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Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 
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   Pr. Daniel de Mattos.............. (99992-0971 / 3334-2553) 
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Weligton M. Coelho 

Claudia Nakamura  
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Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Elione Freitas 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vânia Matos 

No dia 4 de agosto aconteceu o encerramento da gincana dos 
jovens e adolescentes. A equipe vencedora foi a azul, mas segun-
do depoimentos dos participantes todos foram vencedores, pois 
saíram dessa competição mais fortalecidos e unidos em um mes-
mo propósito: ganhar outros jovens para Jesus. 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           
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13 -  ROBSON DE OLIVEIRA - (98462-1280) 
18 - MARIANA SANITÁ SALGADO - (99976-4503) 
19 - MOISÉS DE CASTRO E SOUZA - (98439-3675) 

13 a 19 de agosto  

 

 

24 DE AGOSTO - ENCONTRO DOS HOMENS 

 

 

01 DE SETEMBRO - LUAL NAZATEEN 

 

 

 

02 DE SETEMBRO - JANTAR PARA MULHE-

RES 



  

 Ser pai não é uma tarefa fácil, muito pelo con-

trário. Esse papel requer responsabilidade e bom senso 

para conseguir formar pessoas de bem. A figura pater-

na serve de referência para qualquer filho, seja na in-

fância, na adolescência ou na própria vida adulta. O 

seu pai é tudo para você? Então aproveite o dia dos 

pais para homenageá-lo. O dia dos pais é comemora-

do em todo o mundo, por mais que as datas e os costu-

mes sejam diferentes. No entanto, a comemoração se 

originou de fato nos Estados Unidos. Conta a história 

que uma mulher, chamada Sonora Louise, teve a ideia 

de criar o dia dos pais após ouvir um sermão de dia 

das mães. Ela queria fazer uma homenagem ao seu 

pai, um veterano de guerra que perdeu a esposa e pre-

cisou criar seus filhos sozinho. Com a ajuda de algu-

mas associações e entidades, ela conseguiu transfor-

mar o dia 19 de junho, aniversário do seu pai, no dia 

dos pais. No Brasil, o dia dos pais é comemorado sem-

pre no segundo domingo de agosto. A ocasião se reve-

la perfeita para expressar carinho, amor e gratidão aos 

papais de todo país.  

RECOMEÇANDO 

 

"Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei 
mais dos seus pecados." (Hebreus 8:12) 

 
A Bíblia nos diz que Jesus fez muitas aparições após a Sua 
ressurreição. Em uma ocasião, Ele apareceu para 500 pes-
soas. Outra vez, apareceu ao longo da costa enquanto os 
discípulos estavam pescando no Mar da Galileia. E quando 
vieram, serviu-lhes o café da manhã. O Evangelho de João 
registra a conversa depois do café da manhã que Jesus teve 
com Pedro: 
Jesus disse a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me 
ama realmente mais do que estes?" 
Ele disse a ele: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo". 
Ele disse a ele: "Cuide dos meus cordeiros". 
Novamente Jesus disse: "Simão, filho de João, você real-
mente me ama?"  
Ele respondeu: "Sim, Senhor tu sabes que te amo".  
Disse Jesus: "Pastoreie as minhas ovelhas". 
Pela terceira vez, ele lhe disse: "Simão, filho de João, você 
me ama?"  
Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela ter-
ceira vez "Você me ama?"  
E lhe disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que 
te amo".  
Disse-lhe Jesus: "Cuide das minhas ovelhas." 
Pedro ficou triste porque Ele disse a ele pela terceira vez: 
"Você me ama?" (João 21:15-17). Observe quantas vezes 
Jesus fez essa pergunta: três vezes. Quantas vezes Pedro 
negou o Senhor? Três vezes. Talvez haja uma correlação 
entre as duas situações, talvez não. Mas Jesus estava reco-
meçando com Pedro. Isso serve como um lembrete de que, 
não importa o que fizemos, independentemente dos peca-
dos que cometemos, sempre há espaço para o perdão. Tal-
vez você esteja passando por uma recaída nesse momento. 
Talvez você tenha atingido o fundo do poço como Pedro e 
você não veja uma saída. Sempre há uma saída. É um ca-
minho para o alto e é através de Jesus Cristo. Pegue a mão 
d'Ele e aceite o Seu perdão enquanto você se afasta do seu 
pecado. 
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Papai, eu queria te dizer... ______________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

http://www.mundodastribos.com/dicas-de-presentes-para-dia-dos-pais
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