Segunda-feira (24.02)
Portanto, dize: Eis que lhe dou a
minha aliança de paz (Números
25.12).
Vamos interceder: Para que o
Senhor nos faça uma igreja zelosa
em obedecer sua palavra e nos dê
tempos de paz.
LBA: Números 25-27
Terça-feira (25.02)

Princípio da Submissão
(Romanos 13.1-5; Efésios 5.21; Hebreus 13.17; 1 Pedro 2.13-17)
Submeto-me à liderança dos irmãos e irmãs que exercem autoridade e cuidado sobre mim, reconhecendo que foram constituídos
ministros de Deus para o meu bem.
Vamos nos conhecer melhor
Sugestões:
1.Você chega de viagem cheio de notícias boas para contar e só
pode fazer duas ligações telefônicas. Para quem você ligaria? Por
quê? (Não pode ser pai, mãe e ﬁlhos)
2.Quem levar? Você ganha uma viagem para a Europa com direito a
três acompanhantes, quem você levaria? Por quê? (Não pode ser
pai, mãe e ﬁlhos)
Vamos adorar
Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do SENHOR, o
nosso Criador; pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu
pastoreio, o rebanho que ele conduz (Salmos 95.6-7 - NVI).
Vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, colocando o
nosso coração por inteiro diante dele, declarando quem ele é e
agradecendo pelos seus feitos em nossa vida.

E falou Moisés aos ﬁlhos de Israel,
conforme tudo o que o Senhor lhe
ordenara (Números 29.40).
Vamos interceder: A favor dos
membros da nossa igreja, para
que sejam ﬁéis na entrega dos
dízimos e generosos nas ofertas.
LBA: Números 28-30
Quarta-feira (26.02)
Responderam os ﬁlhos de Gade e
os ﬁlhos de Rúben, dizendo: O que
o SENHOR disse a teus servos, isso
faremos (Números 32.31).
Vamos interceder: Pelas áreas de
apoio da Igreja, para que haja
unidade e temor do Senhor no
exercício da missão.
LBA: Números 31-33
Quinta-feira (27.02)
Não contaminareis, pois, a terra na
qual vós habitais, no meio da qual
eu habito; pois eu, o Senhor, habito
no meio dos ﬁlhos de Israel
(Números 35.34).
Vamos interceder: Pela Igreja,
pelas celebrações dos cultos e
reuniões de células.
LBA: Números 34-36

Sexta-feira (28.02)
Nesse mesmo tempo, eu vos disse:
eu sozinho não poderei levar-vos. O
Senhor, vosso Deus, vos tem
multiplicado; e eis que, já hoje, sois
multidão como as estrelas dos
céus (Deuteronômio 1.9-10).
Vamos interceder: Pelo pastor
Rodolfo e o Conselho da Igreja.
LBA: Deuteronômio 1.1-20
Sábado (29.02)
Eis que o SENHOR, teu Deus, te
colocou esta terra diante de ti.
Sobe, possui-a, como te falou o
SENHOR, Deus de teus pais: Não
temas e não te assustes
(Deuteronômio 1.21).
Vamos interceder: Pelos supervisores e líderes de células.
LBA: Deuteronômio 1.21-3
Domingo (01.03)
Ouve, Israel, o SENHOR, nosso
Deus, é o único SENHOR. Amarás,
pois, o SENHOR, teu Deus, de todo
o teu coração, de toda a tua alma
e de toda a tua força (Deuteronômio 6.4-5).
Vamos interceder: Por ouvidos
atentos à voz do Senhor; adore a
Deus pelo seu incomparável amor
para conosco.
LBA: Deuteronômio 4-6
*LBA – roteiro de leitura da Bíblia
em 1 ano.

