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RESSURREIÇÃO ESPIRITUAL
A Palavra de Deus nos ensina que existem dois tipos de morte, a morte física e a
morte espiritual. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito; e, a morte
espiritual é a separação entre o homem pecador e o Deus Santo.
O ser humano que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mesmo estando vivo fisicamente, está morto espiritualmente. Isso porque todo ser humano é
pecador (Eclesiastes 7.20) e o salário do pecado é a morte, inclusive a morte espiritual, o inferno. Mas, no caso desse ser humano que não crê em Jesus Cristo, o problema do pecado ainda não foi resolvido e ele continua morto espiritualmente.
A Bíblia está recheada de textos que falam a respeito da morte espiritual. Veja alguns exemplos: Efésios 2.1 “Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados”; Efésios 2.5 “ e estando nós mortos em nossos delitos ...” e Co-

lossenses 2.13 “E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões...”

Perceba que todos os textos falam de morte espiritual que é resultado do nosso
pecado.
Mas existe solução para o pecado e a sua consequência natural, a morte espiritual. A solução é a fé em Jesus Cristo. Aqueles que depositam fé em Jesus Cristo e ouvem a sua voz recebem a Vida Eterna.
O próprio Senhor Jesus Cristo afirma “Em verdade, em verdade vos digo que

vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus; e os
que a ouvirem viverão” (João 5.25).

A palavra de Cristo é vivificante! Os que dão ouvidos a ela passam da morte para
a vida. Se você já a ouviu a voz do Mestre, e passou a seguir a Jesus, louve ao Senhor! Isso significa que você foi alcançado pela graça de Deus e já tem a Vida Eterna. Significa também que você deve ser um propagador da voz do evangelho de
Cristo ao mundo.
Pastor Juliano Jesus Veloso

DIP - Domingo da Igreja Perseguida
Unidos em um só clamor pela Nigéria e Oeste Africano
A violência contra cristãos
cresce a cada ano. Incidentes
ocorrem de diversas formas,
muitas vezes resultando em
cristãos mortos e igrejas e vilas
atacadas. A África é, de longe,
o continente em que mais seguidores de Jesus são mortos, chegando a 91% do total em
todo o mundo.
Por conta disso, neste ano, o Domingo da Igreja Perseguida terá como tema “Nigéria
e Oeste Africano”. O Oeste Africano é considerado a região mais perigosa do continente,
com 76% dos ataques fatais e 83% das mortes. Desses países, a Nigéria tem o maior
número de cristãos mortos, totalizando 74%.
Apesar da violência dos ataques, a palavra de Deus nos garante, em Isaías 54.17, que
nenhuma arma forjada contra os servos do Senhor prevalecerá. Assim segue a igreja na
Nigéria e Oeste Africano, sobrevivendo. Nosso convite é para que você não apenas veja
e conheça a situação. Faça algo mais. Entre na história dos nossos irmãos e irmãs
africanos e clame em unidade com a igreja brasileira.
Além da programação especial, também faremos levantamento de oferta para o Portas
Abertas. Os irmãos poderão contribuir depositando sua oferta no gazofilácio no
momento do culto ou através de transferência bancária ou Pix para conta da igreja, com
a identificação com o final 0,5.

Drive Thru Solidário
Hoje, das 10h às 12h, haverá Drive-thru. Pedimos aos irmãos que se atentem as datas
de validade dos alimentos e produtos doados para o projeto.
O que doar?
Alimentos
Arroz, Feijão, Açúcar, Macarrão, Molho de tomate, Óleo, Farinha de trigo, Farinha de
mandioca, Fubá, Vinagre, Sal, Enlatados, Leite integral ou em pó, Achocolatado, Café,
Maionese, Bolachas, Bolo tipo Pullman, Bisnaguinha.
Produtos de higiene pessoal e limpeza
Sabão em pó e em barra, Água Sanitária, Desinfetante, Papel higiênico, Sabonete,
Pasta de dente, Escova de dentes, Shampoo.
Ou

através de transferência bancária ou Pix para conta da igreja, com a identificação
com o final 0,1.
Se

algum irmão preferir doar em dinheiro, procure um dos membros do Projeto.

SucoSalgado UPJ
Dia 18 de junho, próximo sábado às 15h, haverá programação da UPJ.
O local será informado posteriormente.

Intercâmbio de UMP’s
Dia 18 de junho, próximo sábado, às 19h na Igreja, haverá intercâmbio de UMP’s com
o tema: A resposta bíblica para a ansiedade.
Convide pessoas e participe!

Trabalho evangelístico no Jardim União
Dia 25 de junho (sábado), das 13h às 17h, haverá trabalho evangelístico no Jardim
União.
A programação terá cânticos, mensagens direcionadas às crianças e aos adultos e
outras atividades.
No período da manhã, haverá um grupo de irmãos para convidar as pessoas para
participarem do evento. Se você quiser fazer desta equipe, procure o pastor Juliano para
dar o nome.
Novo endereço da Congregação: Rua Tatuapé 425 Jardim Paulista II.

