Segunda-feira (17.02)
Assim ﬁzeram os ﬁlhos de Israel;
conforme tudo o que o Senhor
ordenara a Moisés, assim o ﬁzeram
(Números 1.54).
Vamos interceder: Para que a
Igreja de Cristo ouça a voz do
Senhor com disposição para
obedecer.
LBA: Números 1-3
Terça-feira (18.02)

Princípio da Assiduidade
(Salmos 133.1; Mateus 18.20; 1 Coríntios 12.7-14; Hebreus
10.24-25)
Creio que, como membros do corpo de Cristo, nos ediﬁcamos mutuamente e que ele está conosco todas as
vezes que nos reunimos em seu nome. Sendo assim,
comprometo-me a não faltar aos nossos encontros,
sendo pontual nos compromissos. Quando não puder
comparecer, comunicarei o motivo com antecedência.
Vamos nos conhecer melhor
Pensando em sua vida, mencione uma coisa que você se
arrepende de não ter feito.
Vamos adorar
Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu
nome, ó Altíssimo (Salmos 92.1).
Vamos adorar, louvar ao Senhor pelo que ele é e pelo
que tem feito no nosso meio.

O Senhor te abençoe e te guarde; o
Senhor faça resplandecer o seu
rosto sobre ti e tenha misericórdia
de ti; o Senhor sobre ti levante o seu
rosto e te dê a paz (Números
6.24-26).
Vamos interceder: Para que haja
paz em nosso coração, em nossa
família e na igreja, em meio às
crises.
LBA: Números 4-6
Quarta-feira (19.02)
E disse-lhes Moisés: Esperai, e
ouvirei o que o Senhor vos ordenará
(Números 9.8 - RC).
Vamos interceder: Para que o
Senhor nos ensine a ouvir a voz de
Deus em meio a tantas vozes.
LBA: Números 7-10
Quinta-feira (20.02)
Clamou, pois, Moisés ao Senhor,
dizendo: Ó Deus, rogo-te que a
cures (Números 12.13 - RC).
Vamos interceder: Por aqueles
que estão sofrendo com enfermidades no corpo e na alma.
LBA: Números 11-14

Sexta-feira (21.02)
Eu sou o Senhor, vosso Deus, que
vos tirei da terra do Egito, para vos
ser por Deus; eu sou o Senhor,
vosso Deus (Números 15.41 - RC).
Vamos interceder: Pela nação
brasileira, para que o Senhor seja
o Deus dessa nação e tenhamos
paz.
LBA: Números 15-17
Sábado (22.02)
Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai
à rocha perante os seus olhos, e
dará a sua água; assim, lhes tirarás
água da rocha e darás a beber à
congregação e aos seus animais
(Números 20.8 - RC).
Vamos interceder: Para que Deus
opere sinais, prodígios e
maravilhas em nosso meio.
LBA: Números 18-20
Domingo (23.02)
Deus não é homem, para que
minta; nem ﬁlho de homem, para
que se arrependa; porventura, diria
ele e não o faria? Ou falaria e não o
conﬁrmaria? (Números 23.19 - RC).
Vamos interceder: Pedindo ao
Espírito Santo que nos ensine a
conﬁar nas promessas do Senhor
para nós, para nossos ﬁlhos e para
todos a quem ele chamar.
LBA: Números 21-24
*LBA – roteiro de leitura da Bíblia
em 1 ano.

Alcançando os Perdidos
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido
(Lucas 19.10).
Vamos orar por nossos familiares, vizinhos e outras
pessoas do nosso relacionamento que ainda não conhecem a Cristo.
Vivenciando a Palavra
Título: Minha relação com o dinheiro
Texto: Lucas 12.16-21
1.De que forma a mensagem desaﬁou você?
2.Como é a sua relação com o dinheiro?
3.O que você precisa aprender quando se trata de
dinheiro?
4.Você reconhece que toda provisão vem de Deus?
Vamos orar, em duplas, pelas nossas necessidades.
Crianças
“Descobertas e Soluções” – Neste domingo as crianças
estudarão a lição 3 do Material de Tema Único. Título:
“Corrente quebrada” (Gálatas 4.8 a 5.15). Princípio: Cristo
Jesus nos liberta do pecado.
Versículo para decorar: Cristo nos libertou para que nós
sejamos realmente livres (Gálatas 5.1 – NTLH).