Por onde forem, preguem esta mensagem: O Reino dos céus está
próximo (Mateus 10.7 – NVI).
Vamos compartilhar com aqueles que não conhecem ao Senhor o
quanto é bom ser amado pelo Aba, aquele que nos amou primeiro.
Não podemos guardar só para nós as palavras de vida eterna,
vamos levar luz àqueles que estão em trevas, alimento para quem
tem fome. É um grande privilégio sermos portadores das boas-novas.
Vivenciando a Palavra

1.Compartilhe com a célula como você tem lidado com o apego às
coisas materiais. Tem sido um problema ou é algo equilibrado na
sua vida?
2.Faça uma lista, e enumere em ordem de prioridades as coisas
que hoje você dá valor e compartilhe com a célula o motivo.
3.Você tem conseguido observar e tem dado valor às pequenas
coisas que acontecem no seu dia a dia?
Crianças
“Descobertas e Soluções” – Neste domingo as crianças estudarão a
lição 4 do Material de Tema Único. Título: “O fruto do Espírito”
(Gálatas 5.16 a 6.18). Princípio: Quem pertence a Cristo Jesus produz
o fruto do Espírito.
Versículo para decorar: Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida,
controle também a nossa vida! (Gálatas 5.25 – NTLH).

Série: A Bíblia e o dinheiro

Sobre dinheiro, valor e riqueza
De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não
tem entendimento? O amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão
(Provérbios 17.16-17 - NAA).
Esses provérbios de sabedoria fazem parte de uma coleção de provérbios
sobre o insensato (17.7-28). Particularmente os dois versículos acima apresentam-se em par contrastando o amigo amoroso com o tolo desqualiﬁcado. O
sábio observa que dinheiro na mão errada não serve para nada. Dinheiro que
não atende a propósito relevante não tem valor e não gera verdadeira riqueza
representada pela ﬁgura de um amigo verdadeiro. Para que isso ﬁque mais
claro, é importante entender melhor o que signiﬁca dinheiro, valor e riqueza.
O que é dinheiro? Um pedaço de uma folha de papel? Um punhado de
metal? Apenas números na tela que aponta o extrato da conta? O dinheiro
não se apaixona por ninguém, mas há quem se apaixone por ele mesmo
assim. Por mais compromisso que você tenha com ele, na primeira oportunidade ele pode mudar de bolso sem qualquer constrangimento. Ele pode
mudar quem você é, ou revelar quem você realmente é. Pessoas que pensam
que têm dinheiro não sabem que é ele que as tem. Ele pode lhe controlar
facilmente, mas diﬁcilmente você estará no controle dele. Excelente servo.
Péssimo senhor. Pode fazer respirar novos ares, mas também pode sufocar
até a morte. Poucos sabem o que fazer para o ter, e muitos que o têm não
sabem o que fazer com ele. Parece ser tudo, mas pode ser nada.
O que é o valor? A resposta mais precisa é também a mais incerta: depende.
O mesmo dinheiro pode valer muito ou valer nada, no mesmo momento em
locais diferentes, ou no mesmo local em momentos diferentes. Cem unidades
dele podem comprar cem litros de água na cidade, mas nem um copo de
água no deserto. Uma nota de um dinheiro deveria ser igual a outra nota do
mesmo dinheiro. Mas, se sobre a primeira nota houver a assinatura de um
famoso artista, certamente seu valor excederá em muito a da outra. O valor
do dinheiro é expresso no tamanho do interesse por algum propósito que se
tenha. Recentemente, circulou pelas redes vídeo de homem com 42 anos
tentando segurar sua bicicleta em meio a uma enchente. O ﬁnal foi trágico:
levado pelas águas, morreu afogado. Qual o valor dessa bicicleta? Muitos
valorizam o que não tem real valor. Falta-lhes discernimento e sabedoria.

