
A ESCOLHA RADICAL 
“Nem todo aquele que me diz: “Senhor, Senhor”, entrará  
no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade  

de meu Pai que está nos céus. ” 
Mateus 7.21 

 

 Jesus coloca diante de nós, na conclusão do sermão do monte, a 

escolha radical entre obediência e desobediência. Não que possamos, é 

claro, ser salvos por meio de nossa obediência, mas que, se 

verdadeiramente somos salvos, mostremos isso através dela. 

 Primeiro, Jesus nos adverte do perigo de uma confissão 

meramente verbal (v. 21-23). É certo que uma confissão expressa 

verbalmente é essencial; “Jesus é Senhor” é o primeiro, mais curto e 

mais simples de todos os credos. Contudo, se isso não for 

acompanhado de uma submissão pessoal ao senhorio de Jesus, é inútil. 

Podemos ouvir no último dia as terríveis palavras de Jesus: “Nunca os 

conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal” (v. 23). 

 Segundo, Jesus nos adverte do perigo de um conhecimento 

meramente intelectual. Enquanto o contraste nos versículos 21 a 23 era 

entre falar e fazer, o contraste agora é entre ouvir e fazer (v. 24-27). 

Jesus então ilustra isso por meio de sua famosa parábola dos dois 

construtores. Ela apresenta um homem sábio, que construiu sua casa 

sobre a rocha, e um tolo, que teve preguiça de fazer alicerces e 

construiu sua casa sobre a areia. Quando ambos entraram em suas 

construções, um observador menos atento não teria notado a diferença 

entre elas, pois a distinção se encontrava nos alicerces, e alicerces não 

são vistos. Somente quando a tempestade caiu e atingiu ambas as casas 

com fúria é que a diferença fatal foi revelada. Do mesmo modo, 

cristãos praticantes (tanto genuínos quanto espúrios) têm a mesma 

aparência. Ambos demonstram estar edificando vidas cristãs. Ambos 

ouvem as palavras de Cristo. Vão à igreja, leem a Bíblia e escutam 

sermões. As profundezas de seus alicerces, no entanto, estão ocultas à 

vista. Somente a tempestade da adversidade nesta vida e a tempestade 

do juízo no último dia revelarão quem somos. 

 O sermão do monte termina com uma nota solene de escolha 

radical. Só há dois caminhos (o estreito e o largo) e somente duas 

fundações (a rocha e a areia). Em que estrada estamos viajando? Sobre 

qual alicerce estamos construindo? 
 

John Stott 
(Extraído do livro: A Bíblia Toda o Ano Todo) 
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PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 
 
 
Abertura 
Jeremias 18. 1 a 6 
Hino 221 – “Vaso de Bençãos” 
Oração  
 
Salmos 128 
Hino 395 – “Amor no Lar” 
Oração   
 
Pastoral 
Aniversariantes da semana 
Oração com as crianças 
Agradecimento aos visitantes 
Avisos  
 
 
Cânticos Espirituais  
“Calmo, Sereno e Tranquilo” 
“Glórias pra Sempre” 
 
Separação das Classes 
Templo - Dc. Dinael Bocces 
 
 
Encerramento 
Hino   
Oração final 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Poslúdio                                                               

Prelúdio 
 
 
Adoração 
Salmos 145: 1 a 7 
Hino 19 – “Rei Sublime” 
Oração 
 
Coro 
 
 
Contrição 
Isaías 55: 6 a 7 
Hino 74 – “Sinceridade” 
Oração Silenciosa 
Oração Audível 
 
 
Ação de Graças 
Cânticos Espirituais 
Oração com as crianças 
 
 
Edificação 
Coro  
Leitura Bíblica e Mensagem 
 
 
Consagração 
Hino 148 - “Oração Noturna” 
Oração 
Bênção Apostólica 
Amém Tríplice  
 
 
 

Poslúdio 

LITURGIA DO CULTO – 19h30 

Hoje: Pb. Márcio Próximo (03): Conferir escala  



INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

AGENDA DE ORAÇÃO 

CASAMENTO - No último dia 26 de janeiro se uniram em matrimô-
nio, sob a bênção de Deus, os nossos queridos irmãos Anderléia da 
Silva e Fabrício Eduardo Anderson. Rogamos a Deus felicidades a nova 
família!  

REUNIÃO NOS LARES – Informamos que nossas Reuniões nos 
Lares voltarão às atividades no mês de fevereiro. Aqueles irmãos 
que desejam uma reunião de oração em sua casa, por favor, entrar 
em contato diretamente com o nosso irmão Dc. Januário, coordena-
dor desse ministério, ou com algum dos presbíteros. 

ACAMPAMENTO 2019 – Dos dias 02 a 05 de Março deste ano tere-
mos o Acampa2019, com o tema “Caminhando com Jesus”. Nosso 
preletor será Rev. Marcelo Smargiasse, e teremos também a presen-
ça do grupo Laranja Lima. Lembramos que de 7 a 11 anos o valor é 
de R$ 100,00. Acima de 12 anos o valor é de R$ 200,00. Aqueles que 
desejam custear vagas, favor entrar em contato com membros da 
comissão de acampamento.  

