
  

B. Brasil Ag 1212-2 cc 35070-2 

moasalb@hotmail.com 
Segundas: Escola de Música a partir das 18:30 Hrs 
Terças: Oração às 19h e Estudo às 20h 
Quintas: 20h - Culto 
Sextas ímpares: Projeto Alguém se Importa às 20:00hrs 
Sábados: Atividades eventuais (fique atento) 

Contribua com esta Obra: 
Bradesco Ag. 2395-7cc 3943-8 

Contatos 
(43)99156 5578 (vivo-zap) 
(43)99914 5971 (tim) 

AGENDA DA IGREJA 
Domingos: 19h30min - Culto 

Rua Archângelo Massaro, 250 

Alto da Boa Vista 

 
 

Face: Família Congregacional 
Londrina 

Coluna e Firmeza da Verdade 

 

Pastoral: NOS ÚLTIMOS DIAS  
Segundo a Bíblia, estes «últimos dias» começaram com o nascimento do Senhor Jesus (leia Atos 2:17 e 
Hebreus 1:1-2). Portanto, estamos vivendo nestes últimos dias e o que temos aqui no texto é uma descrição 
do presente (verso 5) e não tanto do futuro. Se nos dias que Timóteo pastoreava os tempos já estavam difíceis, 
estes tempos, com o tempo, se tornariam piores, conforme o verso 13. Paulo diz que «sobrevirão tempos 
difíceis», no verso 1. Difíceis é uma palavra grega «chulepos», que significa duro ou difícil e tem dois 
significados: 1) os dias seriam difíceis de serem suportados , como no caso de uma dor física (quem gosta de 
sentir dor ?) ou, 2) difíceis no sentido de se lidar, dias trabalhosos, perigosos, ameçadores. Esta palavra 
«chulepos» só vai aparecer uma vez mais em todo o NT, que é em Mt. 8:28, onde é traduzida por «furiosos». 

Repare que o texto diz que os homens é que serão os responsáveis pelos tempos ameaçadores pelos quais a 
Igreja vai passar/está passando. Podemos resumir este quadro em 5 pontos: 1) Estamos vivendo os últimos 
dias; 2) Estes dias incluem tempos ameaçadores (ou difíceis) para a igreja do nosso Senhor sobre a terra; 3) 
Estes tempos viriam (chegaram) por causa do comportamento de homens maus, na igreja, dentro da igreja, 

membros da igreja; 4) Isto foi escrito para esclarecer-nos e para que fiquemos preparados; 5) o apóstolo 

nos ensina como devemos proceder nestes tempos difíceis. A partir do verso 2, o apóstolo dá uma 

descrição dos homens deste tempo. O problema deles é que o amor deles está mal direcionado. O 

amor deles está direcionado em pessoas e/ou coisas que a Palavra de Deus reprova. Reparemos 

em 4 palavras no texto : 1) Egoístas – «filautos» no grego, amigos de si mesmo; 2) Avarentos – 
«filárgyros», no grego, amigos do dinheiro; 3) Amigos dos prazeres - «filédonos», no grego, 

amigos dos prazeres, daí veio «hedonismo» e não «filótheos», amigos de Deus. Repare que, em 

todas as palavras no grego, aparece «fila», amigo, que veio de «filéo». As 5 primeiras 

características (de egoístas a blasfemadores) refletem as consequencias deste comportamento 

especialmente em casa, na família e aí você tem as cinco seguintes características, que vão das 

expressões «desobedientes aos pais até implacáveis». Já as últimas oito palavras (de caluniadores 

(vs 3) até a «mais amigos de prazeres que amigos de Deus», vs 4, retratam o relacionamento destes 

homens na sociedade. Como são de igreja, provavelmente evangélica, são religiosos na aparência, 

mas seu comportamento (conhecido por Deus, diga-se de passagem), nega o poder de sua 

religiosidade. Como lidar com estes tempos? 1) Fuja destes homens (versos 5 a 9), porque eles 

vão acabar te influenciando; 2) Siga bons exemplos (versos 10 a 13). Há pessoas dentro da igreja 

que você deve seguir o exemplo; 3) Apegue-se à palavra de Deus (versos 14 a 17). Vamos tentar 
resumir com um caminho mais seguro nestes tempos de hoje: 1) Seja amigo de Deus; 2) Seja 

amigo dos filhos de Deus; 3) Seja amigo da Palavra de Deus.  

