
ACHAR 
“Busquem o Senhor enquanto é possível acha-Lo; clamem por Ele 

enquanto está perto” 

Isaías 55.6 
 

 

 

 

 

 

 

Achar uma coisa que se perdeu, que foi esquecida ou que 
não se esperava. Este verbo é muito importante e geralmente 
traz consigo novas experiências de descoberta. 

“Achar” aparece 607 vezes na Bíblia, que, no sentido mais 
usual, significa “encontrar por acaso ou procurando”. 

Nas sintéticas parábolas do tesouro escondido e da pérola 
(Mt. 13.44-46), o verbo aparece duas vezes. Certo homem acha 
um tesouro oculto no campo e, então, transbordante de alegria, 
abre mão de tudo o que tem para comprar aquele campo. O 
negociante de pérolas acha uma pérola de grande valor, vende 
tudo o que possui e a compra. Na mais provável interpretação, 
Jesus não é tesouro nem pérola, mas o homem que os achou e, 
então, a si mesmo se esvaziou e se humilhou, indo até a morte 
e morte de cruz (Fp. 2. 5-8), para comprar “para Deus e os que 
procedem de toda tribo, língua, povo e nação” (Ap. 5.9). Nas três 
parábolas de Lucas 15, o verbo achar a dracma perdida e o pai 
acha o filho perdido. Segue-se o transbordamento de alegria, na 
terra e no céu. Feliz o homem que é achado pela graça e a ela 
responde convenientemente. 

Bem-aventurado o homem que redescobre a Bíblia e acha 
nela uma porção de coisas de suma importância para a vida 
que agora é e para a que há de ser (1Tm. 4.8). 

Todas as vezes que se acha a Palavra de Deus, segue-se 
um movimento de reforma e reavivamento, seja na esfera 
individual, familiar, eclesiástica ou nacional. 

“Achamos o Messias”, exclamou, de forma simples e direta, 
o discípulo André ao irmão Simão Pedro (Jo. 1.41). Ora, não há 
maior notícia que esta: achar aquele que nos achou primeiro. 
Jesus é o Redentor que todos aguardam e de que todos 
necessitam secretamente, aquele que estava para vir e veio. 

Oração: Pai, revela-me Tua presença, Tua vontade e Teu 
caráter. Permita-me achar Tua Palavra, enquanto caminho à procura 
de Ti. 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

João 15.16 

Hino 315 – “Serviço do Crente” 

Oração 

 

Romanos 12. 3-8 

Hino 312 – “Há Trabalho Certo” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Há Momentos” 

“Ao Único” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Jefferson Próximo (14): Rev. Célio 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 95. 1-6 

Hino 205 – “O Amor que Chama”  

Oração 

 

Contrição 

Salmo 32. 1-6 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Nosso Deus é Poderoso” 

“Alto Preço” 

“A Ele a Glória” 

“Brilho Celeste” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica 

Mensagem - Rev. Wagner Zanelatto 
 

Santa Ceia 

Hino 107 - “Ao pé da cruz” 

Instituição do Sacramento 

Hino 299 - “Renovação” 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice  
 

Poslúdio 



Domingo - 9h 

Escola Bíblica Dominical  

 

Domingo - 19h30 

Culto de Adoração  

       

Terça-Feira - 19h30 

Reunião de Oração 

 

Quarta-Feira - 19h30 

Reunião nos Lares 

 

Quinta-Feira - 19h30 

Estudo Bíblico 

 

Sexta-Feira - 19h30 

Ensaio do Coro 

NOSSA PROGRAMAÇÃO 

NOSSOS CONTATOS 

Secretaria 

(19) 3617.7879 

 

Gabinete Pastoral 

(19) 3617.7880 

 

Casa Pastoral 

(19) 3557.0395 

       

Vice-Presidente Conselho 

Claudinei de Paula 

(19) 99904.0041 

 

Presidente Junta Diaconal 

Rafael Mancuso 

(19) 3023.0252 

 ANIVERSARIANTES 

NOTAS AGENDA DE ORAÇÃO 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavala-
ro (irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Dna. Rose (mãe 
da Magda), Nancy Reis (cirurgia), Luiz Reis, Creuza da Silva, Pedro 
da Silva, João (vizinho da Creuza), Alaércio, Roberto Zacconi, Agenor 
e Elisabete Foresti. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 14 

Laís e Giovana Garcia Vilma e Beatriz 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 14 

Rafael e Gabriel José Cremonesi e Juliano 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO       

(Quinta-Feira) 

Dc. Rafael Carvalho Pb. Dinael Bocces 

PREGADOR VISITANTE – Hoje, está conosco pregando no culto no-
turno, às 19h30, o Rev. Wagner Zanelatto, Diretor Nacional do Desafio 
Jovem. Nossa gratidão a Deus pela vida do Rev. Carlos e família. Dese-
jamos que o Senhor o abençoe na pregação da Palavra! 