DOMINGOS

Culto dos Pré-adolescentes
19h - Espaço Esperança

SÁBADOS

Culto da Juventude
20h - Espaço Esperança

SEGUNDA A SÁBADO
Encontros das Células
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Série: A Bíblia e o dinheiro

Minha relação com o dinheiro
Lucas 12.16-21
Curiosamente, dos 107 versículos do sermão do monte, 28 se referem
a dinheiro. Além disso, Jesus se referiu ao dinheiro, ou riqueza, em 13
de 40 parábolas. Levou o assunto a sério! Nesta parábola do rico tolo,
Jesus alerta contra o perigo de “desejo ávido de ter mais”, chamado
de avareza ou ganância. Jesus estabelece três verdades que
precisam ser bem compreendidas em nossa relação com o dinheiro.
Na relação com o dinheiro, precisamos reconhecer que a fonte de
toda provisão é Deus: O campo de um homem rico produziu com
abundância (v 16). As palavras de Jesus indicam que a riqueza
daquele homem está relacionada à bênção da terra (campo) criada
por Deus. De fato, é Deus quem fez o campo, criou a semente,
governa a chuva, sopra os ventos, pode livrar das pragas e dar
inteligência às pessoas para o desenvolvimento da agricultura. Ele é
quem dá forças para adquirirmos riquezas, quem é o dono de todo
ouro e prata e de quem vem toda boa dádiva e todo dom perfeito.
(Leia: Deuteronômio 8.17-18; Ageu 2.8; Tiago 1.17)
Na relação com o dinheiro, precisamos perceber que a fonte de todo
desequilíbrio é o amor ao dinheiro: ... E arrazoava consigo mesmo ...
(vv 17-20). Apesar de tudo ter vindo de Deus, esse homem rico ﬁca
deslumbrado com a riqueza. Seu plano de acumular em local visível é
como construir um altar para sua própria adoração. No original grego,
as palavras “eu, meu e/ou minha” aparecem doze vezes no texto. É
um retrato da avareza daquele que guarda compulsivamente, mas
também poderia ser daquele que gasta, compulsivamente, para si
somente. Não consegue olhar para Deus, nem para o próximo. Aliás,
nem é necessário ter dinheiro para amá-lo. Basta desejá-lo loucamente e cobiçá-lo de outros. (Leia: 1 Timóteo 6.9-10; Mateus 6.24)
Na relação com o dinheiro, precisamos aprender que a fonte do
equilíbrio é ser rico para com Deus: ...Assim é o que entesoura para si
mesmo e não é rico para com Deus (v 21). Ser rico para com Deus é ser
rico aos olhos de Deus, rico diante de Deus. Isso acontece quando
envolvemos nosso tempo, energia e recursos naquilo que é valioso e
importante aos olhos de Deus. É gozar das riquezas segundo o
coração de Deus: equilibrando o usufruto para si com o compartilhamento com o outro; tanto gastando para o agora, quanto poupando
para o futuro; jamais colocando a esperança nas riquezas, mas no
Senhor das riquezas! (Leia: 1 Timóteo 6.17-19)
Martin Lindstrom revelou uma pesquisa da neurociência que mediu a
atividade cerebral com o seguinte resultado: a área da atividade
cerebral, quando a pessoa é estimulada a marcas e produtos de
desejo de consumo, é exatamente a mesma quando é submetida a
imagens de fé, como a cruz e a Bíblia. Isso explica porque, quando os
olhos desse homem ﬁcaram vidrados na colheita, não conseguiu
olhar para nenhuma outra direção. Adoração da riqueza concorre com
adoração a Deus (Mateus 6.24).
Vamos, pois, reconhecer que toda a nossa provisão vem do Senhor,
cuidar para não nos voltarmos somente para nós mesmos, e sermos
cada vez mais ricos aos olhos de Deus.
Rodolfo Montosa
Ouça as mensagens no
nosso site ipilon.org.br

Revª. Cibele Ribarolli Pereira Montosa, Rev. Daniel Zemuner
Barbosa, Rev. Fabio Luiz Vedoato, Rev. Lincoln Sérgio Santos
Faleiros, Revª. Maria Helena Santos Faleiros, Rev. Messias
Anacleto Rosa, Rev. Pedro Leal Junior e Rev. Rodolfo Garcia
Montosa.

Tema:

Anotações:

Senegal
Prezados irmãos e irmãs, graça e paz!
A seguir, alguns destaques que queremos compartilhar do último
quadrimestre de 2019.
Fizemos a entrega de materiais escolares para cerca de 150 crianças da
escola de uma aldeia onde o Jean Louis, que é obreiro residente, está
começando um ponto de pregação. Antes da entrega, ele contou a
história da salvação. Também estiveram presentes o diretor, professores
e anciãos da aldeia, dentre eles o chefe, e algumas mulheres.
Começamos a utilização da evangelização pelo método Q-3 Missões:
Qualquer Pessoa, Qualquer Lugar, Qualquer Hora. Conheci o método
lendo o livro com o mesmo nome publicado no Brasil pela Editora
Esperança. Um dos anciãos da aldeia – Sr. Djagó Djalló escutou com
muita atenção e ﬁcamos de nos encontrar mais vezes para continuarmos
a conversar. Tenho evangelizado outros homens também, e tenho
compartilhado para vários obreiros e líderes no Senegal, por meio da
tradução em francês de um resumo que ﬁz do livro.
Em dezembro, tivemos a alegria de receber dez irmãos como novos
membros na Igreja. Tivemos também uma programação de Natal em
duas aldeias, com brincadeiras, histórias bíblicas e distribuição de
presentes, alcançando cerca de 300 crianças.
Louvamos a Deus porque terminamos o primeiro ano do Curso de
Formação Teológica, ainda restam dois anos com essa turma.
Evangelização pelo rádio: Os programas que temos na região norte do
país continuam sendo transmitidos regularmente, alcançando muitas
aldeias em uma extensão de cerca de 100km ao redor, entrando
inclusive na Mauritânia, país também muito carente da graça de Deus.
Louvamos a Deus pelos trabalhos nas prisões. Fizemos atividade
evangelística com distribuição de presentes para os menores internos no
Centro e para os ﬁlhos dos funcionários. Esse internato é onde Marilia faz
consultas na área de saúde, nas terças-feiras, e temos atividades
esportivas nas quintas à tarde. Foi a primeira vez que pudemos falar
abertamente da salvação em Jesus Cristo. Estavam presentes cerca de
130 pessoas.
Tivemos o privilégio de fazer um trabalho evangelístico procurando
alcançar os nossos vizinhos, reunimos cerca de 20 adultos e 70 crianças
e adolescentes que receberam a caixa de presentes. Mas o mais
importante é que todos ouviram a Palavra de Deus, com uso de
fantoches e história bíblica.
Continuamos ﬁrmes na jornada na qual o Senhor da obra nos colocou no
Senegal. Somos sempre gratos a Deus por estar conosco no trabalho
missionário nesse país.
Gerson e Marilia Troquez

Intercessão Mundial
Grécia
Oﬁcialmente República Helênica, é um país localizado no sul da Europa.
De acordo com dados do censo de 2011, a população grega é de cerca
de 11 milhões de pessoas. Atenas é a capital e a maior cidade do país.
A grande maioria dos gregos é cristã, sendo essa fé seguida por 92% da
população. A Igreja Ortodoxa Grega é a principal denominação religiosa
do país e representa quase toda a população do país, e que é, constitucionalmente, reconhecida como a religião dominante da Grécia. Outras
religiões importantes incluem o catolicismo, o islamismo e o
protestantismo. Há ainda movimentos reconstrucionistas das práticas
religiosas da Grécia Antiga, como o dodecateísmo.
A cidade de Atenas é considerada o berço da civilização moderna. A
capital da Grécia já foi berço de ﬁlósofos, matemáticos e dramaturgos
que ajudaram a escrever a história da humanidade. Mas há muito tempo
a cidade deixou para trás os dias de glória. Após a sua entrada na
Comunidade Europeia, em 1981, a Grécia enfrenta o desaﬁo de voltar a
ser uma inﬂuente capital, mas continua enfrentando graves problemas
sociais.
O número elevado da população que vive nas ruas da capital forçou o
governo a permitir a atuação de qualquer instituição internacional que
estabeleça centros de ajuda. Com isso, uma pequena igreja brasileira
está conseguindo trazer esperança a essas almas perdidas.
Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Grécia / gospelprime.com.br
Vamos orar:
-Pelos pastores e missionários na Grécia, que sejam cheios de ousadia,
amor e sabedoria. E que muitas pessoas sejam alcançadas por Jesus
Cristo.
-Pelo missionários Pr. Jevdet e Liliana.

• 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.
• Cultos Concentrados – Em
função do feriado prolongado
neste mês, os cultos do dia 23 de
fevereiro (domingo) serão
concentrados às 8h (Templo),
9h30 (Vila Marízia), 10h e 19h
(Espaço Esperança). Não teremos
os cultos das 18h e da Gleba.
• Amp Fire / Chama da Busca –
Dia 22 de fevereiro, sábado, às
20h, culto para juventude; a partir
das 22h, acampadentro com
louvor, adoração, vigília e jogos. É
necessário fazer a inscrição
(valor: R$ 25,00) no site
ipilon.org.br/eventos.
• Amp Fire / Chama da comunhão – Dia 24 de fevereiro,
segunda-feira, piquenique e lual
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).
• 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.
• 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
• 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.
• Casamento Coletivo – No dia
30 de maio será realizado um
casamento coletivo em nossa
Igreja. Os casais interessados em
participar deverão entrar em
contato com a Joyce, no Instituto
Esperança, até o dia 30 de abril,
pelo telefone 3345-2262. Vagas
limitadas.
• Nutricionista – Você é
nutricionista? Tem disponibilidade para trabalho voluntário? O
Instituto Esperança está
precisando de um voluntário
nessa área. Os interessados
poderão entrar em contato com a
Joyce pelo telefone 3345-2262.

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!