     Paulo Leite – Pastor da Ig Ev Fluminense 
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DIA 25 DE MAIO DE 2019 – VAMOS NOS PREPARAR! 

A visão do Dia Evangelização Global é criar uma rede entre cristãos ao redor 
do mundo, equipando e mobilizando-os a compartilhar o Evangelho por mais 
de 200 países em um único dia.  

Mobilização O G.O.D. é um movimento de mobilização em massa do corpo de 

Cristo para cumprir a Grande Missão em nossa geração. Tudo começou com um único 
dia, mas já está se tornando um movimento poderoso! Nosso foco não é mobilizar as 
pessoas que já evangelizam, ou que já exercem essa prática. Nosso objetivo é ver toda a 
Igreja - cada cristão - entrando em ação para alcançar os perdidos. Acreditamos em uma 
mudança revolucionária na cultura e no modo de pensar a respeito do corpo de 
Cristo e a prática da evangelização. A Grande Comissão do nosso Senhor e Mestre não 
será cumprida apenas por grandes ministérios de evangelização. Não importa o quão 
excelentes e eficientes eles são. Este movimento conta com todos e tudo o que temos! 
TODO cristão e toda Igreja são necessários para se alcançar toda alma perdida. E 
nisso se encontra o coração de Deus. 

Equipando Embora muitos cristãos queiram alcançar pessoas com o Evangelho, 

elas se sentem limitadas e inadequadas, e as vezes nem sequer sentem ter este chamado. 
Estamos oferecendo treinamento espiritual e prático para você experimentar um verdadeiro 
romper em Evangelização. Você não precisa ser um "super-evangelista" com um "super-
orçamento". Há milhares de idéias e maneiras criativas para levar alguém à Jesus Cristo. 
Iremos ajudá-lo a liberar o seu potencial. 

O Momento: Um único dia! O Dia de Evangelização Global cria uma 

dinâmica global que torna tudo mais fácil para cada cristão sair e fazer alguma coisa 
Milhões de cristãos se movimentam, oram e agem todos num mesmo dia onde 
enconrajam e inspiram uns aos outros. Uma onda de evangelização e salvação vai 
invadir o mundo Os testemunhos já são impressionantes. E assim são os resultados! 
Milhões de almas já foram salvas 

Venha! Junte-se a nós e faça parte deste dia! 

No segundo domingo de cada mês a Santa 

Ceia é às 09:30 – não há culto a noite! 

mailto:moasalb@hotmail.com


 

 
 

__________________________ 
 

O Projeto Obede-Edom está acontecendo na casa da 
Alaina, toda terça-feira às 20:00hrs 
serão três meses de muita bênção! 

Participe! 

                                                            BATISMO 

 

Se você entendeu o Plano de Salvação na sua vida, então é porque Deus 

te chamou a esta Graça, então, prepare-se para o BATISMO  procure o 

Lelis e faça planos de se batizar 

-------------------------- 

 
ESCOLA DE MÚSICA 

 
Temos aulas para iniciantes de VIOLÃO; GUITARRA; CONTRA BAIXO; 

TECLADO; BATERIA; TROMPETE; FLAUTA; CANTO CORAL; 

 
Os horários e dias podem variar de acordo com o instrumento, procure-nos para 

mais informações 

 
Valor do curso por instrumento R$ 60.00 matrícula e R$ 60,00 mensalidade 

 
    ______________________________ 

 

JOVENS  

TODO DOMINGO ENCONTRO MARCADO ÀS 09:30 

AQUI NA IGREJA 

CONVIDE OUTROS JOVENS PARA VIR COM VOCÊ 

 

 

 

 

DIZIMISTAS 

 

 O relatório de dizimos está divulgado no grupo de 

whatssap da igreja, verifique seu nome e contribuição se 

está correto e nos comunique! 

                                                  

 

 

Somos, em tese, congregacionais 

calvinistas! 


	__________________________