Alcançando os Perdidos

Título: Sobre dinheiro, valor e riqueza
Texto: Provérbios 17.16-17
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O que é riqueza? Não há exatamente relação direta entre dinheiro e riqueza.
Dinheiro não é riqueza, pois as maiores riquezas dinheiro nenhum compra.
Verdadeira riqueza não é ﬁlha do dinheiro, mesmo que o tenha usado em seu
benefício. Como é miserável todo aquele que tudo o que tem é só dinheiro,
mesmo que muito. Para perceber isso, basta ter consciência de que o
dinheiro compra a cama, mas riqueza é ter o sono; constrói a mansão, mas
riqueza é ter o lar; paga banquetes, mas riqueza é a alegria sincera ao redor
da mesa; contrata exércitos, mas riqueza é ter paz; conquista o diploma, mas
riqueza é ter propósito; dá acesso ao conhecimento, mas riqueza é a
sabedoria; atrai seguidores curiosos, mas riqueza são os amigos verdadeiros;
alimenta o “ter”, mas riqueza é o “ser”; adquire uma rede de hospitais, mas
riqueza é vencer a morte; pode fazer com que coisas acelerem no tempo,
mas riqueza é seguir com vida na eternidade. Riqueza verdadeira está em um
patamar incomensuravelmente superior.
Se dinheiro pode ser nada e valor depende, o que interessa mesmo é a
riqueza. Quando tivermos claro qual é a riqueza que realmente tem valor,
saberemos o que fazer com nosso dinheiro. Deixaremos de ser tolos e
seremos pessoas sábias que valorizam pessoas, como um verdadeiro amigo
que ama em todo o tempo e na angústia vira um irmão. Tenha o dinheiro que
for, jamais deixe que ele o tenha, nem perca a real perspectiva do valor da
riqueza verdadeira.
Jesus teve toda a riqueza de sabedoria, amor, propósito, alegria, vitória. Foi
rico para com Deus. Foi rico para com toda a humanidade. Seu tesouro não
pode ser roubado por ladrões, nem destruído pela ferrugem, nem pela traça.
Sua riqueza é eterna. Nos fez amigos que se tornaram mais chegados que
irmãos. Olhe para Jesus e sempre saberá qual a riqueza que tem verdadeiro
valor.
Ouça as mensagens no
nosso site ipilon.org.br

Rodolfo Montosa
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Notícias da missionária Bugra
Nossa Bugra cada dia mais sorridente! Graças aos suplementos
receitados pela nova nutricionista ela já ganhou 1kg. Não tem sido
fácil fazê-la tomar. Haja criatividade e insistência, mas isso a gente
tem. Aqui ninguém desiste dela.
É um privilégio presenciar um milagre tão grande, real e concreto
como a recuperação da mãe. Hoje as lágrimas ainda rolam pelo meu
rosto, mas agora elas se encontram com meu sorriso.
Valeu a pena investir todos os recursos, aﬁnal o maninho e eu
aprendemos com ela a sempre tomar as decisões em favor da vida.
Deus tem honrado isso!
Apesar dos gastos ainda serem signiﬁcativos, Deus tem suprido tudo
por meio da vida de amados de muitos lugares.
Somos gratos pela vida de cada um que tem participado seja com
joelhos no chão, seja com mensagens de texto, seja com valor
monetário, seja com atendimento proﬁssional, seja numa visita. Cada
detalhe tem feito a diferença no processo, e a glória do Senhor tem
sido manifesta.
Quando a mãe engravidou perguntaram como ela daria continuidade ao Ministério na Praça XV e conta que respondia: "Ué? Filho de
hippie, hippinho é! Vai comigo pra Praça!" Mas Deus acabou direcionando de outra forma e a tirou de lá. Depois de alguns anos dedicados a nós, nasceu o Projeto Siloé. E o maninho e eu crescemos aqui
no meio dessa gente linda. Gente que ama a Deus com todas as
forças. Gente que se dispõe a servi-lo até às últimas consequências.
Foi nesse meio que aprendi a amar os excluídos, aprendi a andar a
segunda milha, aprendi o amor exigente, foi nesse meio que escolhi
minha proﬁssão de assistente social.
Tivemos a assembleia ordinária do Projeto Siloé, e o Gilson tinha a
ideia de propor meu nome para a vice-presidência como forma de
honrar nossa família. Nosso tesoureiro não sabia da intenção do
Gilson e pediu a palavra. Ele estava admirado com a recuperação da
mãe e propôs a reeleição da atual diretoria, mantendo-a no cargo de
vice-presidente. Ela aceitou e a aprovação foi unânime. Ela não está
100% mas já tem dado seus pitacos e até assinou a ata.
Na verdade o nome dela na diretoria e sua presença nessa assembleia trouxeram esperança e vigor pra iniciar a jornada de 2020. Há
muito trabalho! O mundo carece do amor de Deus. As pessoas
gritam silenciosas pela ajuda que só o Eterno pode dar. Que Deus
abençoe o trabalho do nosso ministério em mais um ano que se
inicia oﬁcialmente, e que sigamos ﬁxos com os olhos naquele que
nos chamou!
No amor de Cristo sempre,
Tamara Mafra Ramos

