Programação Permanente
Dia
Hora
Sáb
15 às 18h
Dom
10h
Dom
17h
		
Dom
18h30min

Atividade
*Ensaio Min. de Louvor
**Escola Bíblica
Passagem de som do
Ministério de Louvor
Culto de Louvor

* Dois sábados por mês (definidos a cada mês).
** No primeiro domingo do mês, ocorre o
Culto de Santa Ceia

Aniversariantes
2
5
7
8
16
19
20
25
27
28
29

Inah Gonçalves Rocha
Marcia Rodrigues Basílio
Keison Sales Souza
Douglas Delduque Taylor
Daniel Rodrigues Basílio
Wesley Carvalho Vasconcelos
Alberto Manuel Fusani Dias
Juliana Gomes R. de Nobrega Moura
Karina de Santana Coppolo
Gabriel Guimarães Secundino
Carla Adriana Quintanilha Verçosa
Thayna Moura dos Santos

Observações mensais:
a
n Na 3 sexta-feira, às 19h30min, há o
Encontro de Mulheres da Tijuca.
n

Ver também os dias e horários das reuniões
nos lares, as células.

Quem Somos – Missão e Visão

Fundada em abril de 1988 por um grupo
liderado pelo Pr. Wilton Lopes, tendo por
lema o texto bíblico de Gálatas 2:20 e como
única regra de fé e conduta a Bíblia Sagrada,
a Comunidade Evangélica Jesus Vive – CEJV
quer cumprir o seu papel e ministério no
Corpo de Cristo, em unidade com as demais
Igrejas, buscando os interesses do Reino de
Deus, evangelizando, edificando e preparando
vidas para a volta do SENHOR Jesus.

Ministérios

Administração Carlos Freire; Agraciadas Vania Caputo;
Evangelismo Pr. Sérgio Mota; Família Pr. Alberto
Fuzani; Homens Jerbas Porto; Infantil Adriana Sarlo;
Jovens e Adolescentes Bruno e Mariana Ribeiro; Louvor
Eduardo Perret.
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Boletim
Janeiro/2017
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. (Gl. 2.20)

O SEGREDO DA VIDA CRISTÃ ABENÇOADA
No Evangelho de João capítulo 15, Jesus Cristo vai nos ensinar de forma
clara e prática o segredo para vivermos uma vida cristã feliz e abençoada.
Pelo menos cinco (5) segredos são relacionados por Ele. Vamos encontra-los?
O Primeiro Segredo, declara Jesus, é que fomos escolhidos por Ele para
frutificar. Nós não O escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos designou para
darmos frutos. (v.s 14 e 2) O dar frutos se torna a plena realização de todo cristão
e a glorificação do próprio Deus. (v.8)
No Segundo Segredo, Ele nos ensina que para frutificar é preciso permanecer
nele. Nele e dele recebemos vida, força, poder... Sozinhos não temos como dar
frutos, mas secamos e morremos. (v.s 4-7)
Mas para permanecer, diz-nos Jesus no Terceiro Segredo, precisamos
obedecer. (v. 10) Ele por sua vez, obedeceu a Deus até o fim. A vontade de Deus
se tornou a sua própria vontade, embora lhe rendesse tal escolha uma terrível cruz.
No Quarto Segredo que nos dá, Ele nos ensina que para obedecer é preciso
amar.(vs. 12-14) A obediência é fruto do amor que temos a Ele. Quando o
amamos, obedecê-lo é nossa grande alegria. Seu amor por nós levou-o até a cruz
em obediência a vontade de Deus.
Finalmente, no Quinto Segredo, Ele vai nos ensinar que o segredo para
amar é conhecer. (v. 15) O servo não conhece as decisões do seu senhor, por
isso Ele nos convida a tornarmo-nos seus amigos, a quem Ele vai revelar sua
vontade. Quanto mais conhecê-lo você vai mais amá-lo. Quando você conhece
quem Ele de fato é, o seu caráter, o grande amor com que nos amou, seu poder,
mais, ainda, você vai amá-lo.
Vamos recapitular? O segredo para uma vida cristã feliz está em frutificar;
para frutificar é preciso permanecer; para permanecer precisamos obedecer; o
segredo para obedecer é amar; e, finalmente, o segredo para amar é conhecer.
Benoni Kraul de Miranda Pinto

NOTÍCIAS

Ministério Agraciadas

Carnaval

1º Encontro das Agraciadas
Estamos retornando do nosso recesso,
animadas e com saudades. Será no dia
17 de fevereiro, às 19h30, com muito
louvor, adoração e revelação da palavra
de Deus!

