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Alcançar, integrar, levar à maturidade e equipar 

pessoas a fim de glorificar a Deus.  
 
 

Criação de uma equipe ministerial. 
Desenvolvimento de estratégias de serviço. 

Aperfeiçoamento da comunhão. 
Aprofundamento no conhecimento das Escrituras.  

Glorificação do Senhor. 
____________________________________________ 
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SERVIÇOS  
 

DOMINGO 
7:30h  - Culto de Oração 
8:00h  - Escola Bíblica Dominical 
9:15h  e 19:40h – Celebração 
 

                   SEGUNDA-FEIRA 
19:00h- Culto de oração pelas famílias 
 

TERÇA-FEIRA 
09:30h às 12:00h - Atendimento pastoral 
15:30h - Atividades das Mulheres Cristãs em Ação 
 

QUARTA-FEIRA 
19:30h – Mensageiras do Rei  e Discipulado 
19:30h – Embaixadores do Rei 
 

QUINTA-FEIRA 
09:30h às 12:00h Atendimento pastoral 
20:00h – Celebração 

SEXTA-FEIRA 
07:00h -  Culto matutino de Oração 
19:00h – Oração em favor do Ministério Resgate 
20:00h -  Culto no lar 
22:00h – Madrugada com Deus (Resgate) 

  
 

   01 a 05 de abril  

7:00h 
 

  
 

 

 

ABRIL 
MÊS DA ESCOLA BÍBLICA 

DOMINICAL 
Venha fazer parte da mais 

importante Escola do Mundo. 
Aqui estudamos a Bíblia, a 

Palavra de Deus! 
Todos os domingos 

08:00h 



ATIVIDADES 
01 Segunda 07:00h Culto matutino de oração- Dirigente:Valdeir Lopes 
01 Segunda 19:00h Culto de oração pelas famílias- Ministério com famílias  
02 Terça 07:00h Culto matutino de oração- Dirigente: Eni Xarife 
02 Terça 20:00h Núcleos de Comunhão nos Lares 
03 Quarta 07:00h Culto matutino de oração- Dirigente: Luci 
03 Quarta 19:30h Início da Escola de estudos avançados-  
03 Quarta 20:00h Organizações e discipulado  
04 Quinta 07:00h Culto matutino de oração- Dirigente: Lourdes 
04 Quinta 20:00h Celebração- Dirigente e Pregador: Jaime Coriolano Filho 
05 Sexta 07:00h Culto matutino de oração- Marinete  
05 Sexta 20:00h Culto no lar – Eciremo/ Domingas – Rua Hungia, 60 – Caiçara 

Dirigente: Valdeir - Pregador: Lucy Marcondes 
06 Sábado 20:00h Celebração Missionária da JUBAL- TIB de Cabo Frio 
07 Domingo 09:15h Celebração da Ceia do Senhor- Pr. Emerson Brasiliano Silva 
07 Domingo 14:00h Capacitação em Loco- Ministério de Discipulado e Treinamento 
07 Domingo 19:40h Celebração: Pr. Hudson 
08 Segunda 19:00h Culto de oração pelas famílias- Ministério com Famílias 
09 Terça 20:00h Núcleos de Comunhão nos Lares 
10 Quarta 20:00h Organizações e discipulado 
11 Quinta 20:00h Celebração: Pr. Hudson 
12 Sexta 07:00h Culto matutino de oração - Lourdes Modesto 
12 Sexta 20:00h Culto no Lar – Ermantina – Rua Adolfo Beranger Jr. 3A  Quadra C 

Dirigente: Carlos Eduardo -  Pregador Oswaldo Freitas  
12-14   Congresso de Educação Cristã - CBF - Rio Bonito 
13 Sábado 14:00h Encontrão  Associacional de MCAs - UFMBLF IB Central em Campo Redondo:  
14 Domingo 09:15h Celebração: Diác. Oswaldo Freitas 
14 Domingo 14:00h Evangelismo : Ministério de Evangelismo 
14 Domingo 19:40h Celebração: Pr. Hudson Galdino 
15 Segunda 19:00h Culto de oração pelas famílias- Ministério com famílias  
16 Terça 20:00h Núcleos de comunhão nos Lares 
17 Quarta 20:00h Encontro com Pregadores 
18 Quinta 20:00h Celebração- Pr. Hudson 
19 Sexta 07:00h Culto matutino de oração- Eni Xarife 
19 Sexta 20:00h Culto no Lar – Elson – Rua Noruega, 76 – Caiçara 