PROJETO ANA - Hoje, às 18h50, no Departamento Infantil, nossas 
mães estarão orando pelos filhos. Todas as mulheres da igreja estão 
convidadas.  

SANTA CEIA - Hoje, por ocasião do culto noturno, teremos o privilé-
gio de nos aproximar da Mesa do Senhor. 

FÉRIAS PASTORAIS – Rev. Célio está de férias até amanhã, dia 08 de 
julho de 2019. Desejamos um bom descanso ao pastor e sua família. Es-
tarão pregando em nossa igreja: hoje, o Rev. Wagner Zanelatto. 

CULTO NOS LARES – Informamos que, por ocasião das férias escola-
res, nossas Reuniões nos Lares voltarão às atividades no mês de agosto. 
Aqueles irmãos que desejam uma reunião de oração em sua casa, por 
favor, entrar em contato diretamente com o nosso irmão Dc. Januário, 
coordenador desse ministério, ou com algum dos presbíteros. 

MÃES SECRETAS DE ORAÇÃO - Neste sábado, dia 13, após a Reuni-
ão da UPA, às 19h30, nossas mães de oração estarão fazendo a revela-
ção aos seus filhos, adolescentes que tiveram suas vidas em intercessão 
pelas mulheres da SAF. Adolescentes, não deixem de participar deste 
momento! 

MISSIONÁRIO EM NOSSA IGREJA – Próximo domingo, dia 14 de 
julho, por ocasião do culto noturno, às 19h30, estará conosco o missio-
nário Rev. Osni Ferreira, pregando a Palavra e compartilhando de sua 
experiência no Oriente Médio. Desde já, expressamos nossa gratidão a 
Deus pela vida do pastor Osni. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – A nossa EBF (Escola Bíblica de Fé-
rias) será na 3ª semana de julho; dos dias 17 a 20. A comissão responsá-
vel pelo trabalho é composta pelos seguintes irmãos: Maíra, Cilmara e 
Pb. Jefferson. 

TRABALHO DA FEDERAÇÃO DA UPH – A Federação da UPH reali-
zará um culto no dia 10 de Agosto, às 19h30, na IP Brotas, e outro no 
dia 26 de Outubro, às 19h30, na IP Parque dos Jequitibás. Homens, 
reservem essas datas! 

SAF - A SAF está arrecadando itens para a confecção de cestas de be-
bês. Os irmãos interessados, devem procurar Vilma ou Marina para fa-
zer as doações. 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

18.08 (Dom) 
Rev. Amauri Vassão 
Missionário da MEAP 

9h 
19h30 

25.08 (Dom) 
Rev. Marcos Nicoli Nápoli Filho 

Missionário na Albânia 
  

Amira nasceu em uma pequena aldeia em um país da Ásia Central e 
foi criada como muçulmana. No entanto, dois anos atrás, ela se mu-
dou para trabalhar em outra cidade, longe de casa. Foi então que ela 
conheceu alguns cristãos e começou a frequentar uma igreja. Quando 
seus pais descobriram que Amira havia se tornado uma cristã, fica-
ram com raiva e agressivos. Em uma ligação, eles lhe disseram: “Você 
é uma vergonha e uma desgraça para a família”. Eles, então, a mandaram 
voltar à vila para visitar a família. Quando Amira chegou em casa, 
no entanto, não a aguardavam com alegria. Eles a espancaram, pren-
deram-na e tentaram forçá-la a voltar para o islã. Amira recusou. Sua 
família, então, decidiu fazê-la se casar com um homem muçulmano, 
mas a jovem conseguiu escapar. Amira voltou para sua cidade e igre-
ja. Os líderes da igreja, por segurança, a enviaram para outro municí-
pio. Agora, Amira está segura e sendo ajudada e apoiada pela Portas 
Abertas. Ela diz que ainda ama seus pais e parentes, mas nunca vai 
voltar a vê-los, porque sabe que eles vão forçá-la a se casar com um 
muçulmano novamente. Clamemos a Deus pelas cristãs persegui-
das. Assim como Amira, muitas mulheres são duplamente vulnerá-
veis à perseguição, pois são discriminadas por sua fé e gênero. Seu 
sofrimento é, muitas vezes, invisível e ignorado pelo mundo ao re-
dor. Por isso, peçamos que sejam confortadas e encorajadas pelo 
amor do Senhor. (Missões Portas Abertas) 

07.07 - Derli Olívia 
08.07 - Evaldo Garcia 
13.07 - Gabriel Trovó 


