitos livros, mensagens e
musicas, vamos cantar?
Nem sempre se sabe/ detalhes de um
milagre/ mas eu vou contar/ a história de
um menino/ que um dia levantou bem cedo/
e a sua mãe lhe perguntou com medo/
“aonde é que você vai”?/ E o menino,
então, respondeu/ “O Mestre está a me
chamar/ uma multidão vou ajudar
alimentar”/ Sua mãe lhe disse: “isso é
impossível, o que tem aí/ neste cestinho?”/
E com muita fé o menino disse/ “Cinco pães
e dois peixinhos”/
Quem poderia imaginar/ que um menino
ia ajudar/ alimentar a multidão/ É assim
que Deus faz/ usa quem Ele quer/
menino, homem ou mulher/
Eu posso imaginar/ os olhos do menino a
brilhar/ de muita alegria/ em poder ajudar/
Então, Jesus levantou Seus olhos/ e viu
que era preciso/ manifestar o Seu poder/ E
alimentou todos que tinham fome/ e grande
foi o milagre/ e todos puderam crer/ Que
com Jesus o pouco é muito, assim também
creu/ aquele menino/ que com muita fé
trouxe em seu cestinho/ cinco pães e dois
peixinhos/
Domingo que vem vamos entregar o
“Curativo Espiritual”. Quem participar será
abençoado, curado e liberto. Não sofra
mais! Venha receber a santa bênção que
tanto necessita.
Se esforce! Convide alguém para estar
domingo na igreja, se você tem carro sirva
dando carona antes do culto e ao final do
culto. Abrace os convidados e aqueles que
você pouco abraça, de atenção ao próximo.

Eu+1 comJESUS
SEGREDOS IMPORTANTES
DE PESSOAS DE SUCESSO

1. TODOS NÓS TEMOS 24 HORAS NO DIA.
Alguns dizem: “não tenho tempo, quero
conquistar meus sonhos, mas não tenho
tempo”. Todos nós temos um grande presente
de Deus: 24 horas no dia. O que você vai fazer
com essas 24 horas é um problema só seu.
Mas, o que fazemos com o nosso tempo é
muito importante.
2. TEMOS QUE CELEBRAR NOSSOS
SUCESSOS. Você tem medo de celebrar algo
que conquistou? Pessoas que tem sucesso
celebram seus progressos. Não tenha medo
nem vergonha de celebrar, ser feliz, participar
de eventos. Celebre sem medo e sem
vergonha! Quando você é grato, você celebra
e abre as portas para receber mais de Deus.
3. LEI DA GRATIDÃO. Quando você lê o livro
de Salmos, vê que é um livro de celebrações.
Ele celebra os bons tempos de Deus, canta a
Deus, celebra as grandes coisas que Deus faz
em nossa vida, celebra as vitórias que Deus
nos dá. É um livro que nos encoraja a dar
graças em tudo. Não é por tudo, não é pelas
tragédias, mas, no meio da situação adversa,
você procura algo positivo para ser grato,
honra a Deus e celebra seus progressos.
4.
PRATIQUE DIARIAMENTE
A LEI
GRATIDÃO. Sua vida dará um salto, mas não
é de qualquer maneira, agradeça de coração,
isto é muito importante.
5. NÃO TENHA MEDO! Em 1 João diz que o
amor lança fora todo o medo. Quem cuida de
você não dorme nem cochila. Não tenha medo
do sucesso, não tenha medo de ser bom no
que você faz.
6. EU CELEBRO JUNTO COM VOCÊ. Procure
ficar perto de quem torce por você, quem
celebra realmente suas conquistas.
7. A ESCOLHA É SUA! Você escolhe o amor
ou escolhe o medo (1 Coríntios 13).
8. AJUDE PESSOAS! O mundo precisa de
pessoas bem sucedidas. Seja bem sucedido
no que você escolheu ser e ajude os outros.

† Rev. Dom Josué Torres

Mensagens para os Lares/Discipulados - 30/18

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.

SEGUNDA: I Reis 7-9
TERÇA: I Reis 10-12
QUARTA: I Reis 13-15
QUINTA: I Reis 16-18
SEXTA: I Reis 19-22
SÁBADO: II Reis 1-4
DOMINGO: II Reis 5-7

† Rev. Dom Josué Torres
Série: O PODER DA ALEGRIA - 32

Lucas 1.26-38
João 3.7-15
João 3.16-21
João 3.31-36
João 6.1-15
João 6.16-21
Lucas 24.35-48