Dirigente:Isabella - Pregador: Lidiane 
21 Domingo 09:15h Celebração : Pr. Hudson Galdino 
21 Domingo 14:00h Evangelismo: Ministério de Evangelismo 
21 Domingo 19:40h Celebração : Pr. Hudson Galdino 
22 Segunda 19:00h Culto de oração pelas famílias- Ministério com famílias 
22 Segunda 20:00h Aniversário do Seminário 
23 Terça 20:00h Núcleos de comunhão nos Lares 
24 Quarta 19:30h Encontro com Equipe- Ministério Resgate- Na SIB 
24 Quarta 20:00h Organizações e discipulado 
25 Quinta 20:00h Celebração- Pr. Hudson Galdino 
27 Sábado 20:00h INTERLIGADOS - Ministério com Jovens- 20:00h-Pregador: Pr. Emerson  
28 Domingo 09:15h Celebração- Pr. Hudson 
28 Domingo 14:00h Evangelismo: Ministério de Evangelismo 
28 Domingo 19:40h ABERTURA DO MÊS DA FAMÍLIA 
29 Segunda 19:00h Culto de oração pelas famílias 
30 Terça 20:00h Núcleos de Comunhão nos Lares 
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VOCE É MUITO BEM VINDO À NOSSA IGREJA! SUA PRESENÇA NOS ALEGRA! 
VENHA SEMPRE! AQUI É UM LUGAR DE COMUNHÃO, ORAÇÃO, ENSINO E 

ADORAÇÃO A DEUS. 
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ESCALA SONOTÉCNICA 
DIA PERÍODO OP. AUX. DIA PERÍODO OP. AUX. 
04 Quinta-N   21 Domingo-M Mayckon Lucas 
07 Domingo-M Lucas Coriolano Paulo Roberto 21 Domingo-N Paulo  Vanderson 
07 Domingo-N Paulo Roberto Gustavo 25 Quinta - N Lucas  Vanderson 
11 Quinta-N Lucas Coriolano Marcos Freitas 27    
14 Domingo-M Marcos Freitas Gustavo 28 Domingo-M Marcos Freitas Vanderson 
14 Domingo-N Marcos Freitas Lucas 28 Domingo-N Paulo  Lucas 
18 Quinta-N Gustavo Marcos Freitas     

GRUPO DE APOIO 
DIA PERÍODO OP. AUX. DIA PERÍODO OP. AUX. 
04 Quinta-N Lucas Paulo Roberto 18 Quinta-N Vanderson Marcos Freitas 

07 Domingo-M Gustavo  Vanderson 21 Domingo-M Marcos Freitas Vanderson 

07 Domingo-N Paulo Roberto Gustavo 21 Domingo-N Paulo Roberto Lucas 

11 Quinta-N Lucas Marcos Freitas 25 Quinta-N Lucas  Mayckon 

14 Domingo-M Marcos Freitas Gustavo 28 Domingo-M Gustavo Lucas 

14 Domingo-N Paulo Lucas 28 Domingo-N Paulo Roberto Marcos Freitas 
 

RECEPÇÃO 
D PERIODO EQUIPE D PERIODO EQUIPE 
04 Quinta N Silvio 18 Quinta  N Lidiane 
07 Domingo M Ilanna / Lidiane 21 Domingo  M Edith / Illana 
07 Domingo N Silvio / Ilanna 21 Domingo-N Lidiane / Silvio 
11 Quinta N Alessandra 25 Quinta - N Ilanna 
14 Domingo M Edith / Lidiane 28 Domingo M Lidiane / Alessandra 
14 Domingo N Alessandra/ Sílvio 28 Domingo N Edith /  Lidiane 

 

MINISTÉRIO MÃOS QUE PREGAM 
DIA PERÍODO EQUIPE DIA PERÍODO EQUIPE 

04 Quinta N Rebeca Isabella 18 Quinta N Isabela Rebeca 
07 Domingo M Milena Rebeca 21 Domingo M Isabella Karina 
07 Domingo N Samira  Karina 21 Domingo- N Milena Rebeca 
11 Quinta N Milena Rebeca 25 Quinta - N Isabella Samira 
14 Domingo M Isabella Samira 28 Domingo M Rebeca Milena 
14 Domingo N Milena Isabella 28 Domingo- N Isabella Rebeca 

 