Intercessão Mundial
Holanda / Países Baixos
Os Países Baixos conhecidos, informalmente, como Holanda são uma
nação constituinte do Reino dos Países Baixos localizada na Europa
ocidental. O país é uma monarquia constitucional parlamentar
democrática banhada pelo mar do Norte a norte e a oeste, que faz
fronteira com a Bélgica a sul e com a Alemanha a leste.
Os Países Baixos são um dos países mais secularizados do Oeste
europeu, com 39% de sua população ﬁliada a alguma religião. Ainda
assim, menos de vinte por cento frequenta regularmente suas respectivas igrejas. A minoria praticante de alguma religião se divide principalmente entre o catolicismo (18%), e o protestantismo (15%). A maior
parte desses protestantes pertence à Igreja Reformada Neerlandesa.
A religião nos Países Baixos é geralmente considerada uma questão de
foro íntimo, que não deve ser propagada em público. Historicamente,
havia uma nítida divisão entre o norte protestante e o sul católico;
porém o desinteresse pela religião cresceu gradualmente durante o
século XX, em ambas as regiões, e a tendência continua atualmente.
Devido à falta de público, algumas igrejas têm sido transformadas em
livrarias, cafés e casas de show.
De acordo com a pesquisa da Eurobarômetro de 2010, 28% dos
cidadãos neerlandeses responderam que acreditam existir algum
deus; 39% responderam que acreditam que exista algum tipo de força
e 30% que não acreditam que exista nenhum tipo de força superior,
deus ou nada espiritual. Fonte: pt.wikipedia.org
Vamos orar:
-Para que haja um avivamento espiritual na Holanda.

• Assembleia Geral Extraordinária – O Conselho da Igreja,
através de seu Presidente,
Pastor Rodolfo Garcia Montosa,
convoca os membros civilmente
capazes para a Assembleia
Geral da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Londrina,
a reunir-se extraordinariamente,
com abertura no dia 15 de
fevereiro de 2020, sábado, no
AMP, às 20h (Espaço Esperança
– Rua Norman Prochet, 55 –
Londrina/PR); prosseguindo
suas atividades no dia 16 de
fevereiro de 2020, domingo, nos
cultos das 8h e 18h (Templo –
Rua Mato Grosso, 806 –
Londrina/PR), 9h30 (Vila Marízia
– Rua Paula Gomes, 31 –
Londrina/PR), 10h e 19h (Espaço
Esperança – Rua Norman
Prochet, 55 – Londrina/PR), 19h
(Gleba Palhano - Rua Martinho
Lutero, 277, Londrina/PR); e no
dia 23 de fevereiro de 2020, nos
cultos das 8h (Templo – Rua
Mato Grosso, 806 – Londrina/PR); 9h30 (Vila Marízia – Rua
Paula Gomes, 31 – Londrina/PR),
10h (Espaço Esperança – Rua
Norman Prochet, 55 – Londrina/PR), e encerramento ao ﬁnal
do culto das 19h (Espaço
Esperança – Rua Norman
Prochet, 55 – Londrina/PR).
Pauta: 1. Autorização para venda
de imóvel: 1.1 – Transcrição
27.594 – 1º CRI Londrina –
Quadra 02 - Lote 44(BC) Gleba
Ribeirão Cambé / Rua Névio
Soriani Junior, 81, esquina com
Rua Bélgica, conhecido como
Chácara Marília.
• Amp Teen – Devido ao
acampadentro, hoje não haverá
ministração para os pré-adolescentes nos cultos.
• Amp Fire / Chama da
comunhão – Dia 24 de fevereiro,
segunda-feira, piquenique na
Chácara Marília para toda a
igreja. Cada um leva o seu
lanche e vamos ter um tempo
de lazer e comunhão, a partir
das 17h (se chover será cancelado).