SAF - Amanhã, dia 28 de janeiro, às 19h30, a SAF estará realizando a 
sua Reunião Plenária em nossa igreja. Todas as mulheres e sócias 
estão convidadas. 

PROJETO ANA - Próximo domingo, logo após o ensaio do coral, às 
18:50, no Departamento Infantil, nossas mães estarão orando pelos 
filhos. Todas as mulheres da igreja estão convidadas.  

FÉRIAS PASTORAIS - Rev. Célio voltou das férias, estando nova-
mente conosco no trabalho para o Reino de Deus. Que o Senhor 
abençoe a vida do amado pastor e toda sua família e esteja o capaci-
tando para mais um ano no ministério. 

DEPARTAMENTO INFANTIL - Hoje, logo após a EBD, teremos 
uma breve reunião com os professores do departamento infantil, na 
sala principal do departamento. 

CULTO INFANTIL - Hoje, logo após o culto, teremos uma breve 
reunião com todos os professores e auxiliares do culto infantil, no 
templo. 

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 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavalaro 
(irmão de Helena), Rute (irmã de Noemi - leucemia), Valdir e filhas 
(irmão e sobrinhas de Irma), Célia Alves (Celinha), Dna. Rose (mãe de 
Magda), Júlia, Midiã Reiss (irmã de Magda Reiss - cirurgia), Raquel Oli-
veira (irmã de Isaura Spicka - saúde), Vera (mãe de Meire), Nancy Reis 
(cirurgia), Creuza da Silva. 

02. BRASIL – Oremos por nosso país no que tange ao atual gover-
no para 2019. Oremos para que o Brasil possa ter crescimento eco-
nômico, social, moral e, acima de tudo, espiritual. Oremos pela con-
versão do povo brasileiro. 

03. BRUMADINHO - Na última sexta-feira, dia 25 de janeiro, Uma 
barragem da mineradora Vale se rompeu em Brumadinho (MG), e 
um mar de lama destruiu casas da região. Oremos pelas famílias e 
pela cidade. 

CRISTÃO É SEQUESTRADO A CAMINHO DE ALARIXE, NO 
EGITO – “Na última sexta-feira,18 de janeiro, o cristão Adeeb Yassa, de 
55 anos, foi sequestrado de um ônibus por homens armados e levado a um 
lugar desconhecido no Egito. Os homens armados pararam o ônibus, que 
estava a caminho da cidade de Alarixe, no deserto do Norte do Sinai, e che-
caram os documentos de identidade de cada passageiro. Quando descobri-
ram que Adeeb Yassa era cristão, porque há um campo para designar a reli-
gião na carteira de identidade dos egípcios, eles o tiraram do ônibus e o leva-
ram em seu veículo de tração nas quatro rodas. Desde então, o cristão não 
foi mais visto. Adeeb Yassa havia fugido de Alarixe dois anos antes devido 
ao aumento da pressão contra cristãos e vivia como um deslocado interno 
em outra parte do país. Ele esperava que pudesse voltar para fazer uma rá-
pida visita em segurança para verificar o andamento de alguns negócios 
pessoais lá. Os passageiros muçulmanos puderam seguir viagem e informa-
ram à família de Adeeb sobre o ocorrido. Oremos para que Adeeb seja en-
contrado em bom estado de saúde.”. (Texto extraído e adaptado de Mis-
sões Portas Abertas) 

NOTAS 

NOSSA PROGRAMAÇÃO 

NOSSOS CONTATOS 

Secretaria 

(19) 3617.7880 

 

Gabinete Pastoral 

(19) 3617.7879 

 

Casa Pastoral 

(19) 3557.0395 

       

Vice-Presidente Conselho 

Claudinei de Paula 

(19) 99904.0041 

 

Presidente Junta Diaconal 

Rafael Mancuso 

(19) 3023.0252 

 ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ANIVERSARIANTES 

28.01 - Letícia Trovó (3617.2017) 

28.01 - Lívia Lacerda (99681.6412) 

29.01 - Ingridy Ferreira (3336.0140) 

29.01 - Antonio Spicka (19) 3527-2587 

30.01 - Yolanda Marques (3533.4896) 

01.02 - Luiz Carlos Carvalho (3523.3813) 

01.02 - Naraianny Bacciotti (3536.3939) 

02.02 - Daniely Toledo (3545.1898) 

27.01 - Gustavo & Vilma (3533.1750) 

28.01 - Marcos & Ana Paula (3557.4837) 

30.01 - Luiz Carlos & Aparecida (3523.3813) 

01.02 - Raphael & Ana Virgínia (3523.1326) 

02.02 - Egydio & Eny (3524.8292) 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 03 

Maíra e Beatriz Laís e Giovana Garcia  

DIÁCONOS 
HOJE DIA 03 

Raphael e Januário Gabriel e J. Cremonesi 

ORNAMENTAÇÃO 
HOJE DIA 03 

Rose Bacciotti Santa Ceia 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Pb. Claudinei Conferir escala 