MINISTÉRIO COM CRIANÇAS 
DATA MANHÃ NOITE 

DOMINGO MATERNAL CULTO INFANTIL MATERNAL CULTO INFANTIL 
7     

14     
21     
28     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NÚCLEOS DE COMUNHÃO NOS LARES 
MOACIR 

02- Eliane Moraes- R São Luiz, 23 - Caiçara 

09- Maria Mesquita-R. São Luiz Qd 9 casa 6 - Palmeiras 

16- Mecildo- R Eloi Chaves, 36 - Caiçara 

 23- Vanda -Rua Suíça 330 – São Cristóvão 

30- João Xariff – R. Inglaterra, 10 - Caiçara 

MARINETE 

02- Eni –R. José Godiho, 413 casa 2 - Caiçara 

09 – Orlanda –R. Turquia, 110 - Caiçara 

16-Marcio –R. Terezina qd 16 Lote 16 – C3 - Palmeiras 

23-Lucy –R. José Godinho, 413 - Caiçara 

30-Vera Lucia – Trav Eugenio Ferreira, casa 2-Caiçara 

ASSUNÇÃO 
02- Amelia - R. Alm Tamandaré, 406 - Guarani 
09 – Janete - R. Alm Tamandaré, 406 - Guarani 
16 - Marta - R. Alm Tamandaré, 406 - Guarani 
23-Almerinda –R. Exp. Da Pátria, 95 – São Cristóvão 

30-Hercilia – R. Gov. Valadares, 760 - Guarani 

ALESSANDRA 

Os  Núcleos de Comunhão dos jovens e 
adolescentes acontecerão na casa de 

Alessandra.Rua Índia, 825. 

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR, DOMINGO  
DIA 07 DE ABRIL, ÀS 9:15. 
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ESCALA DAS MÚSICAS 
 04 

QUINTA 
07 

DOMINGO 
11 

QUINTA 
14 

DOMINGO 
18 

QUINTA 
21 

DOMINGO 
25 

QUINTA 
28 

DOMINGO 
INSP M 

- 
Marianne Grupo 

MAX 
Marciane 

- 
Raquel 

Vilma 
Mensageiras 

INSP N SIB KIDS Vanderson Jefferson FAMÍLIA 
LIDER Vanderson MARCIANE Vanderson MARCIANE Vanderson MARCIANE Vanderson MARCIANE 
BACK - Marianne - Cristiane - Karina - Cristiane 
BACK - Fabiana - Isabela - Rebeca - Fabiana 
BACK - Vanderson - Lucas - Vanderson - Lucas 

BATERIA VITOR X. Vinícius VITOR X. Vinícius VITOR X.  Vinícius VITOR X. Vinícius 
BAIXO Vinícius Alex Vinícius S. Junior Vinícius Alex Vinícius S. Junior 

GUITARRA - Elissandro - Elissandro - Elissandro - Elisandro 
VIOLÃO Vanderson Marcos Vanderson Vanderson Vanderson Marcos Vanderson Vanderson 

TECLADO Pérola Pérola Pérola Pérola Pérola Pérola Pérola Pérola 

ANIVERSARIANTES 
1/4 MANOELINA RAMALHO SANTOS 17/4 VANDA VALÚZIA MAIA MENDES 

4/4 EMERSON BRASILIANO SILVA 19/4 ALMERINDA GOMES DE CASTRO 

7/4 JAIME CORIOLANO FILHO 20/4 JORGE LUIZ SILVA SANTOS 

9/4 MARIANNE BASÍLIO DE SOUZA 23/4 SELMA MARIA DA CRUZ MONTEIRO 

9/4 THAINÁ LIMA OLIVEIRA 27/4 MARCOS RAMOS PASSOS 

10/4 MARIA CONCEIÇÃO BARCELOS 29/4 TAYNÁ SILVA ARAÚJO DOS SANTOS 

11/4 LUIZ FERNANDO VIEIRA DE ARAÚJO 30/4 LUAN DE JESUS GIL  

15/4 NANCI GERALDA SILVEIRA MONTEIRO   
  

AGENDA DE ORAÇÃO 
1. Vida espiritual da Igreja 09. Novos crentes e discipulado 
2. Ministério Pastoral 10. Paixão pelas almas perdidas 

3. Todos os ministérios e líderes 11. Enfermos 

4. Famílias da Igreja 12. Pela cidade de Cabo Frio e autoridades  

5. Conversão dos amigos e familiares 13. Frentes Missionária Vila do Ar e Parque Eldorado II 

6. Cristolândias no Brasil 14. Projeto GADE 

7. Botsuana e Tenda da Esperança 15. Seminário e seminaristas 

8. Nossa cidade, Brasil e autoridades 16.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ORAÇÃO 
   Queremos informar a todos que a Igreja  oferece a seguinte               
                                              programação de  oração. 