Debate bíblico
Dia 25 de junho (sábado) às 19h na Igreja, haverá debate bíblico de homens X
mulheres sobre o livro de Jonas.
Logo após, haverá confraternização com canjica e comemoração dos aniversariantes
do 1º semestre.

Reunião de Planejamento - 2º semestre
Dia 02 de julho (sábado), às 10h, haverá reunião de planejamento do 2º semestre.
As sociedades internas e ministérios devem preparar o seu planejamento para a
reunião.
Contamos com a presença dos representantes das diretorias das sociedades e dos
ministérios.

Igreja Acolhedora
As pessoas têm necessidades vitais de serem acolhidas, aceitas, amadas.
A igreja não é um clube, é uma família. A igreja deve ser a comunidade do
acolhimento e da aceitação. Deve receber os inaceitáveis, amar os rejeitados.
Deus nos acolheu quando estávamos sujos, perdidos e entregues ao nosso pecado; ele
nos amou, nos perdoou, nos transformou e nos aceitou. Assim devemos fazer.

“Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de
Deus” (Romanos 15.7).

Datas Festivas
ANIVERSARIANTES DE NASCIMENTO
12 - Alexandre G. T. de Pinho F: (11) 9 9119 8709
12 - Eduardo Kiyoshi Yoshihara F: 3329 2137
12 - Michel Garcia da Silva F: (11) 9 9239 5371
15 - Andressa Firmino Cardoso F: 9 9616 1980
15 - Simeir Silvério dos Santos F: 3834 2961
16 - Giovana Savioli Mendonça
16 - Jaqueline Soares Mendes F: 9 7110 2755
ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO
12 - Oséas e Maria Izabel Ribeiro F: (13) 9 9204 5958
17 - Vílmar e Valdinete Caíres F: 9 9102 3441

Orai sem cessar
IGREJA: liderança, famílias, sociedades internas e ministérios.
BRASIL: todas as autoridades constituídas.
MISSIONÁRIOS: Mis. César e Cáthrim (Projeto Bangladesh), Mis. Ilza (Pai Pedro/MG), Rev. Daniel e Márcia
(Japão), Rev. Jessé e Helen (Timor Leste), Rev. Vladimir e
Raquel (Projeto Iraque), Rev. Wanderson e Fábia
(Portugal), Miss. Priscila e Juan (Síria), Projeto Pequeninos
(Rio de Janeiro).
SAÚDE: Damaris Astério, Geraldo Figueiredo, Joaquina
(nora Neide Sóster), José Valentim (amigo Élzio), Lídia Cardoso, Marco Martinelli (vizinho Rosana Pieri), Sônia Nascimento.

TEMAS DA IGREJA

Tema anual
Servindo a Igreja com os dons que recebemos de Deus! (1 Pedro 4.10)
Tema mensal
Evangelização dos filhos
E-MAILS DA IGREJA
contato@ipbindaiatuba.org.br
ipb_indaia@yahoo.com.br
TELEFONES DA IGREJA
(19) 3875 7789
(19) 9 8445 8548 WhatsApp
DISQUEPAZ
(19) 3801 4427
PRIVILÉGIOS DA SEMANA
DOMINGO
9h30 Escola Dominical
18h00 Culto Vespertino
TERÇA-FEIRA
20h00 Reunião de Oração Online
QUARTA-FEIRA
19h30 Estudo Bíblico
SÁBADO
7h00 Reunião de Oração
PASTOR EFETIVO
Rev. Juliano J. Veloso
9 8738 9391
PASTOR AUXILIAR
Rev. Paulo G. Uliano
9 2003 8999
SEMINARISTAS
(11) 9 4103 2293
Lukas G. P. Jordão
Natan C. Thomé
9 9414 4857
PASTOR EMÉRITO
Rev. Oadi Salum
3233 4825
PRESBÍTEROS EMÉRITOS
Benedito de Lima
in memoriam
José Mendonça
9 9281 6757
Olyntho Cardoso
3885 4457
CONSELHO
Anderson Gouvêa
3392 4941
Daniel Cardoso
9 9152 6749
Fernando Stein
3312 1161
Raimundo Freire
9 8398 3372
Rinaldo Santos
3329 3949
Sálvio Souza
3312 0991
JUNTA DIACONAL
Anselmo Mendonça
9 9115 5132
Donizetti Corrêa
9 9404 6261
Elias Oliveira
3312 2545
Élzio de Oliveira
3834 2085
João Ferreira
9 8445 8548
Joelson Souza
9 9251 0339
José Melo
3834 4188
Jorge Amorim
9 9271 9183
Luciano Carvalho
3935 0614
Narly Gomes
9 9779 5971
Romeu Peloso
9 9778 7962
Samuel Silva
3318 2487