Vamos à Pingueira no carnaval? Apenas
R$350 (trezentos e cinquenta reais),
i nclu ída a pa ssa gem de ôn i bus e
alimentação. Precisamos de 40 pessoas
para alugarmos o ônibus. Inscreva-se
logo com o Pr. Sérgio. Uma experiência
que vai marcar a sua vida!

Reunião de Oração
Continuamos clamando ao Senhor por
nossas vidas, pela Igreja, pela nossa
Cidade e País. Todo domingo de 09 às
10 horas. Venha orar conosco e pelejar
suas lutas espirituais.

Escola Dominical
Depois da reunião de oração, às 10h,
temos nossa Escola Dominical. Venha
estudar e compartilhar a Bíblia conosco.
Já estão funcionando as Classes de
Adultos, Ministério Infantil e a Classe
de Adolescentes.

Trabalho no Sinal de Vida
No segundo sábado de fevereiro, dia 11,
vamos a Eng. Paulo de Frontin trabalhar
na construção do Sinal de Vida. Se você
quer trabalhar conosco, procure o Ir.
Paulo Sérgio e dê o seu nome.

Visita ao Recolhimento Betel
Reiniciamos no dia 25 de fevereiro,
s a i ndo da i g reja à s 13h30. Você
e sua fa m í l ia est ão conv idados a
compartilharem este momento de amor
com as vovós.
Líderes dos GA (Grupos das
Agraciadas)
Nancy, Néia, Cristina Romero, Cláudia,
Scylla, Leide, Márcia e Cristina Setúbal
Se você ainda não está inserida em
um desses grupos, não perca esta
oportunidade de serviço e comunhão!
Procure-nos e passe a desfrutar da alegria
de juntas, sermos úteis ao Senhor!

Projeto Portas Abertas 2017
Amada Igreja, estaremos com nossas
inscrições para os cursos deste primeiro
período a partir do dia 6/3 e iniciaremos
nossas aulas a partir do dia 14/3.
Nossa secretaria estará em funcionamento
para inscrições na primeira semana de
segunda a sexta-feira de 16 às 19h.
A partir do dia 14/3, funcionaremos
às terças, quartas e quintas-feiras no

horário de 16 às 19h30.
Indique um(a) amigo(a) para fazer parte
deste projeto de nossa Igreja! Conheça,
participe, ore!!!
“Somos um no Espírito de Deus!!!”

83061-5 (para Dízimos e Ofertas); e
Missões: Agência 0226, conta corrente
122160-4 (para Ofertas Missionárias).

Dízimos e Ofertas

O Pr. Alexandre Lopes estará realizando
du ra nte o Ca r nav a l u m Encont ro
Escatológico no Acampamento Jesus Vive,
em Teresópolis. O valor da diária com
pensão completa é de R$80 e R$60 para
quem quiser somente passar o dia, sem
dormir no acampamento. Informações
e Inscrições com o Pr. Alexandre – 21
99837-9779.

Se você prefer i r, por q uest ão de
s e g u r a nç a ou como d id ade , p o de
depositar seu dízimo ou oferta no Banco
Bradesco, em nome da Comunidade
E v a n gé l ic a Je s u s V i v e , C N P J nº
32.093.940/0 0 01- 69, na s cont a s:
Principal: Agência 0226, conta corrente

Encontro Escatológico

Células CEJV – Adote esta ideia!
Fique atento que as Células já estão retornando! E você? Já está integrado a uma
célula? Veja a que fica mais perto de sua casa e não perca a oportunidade de ter
comunhão, crescer no conhecimento da Palavra, exercer seus dons e ser treinado.
Dia

Terça-feira

Quarta-feira
Quinta-feira
Sábado

Horário Líder
Jussiara (Mulheres)
15h
Sonia Paz (Mulheres)
Ronaldo
Antunes
20h
Bruno
Carlinhos
Fernando
20h
Claudio Basílio
19h30
Halan
17h30
Davi (Juventude)
18h
Mazinho
18h30
Victor Mota (Juventude)

Local
Tijuca
Tijuca
Rocha
Tijuca
Vila Isabel
Riachuelo
Tijuca
Tijuca
Vila Isabel
Tijuca
Tijuca
Tijuca

Contato
98751-6770
2258-0844
99104-4129
98228-2659
99807-7798
99655-6055
2238-5048
96415-7793
99958-8079
99136-7675
98207-2763