Oração pelas famílias 
Segunda-feira (todas) – 19:00h 

Culto de oração 
Quinta-feira- 20:00h 
Manhãs com Deus 

Sexta-feira (todas)-07:00h 
Oração pelo Resgate 

Sexta-feira (todas)-19:00h 
               Sexta-feira(última do mês)20:00h 

Intercessão Dominical 
                     Domingos (todos)- 07:30h 

Todas as primeiras semanas do mês têm 
cultos matutinos às 7:00h 

 

ORAI SEM CESSAR 
 

ALMOÇO MISSIONÁRIO 
 

Domingo-06 de abril 
12:00 às 13:30 

Valor do R$ 7,00 
Adquira o Tickt 

CULTO PARA AS CRIANÇAS 
Atenção, agora também aos domingos pela 
manhã. Não deixe de trazer seu filho à Igreja. 
Temos uma programação especial e uma equipe 
qualificada para trabalhar com as crianças. 

EVANGELISMO  
Todos os domingos com início às 14:30h na 
liderança e coordenação do Ministério de 
Evangelismo e dos seminaristas da igreja:  

Mayckom,  Sérgio jr. e Sérgio Nunes 
 

MISSÕES AGRADECE 
Quero expressar aqui a minha gratidão a Deus e 
a você que participou dos momentos 
missionários, cantinas, jornada de oração, 
coordenadores dos grupos. Aqueles que 
colaboram com amor doando os alimentos. A 
honra é do Senhor. Tudo é para o Senhor. Somos 
cooperadores de Deus. Que privilégio! 

Irmã Irinéia-Ministério de Missões 
 

INTERLIGADOS 
A juventude da SIB de Cabo Frio estará 
realizando mais um Encontro Jovem, o 
INTERLIGADO, dia  27 de abril, às 20 horas. 
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SEMINÁRIO MINISTERIAL TEOLÓGICO  
BATISTA LITORÂNEO 

DEUS CHAMA, 
 O SERVO OBEDECE  

E NÓS PREPARAMOS! 
22 de abril- Segunda-feira - 20:00h  

Culto de gratidão pelo aniversário do Seminário 
 

23 a 26 de abril- Terça-feira a Sexta-feira-19:30h 
Conferencia Teológica 

 

Igreja Batista do Braga 
Informações: 2647-3969 

 

CONGRESSO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ 
Para pastores, Educadores e Líderes 

12, 13 e 14 de abril 
Acampamento Batista em Rio Bonito 

Investimento 190,00 
Preletores 

 Pr. Lécio Dornas 
(Coordenador de Ministérios da American 

Bible Society) 
Pr. Ebenézer Bittencourt 

( Diretor Executivo do Instituo Haggai) 
Informações e Inscrição cm o Pr. Emerson 

PLANO DE ADOÇÃO 
 Estamos convidando a você que ama e investe 
em Missões para investir também em Missões 
Urbanas adotando o Projeto Resgate. Temos 
compromissos com aqueles que procuram e 
precisam de tratamento de recuperação de vícios.  
Temos visitas à casa de recuperação. Temos o 
programa madrugada com Deus com alimentos e 
roupas para moradores de rua e o Programa Uma 
razão para cantar. Entregue mensalmente um 
valor especificado, dizendo ser Adoção Resgate. 

Vamos avançar? Então participe orando e 
contribuindo. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE QUER IMUNIZAR 
MAIS DE 31 MILHÕES DE PESSOAS 

CONTRA GRIPE 
O Ministério da Saúde anunciou, hoje, em Brasília, 
que pretende imunizar 31,3 milhões de pessoas na 
15ª Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Gripe, que vai ocorrer de 15 a 26 de abril em 65 
mil postos. A meta representa 80% do público-alvo 
da ação, que abrange gestantes, crianças entre seis 
meses e dois anos, idosos a partir de 60 anos, 
indígenas, presidiários, profissionais da saúde, 
doentes crônicos e mulheres até 45 dias após o 
parto. 
Fonte: Site da Rádio Globo 

                                         O PROPÓSITO DO JUÍZO FINAL - Pr. Emerson Brasiliano Silva 
 

 