mensagem. Ainda como parte
das comemorações, na
sexta-feira, dia 6 de março,
vamos ter a Vigília da Alvorada,
com a seguinte programação:
das 6h às 7h – oração pelos
ﬁlhos; das 7h às 8h – oração
pela igreja; das 8h às 9h –
oração pela nação. Local:
Espaço Esperança. Esse
movimento de oração no dia 6,
além de comemorativo, faz
parte de uma iniciativa da Igreja
Presbiteriana Independente do
Brasil para mobilizar nossas
igrejas em todo o país para a
ênfase na oração. Participe!
• Módulo 1 da EBE – Em março
vamos iniciar a Escola Bíblica
Esperança. Cursos oferecidos:
Segunda-feira (dias 9, 16, 23 e
30), das 20h às 21h30:
Conhecendo a Deus; Quarta-feira (dias 4, 11, 18 e 25), das 20h às
21h30: As três dimensões do
casamento (para casais sem
ﬁlhos pequenos), Novo Testamento - Os evangelhos e Atos;
Quinta-feira (dias 5, 12, 19 e 26),
das 20h às 21h30: Antigo
Testamento - Pentateuco;
Sexta-feira (dias 20 e 27), das
20h às 21h30: Redescobrindo a
oração; Sábado (dias 21 e 28),
das 15h às 17h30: Ativando o
profético; Domingo (dias 8, 15, 22
e 29), das 10h às 11h30: As três
dimensões do casamento (para
casais com ﬁlhos pequenos);
Novo Testamento - Os
evangelhos e Atos; Antigo
Testamento - Pentateuco. Local:
Espaço Esperança. Inscrições:
ipilon.org.br/inscricao
• Curso Vida Nova – Em março
estaremos oferecendo duas
turmas: Sábado (dias 7, 14, 21 e
28), das 18h às 19h30; Domingo
(dias 8, 15, 22 e 29), das 10h às
12h. Local: Espaço Esperança.
Esse curso é destinado aos
irmãos e irmãs que desejam se
tornar membros da nossa Igreja.
Inscrições: ipilon.org.br/inscricao

• Amp Fire / Chama da
adoração – Dia 25 de fevereiro,
Pr. Rodolfo Abrantes, na Tarde
de Esperança. Ele é músico,
compositor, e foi integrante da
Banda Raimundos. Horário: 15h.
Local: Espaço Esperança.

• Oﬁcinas proﬁssionalizantes –
Em abril, o Instituto Esperança
vai oferecer as seguintes oﬁcinas
proﬁssionalizantes: Auxiliar de
cabeleireiro; Design de
sobrancelhas; Maquiagem
proﬁssional; Manicure e
pedicure. As aulas serão uma
vez por semana, no período da
manhã. Informações: 3345-2262.

• Oração pelos Filhos – No
domingo, 1 de março, no culto
das 10h, vamos comemorar os
20 anos de “Oração pelos
Filhos”. O Pr. Messias trará a

• Estacionamento – Você que
frequenta o Espaço Esperança, a
partir de agora vai contar com
mais uma opção de estacionamento: Av. Celso Garcia Cid, 870.

Visite o blog dos jovens
da igreja! – Textos
ediﬁcantes, podcasts,
música boa e muito mais:
missionow.tumblr.com

Escute a Rádio
Esperança no
nosso site!