A Bíblia realmente possui textos de difícil interpretação, alguns geram polêmicas e outros geram 
argumentações equivocadas baseadas na não compreensão do seu contexto ou mesmo no intuito de manipular 
a vida das pessoas e relegá-las a um futuro incerto e despropositado. Em virtude disto gostaria de falar de um 
destes temas abordados pela Bíblia, o Juízo Final, por muito tempo tive uma visão distorcida daquilo que a 
Bíblia revela sobre o tema, imaginei como muitas pessoas que após a volta de Jesus, seria estabelecido um 
tribunal e Cristo estaria nos defendendo e o inimigo de nossas almas nos acusando. Talvez isso deva-se ao 
fato da idéia católica de purgatório, em muitas religiões fala-se de um lugar onde as pessoas aguardarão o seu 
julgamento, a fim de conhecerem sua eternidade. 
A Bíblia nos mostra outra realidade, realmente temos um advogado nos céus, Cristo intercede por nós junto 
ao grandioso Deus, mas essa compreensão não é tão simples, a Bíblia fala que Jesus é o justo Juíz? E aí? Ele 
advoga e julga? Como é isso? Bem isso é um outro artigo. O juízo de Deus já foi estabelecido sobre todos os 
homens, os versículos 16,17 e 18 do evangelho de João revelam-nos isto, Cristo veio estabelecer o juízo de 
Deus sobre toda a Carne. Bem se o juízo de Deus está estabelecido sobre a humanidade qual a razão de se ter 
um juízo final? 
Bem a finalidade do Juízo é revelar, e não mudar a condição de quem comparece perante ele. Todos os 
homens comparecerão ante o tribunal e Deus e serão informados do porque de seu destino final, perceberão 
que a possibilidade de um final feliz estava aberta a todos e que era necessário apenas uma atitude de fé. Um 
outro propósito do Juízo é galardoar aqueles que comparecem ante ao tribunal. ou seja, cada um receberá a 
sua recompensa, o justo a justiça e o ímpio a pena, a verdade é que todos conhecerão em profundidade aquilo 
que a bíblia já nos mostra, a função do galardão, é um assunto que ainda preciso trabalhar, merece destaque 
especial em um artigo só para ele. Mas o juízo, só nos serve como revelação e não muda o nosso destino final, 
a bíblia deixa claro que nesse tempo é que definimos a nossa morada eterna. Nosso destino eterno é definido 
na terra (Lucas 16.19-31). Vindo depois disso o Juízo (revelação). A Bíblia não dá em nenhum texto bíblico 
que conheça, a esperança de que depois da morte alguém possa mudar a sua condição diante de Deus, muito 
pelo contrário, nos mostra que o propósito de estamos aqui é exatamente de definirmos nossa eternidade. 
Deus abençoe a todos. 
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PASTORAL 
Pr. Hudson Galdino da Silva- pastorhudson@uol.com.br 

PAPA ou PAMONHA 

                   Já faz alguns anos, mas um fato me marcou e 
se torno inesquecível.  Irene estava grávida de nosso 
primeiro filho(a). Estaria para nascer a nossa primogênita, a 
Alessandra. Estávamos na Convenção Batista Fluminense 
na cidade de Campos dos Goitacazes quando após a 
reunião da noite quando já estávamos no hotel para o 
descanso, a esposa sente o tradicional desejo de grávida. 
“Não vou conseguir dormir se não comer uma papa". Isso 
era por volta das 23:00h. Dei um sorriso. Por dentro estava 
espantado, mas muito entusiasmado. Minha mulher estava 
com desejo de gravidez. A questão não era o desejo em si, 
mas o objeto de desejo: comer uma papa. A papa é um 
preparado de milho. O milho apresenta grande capacidade 
de adaptação a diversos climas, sendo plantado em 
praticamente todas as regiões do mundo, nos hemisférios 
norte e sul, ao nível do mar e em regiões montanhosas, em 
climas úmidos e regiões secas. O milho é rico em 
carboidratos, sendo assim um alimento energético. 
Também é fonte de óleo e fibras e fornece pequenas 
quantidades de vitaminas B1, B2 e E. No Brasil, o mesmo 
milho plantado para colheita de grão seco é colhido ainda 
verde para consumo. Além do milho verde comum, existem 
variedades denominadas milho-doce, que têm sabor mais 
adocicado, devido ao maior teor de açúcares. A papa é 
feito do milho ralado, batido e que espremido se utiliza o 
caldo do milho. Enquanto que a pamonha é feita de milho 
ralado e com as misturas devidas. Esta massa é colocada 
em tubos feitos com a própria casca do milho atadas nas 
extremidades. As pamonhas são submetidas a cozimento 
até que sua massa alcance uma consistência firme e macia 
(só sei relatar como se faz, mas não tenho nenhuma 
prática). 
                   Na minha cabeça passaram vários 
pensamentos “em relâmpago”. Pensei em fubá, açúcar e 
leite e como preparar um mingau e alternativas. Decidi, 
com toda força e entusiasmo descer do andar em que 
estávamos hospedados e ver a possibilidade de comprar o 
que seria para mim um feito único e extraordinário! Desci. 
Quando coloco os pés na calçada sinto cheiro de milho! 
Pensei. Será que estou com “desejo psicológico” de 
gravidez? Dei alguns passos e o que vejo na esquina? 
Uma “carrocinha” e um homem vendendo milho cozido. 
Meu coração bateu forte. Senti-me um vitorioso! Aproximei-
me e para minha surpresa não apenas milho cozido. O 
homem vendia também pamonha. Para quem não 
conhece, a pamonha seria um “parente” da papa. Um 
pouco mais consistente que a papa, mas o cheiro e o sabor 
muito próximos. Perguntei: Papa ou Pamonha? Ele 
respondeu pamonha. Mas queremos papa! Disse eu. O que 
me respondeu: Só tenho pamonha. Leva a pamonha no 
lugar da papa. É parecido. Não hesitei. Dá-me cinco 

pamonhas! Sei lá! Vai que o desejo se repete. Sei lá! E se 
precisar comer cinco pamonhas até chegar o sabor integral 
da papa? Já havia ouvido a frase “é melhor prevenir do que 
remediar”. Retornei para o hotel e muito empolgado disse: 
“Pamonha!” Pamonha, disse Irene. Em segundos levei um 
susto. Não sabia se ela repetia a palavra da guloseima que 
eu informava que tinha em minhas mãos ou se me 
chamava de “pamonha” pelo fato de não a apresentar a 
papa. Foram apenas segundos porque o seu entusiasmo 
de receber a pamonha foi tão grande e saboreou com tanta 
alegria que ao terminar a primeira das cinco que eu havia 
levado ela já estava quase que dormindo. E eu todo feliz 
em ter podido saciar aquele desejo de gravidez quando a 
pamonha substituiu a papa. Pensei, pensei. Eis as lições.  
                   1. Na vida nem tudo que parecer é. Nem tudo 
que reluz é ouro. Nem tudo que se apresenta como se 
fosse é. Tem pamonha por aí passando por papa. O que 
não é pode passar como sendo. A pamonha fez o papel da 
papa. A pamonha parecia papa. A pamonha tinha cheiro de 
papa. Na vida precisamos ter cuidado e observarmos 
porque nem tudo que parece é. Tem pamonha por isso se 
passando por papa. 
                   2. Na vida é possível que alguma coisa seja 
substituída por outra quando não se encontra a que se 
deseja ou precisa. Necessidades e desejos todos nós 
temos. Em todos os aspectos da vida e é claro que também 
na vida espiritual. Mas é possível que na busca por algo 
que não possa satisfazer a necessidade se encontre um 
parecido e, assim, sentir-se satisfeito. Tem pamonha por aí 
se passando por papa. 
                   3. Na vida há possibilidade de se receber uma 
designação sem merecer ou sem ser de fato. No meu caso 
da história a pamonha passou a ser papa. Nas suas 
glândulas salivares passava como se papa fosse, mas era 
pamonha. Lembro que a esposa sabendo que era 
pamonha chegou a balbuciar, que papa!  Na vida é preciso 
ter cuidado para que não venhamos usurpar um nome que 
não temos. Uma designação que não merecemos e não 
nos pertence. Presume-se que a criança pequena associa 
o som "pa" à presença do pai, em contraste com o "ma" 
(macio...) de sua mãe. Se a mãe está associada ao 
alimento que vem no mamilo (o leite), também o pai é visto 
como quem traz alimento ("papá" é comida, e em Portugal 
é o modo como se fala "papai"). Um alimento talvez mais 
sólido. Os etimólogos lembram que a raiz "pá" do sânscrito 
(uma língua da Índia), vinculada às ações de "alimentar", 
"dar comida" e "proteger", encontra-se na origem dessa 
história. Tem pamonha por isso recebendo o nome de 
papa, mas que na verdade não é. Tem pamonha por aí se 
passando por papa. Cuidado! 
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HISTÓRIA DA ESCOLA DOMINICAL NO MUNDO 
O termo "Escola Dominical" foi primeiramente usado pelo jornalista evangélico Robert Raikes, na Inglaterra, a partir de 1780, 
quando começou a oferecer instrução rudimentar para crianças pobres em seu único dia livre da semana: domingo, pela manhã 
e à tarde, pois a maioria mesmo tendo pouca idade já trabalhava durante a semana. A Escola Dominical nasceu para servir 
como o ensino público gratuito, orientado pelos princípios da educação-cristã, vindo posteriormente o governo britânico e de 
outros países a oferecer o sistema de educação pública e a se responsabilizar oficialmente por ele. O movimento iniciado por 
Raikes é considerado o precursor desse sistema.  
Portanto, a Escola Dominical do nosso tempo náo é o mesmo do britânico inicial, mas o tipo de escola que surgiu na América 
do Norte muito tempo depois oferecendo um conteúdo curricular bíblico não mais objetivando prioritariamente a aprendizagem 
da leitura e da escrita de seus alunos e sim o conhecimento bíblico, a edificação espiritual, o discipulado e a integração e a 
evangelização. 
Por isso, a Escola Dominical é o momento especial da semana para que todos que pertencem a uma igreja local (crianças, 
adolescentes, jovens, adultos, incluindo os novos convertidos), primeiramente, se reúnam para estudar a Palavra de Deus de 
forma pedagógica e metódica, e também promovam a comunhão, o discipulado e a integração de novos crentes e a 
evangelização, cooperando para o cumprimento da Grande Comissão de Jesus registrada em Mateus 28.18-20.  
As origens da Escola Dominical remontam aos tempos bíblicos quando o Senhor ordenou ao seu povo Israel que ensinasse a 
Lei de geração a geração. Dessa forma a história do ensino bíblico descortina-se a partir dos dias de Moisés, passando pelos 
tempos dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, de Esdras, do ministério terreno do Senhor Jesus e da Primitiva Igreja. Não 
fossem esses inícios tão longínquos, não teríamos hoje a Escola Dominical. 
Porém, antes de sumariarmos a história da Escola Dominical em sua fase moderna, faz-se mister evocar os grandes vultos do 
Cristianismo que muito contribuíram para o ensino e divulgação da Palavra de Deus. 
Como esquecer os chamados pais da Igreja e lhes seguiram o exemplo? Lembremo-nos de Orígenes, Clemente de Alexandria, 
Justino o Mártir, Gregório Nazianzeno, Agostinho e outros doutores igualmente ilustres. Todos eles magnos discipuladores. E 
o que dizer do Dr. Lutero? O grande reformador do século XVI, apesar de seus grandes e inadiáveis compromissos, Ainda 
encontrava tempo para ensinar as crianças. Haja vista o catecismo que lhes escreveu. 
Foram esses piedosos de Cristo abrindo caminho até que a Escola Dominical adquirisse os atuais contornos. 
Escola Dominical do nosso tempo nasceu de visão de um homem que, compadecido com as crianças de sua cidade, quis dar-
lhes um novo e promissor horizonte. Como ficar insensível ante a situação daqueles meninos e meninas que, sem rumo, 
perambulavam pelas ruas de Gloucester? Nesta Cidade, localizada no Sul da Inglaterra, a delinqüência infantil era um 
problema que parecia insolúvel.  
Aqueles menores roubavam, viciavam-se e eram viciados; achavam-se sempre envolvidos nos piores delitos.  
É nesse momento tão difícil que o jornalista episcopal Robert Raikes entra em ação. Tinha ele 44 anos quando saiu pelas ruas a 
convidar os pequenos transgressores a que se reunissem todos os domingos para aprender a Palavra de Deus. Juntamente com o 
ensino religioso, ministrava-lhes Raikes várias matérias seculares: matemática, história e a língua materna - o inglês. 
Não demorou muito, e a escola de Raikes já era bem popular. Entretanto, a oposição não tardou a chegar. Muitos eram os que o 
acusavam de estar quebrantando domingo. Onde já se viu comprometer o dia do Senhor com esses moleques? Será que o Sr. 
Raikes não sabe que o domingo existe para ser consagrado a Deus? 
Robert Raikes sabia-o muito bem. Ele também sabia que Deus é adorado através de nosso trabalho amoroso incondicional. 
Embora haja começado a trabalhar em 1780, foi somente em 1783, após três anos de oração, observações e experimentos, que 
Robert Raikes resolveu divulgar os resultados de sua obra pioneira. 
No dia três de novembro de 1783, Raikes publica, em seu jornal, o que Deus operara e continuava a operar na vida daqueles 
meninos Gloucester. Eis porque a data foi escolhida como o dia da fundação da Escola Dominical. 
Mui apropriadamente, escreve o pastor Antonio Gilberto: “Mal sabia Raikes que estava lançando os fundamentos de uma obra 
espiritual que atravessaria os séculos e abarcaria o globo, chegando até nós, a ponto de ter hoje dezenas de milhões de alunos e 
professores, sendo a maior e mais poderosa agência de ensino da Palavra de Deus de que a Igreja dispõe”. 
Tornou-se a Escola Dominical tão importante, que já não podemos conceber uma igreja sem ela. Haja vista que, no dia 
universalmente consagrado à adoração cristã, nossa primeira atividade é justamente ir a esse prestimoso educandário da 
Palavra de Deus. É aqui onde aprendemos os rudimentos da fé e o valor de uma vida inteiramente consagrada ao serviço do 
Mestre. 
A. S. London afirmou, certa vez, mui acertadamente: “Extinga a Escola Bíblica Dominical, e dentro de 15 anos a sua igreja 
terá apenas a metade dos seus membros”. Quem haverá de negar a gravidade de London? As igrejas que ousaram prescindir da 
Escola Dominical jazem exangues e prestes a morrer. 

HISTÓRIA DA ESCOLA DOMINICAL NO BRASIL 
Os missionários escoceses Robert e Sara Kalley são considerados os fundadores da Escola Dominical no Brasil. Em 19 de 
agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, eles dirigiram a primeira Escola Dominical em terras 
brasileiras. Sua audiência não era grande; apenas cinco crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que seu trabalho 
florecesse e alcançasse os lugares mais retirados de nosso país. Essa mesma Escola Dominical deu origem à Igreja 
Congregacional no Brasil.  
Houve, sim, reuniões de Escola Dominical antes de 1855,no Rio de Janeiro, porém, em caráter interno e no idioma inglês, entre 
os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira Escola Dominical do Brasil, acha-se 
instalado um colégio. Mas ainda é possível ver o memorial que registra este tão singular momento do ensino da Palavra de 
Deus em nossa terra. 
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Resultado das palavras Cruzadas de Março 
  1. Amaldiçoar, 2. Ásia,3. Siquém,4. Masmorra, 5. Moisés, 6. enganar, 7. Sonho,8. Missões,  9.Multiplicar, 
10. Neemias, 11.Adão 12. Hipócrita, 13. Amargar, 14. Inveja, 15.Assíria  

 

PALAVRA CRUZADA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
01. Está consumado 
02. Destruir 
03. Furor 
04. Chefe da guarda de Faraó 
05. Bondade 
06. Escrita para combater os judaizantes 
07. Bem-aventurado 
 
 

 
08. Jesus veio proclamar 
09. Irmão de José 
10. Jesus é 
11. Prodígio 
12. Parcial 
13. Pacto 
 
 
 

 
 

 1  E          
  2   S          
3     C          
4   O          
   5  L          
 6  A          
             
    7 B          
 8  I          
  09 B          
 10  L          
 11  I          

12 f  C          
  13 A          

CELEIRO DO AMOR 
   Atenção irmãos. Vamos participar mais do 

nosso Celeiro do Amor. Precisamos entregar com 
alegria para ajudarmos famílias que estão 
precisando de nosso socorro. 
 

Participe com alegria 
Servas Fiéis..................Feijão/Papel Higiênico 
Lóide ...........................Arroz/ Creme dental 
Lídia ............................Farinha de Trigo/ Pó de Café 
Filhos na Fé .................Óleo / Extrato Tomate 
Avantes por Cristo........Caixinha de Leite/ Açúcar 
Nova Criatura ...............Macarrão/ Sardinha Lata 
Timóteo ........................Farinha / Salsicha Lata 
Adolescentes ................Fubá / Sabonete 
Jóias de Cristo...............Sal 

 

 

 
DESLIGUE O CELULAR E 
SE LIGUE NA ADORAÇÃO 

 

MUSICALINDARTE 

Escola de música 
 

Cursos : Teclado, Violão, Guitarra, Bateria, Canto. 
Em breve Contrabaixo 

 

Informações na secretaria da igreja ou com Vinícius-9916-2055 

 


