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3 Remédios contra a ansiedade –Parte II
Segundo remédio Paulo diz que o que pode resolver o problema da ansiedade da 

nossa vida é pensar corretamente. Vs. 8 
Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for 
correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver 
a l g o  d e  e x c e l e n t e  o u  d i g n o  d e  l o u v o r ,  p e n s e m  n e s s a s  c o i s a s .

A nossa vida é feita daquilo que nós sentimos, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós 
pensamos.Quando se está ansioso, nós falamos de sentimento. Por exemplo: Não estou 
bem, estou mal, estou estressado, angustiado, aflito, não consigo dormir, não consigo 
comer, tenho taquicardia, tenho um nó na garganta, tenho uma pressão no peito e aí vou 
procurar alguém para me ajudar. A primeira coisa que a pessoa olha é para o meu 
sentimento. Alguém me dá um remédio para aliviar a carga, um ansiolítico para dormir um 
pouco, mas o que está sendo feito? Estamos tratando apenas do sintoma, mas não da causa. 
Não adianta tomar 'novalgina' se você tem uma infecção. E não adianta tomar antibiótico 
se você precisa de uma cirurgia. 

Então, por que que eu sinto o que eu sinto? Porque eu faço o que faço!                                                
O que gera um sentimento é o comportamento. Se você está fazendo coisa errada você vai 
se sentir mal mesmo e se você estiver fazendo a coisa errada e não se sentir mal a situação 
está muito pior. Porque, agora, você está começando a cauterizar a sua consciência. Mas eu 
também não posso lidar com o paciente ou com o meu problema apenas na área 
comportamental porque eu preciso fazer uma pergunta:

Porque é que eu faço o que faço? E a resposta é: eu faço o que faço porque eu penso o 
que penso. O que gera o comportamento é o pensamento. 

Quais são seus princípios, seus valores? O que governa sua vida, quais são as verdades 
que norteiam seu comportamento?   Eu não vou resolver o problema da ansiedade 
tomando apenas um comprimido para dormir, ou com o comportamento A ou B. Eu vou 
resolver quando eu mudar os meus valores, meus princípios, meus conceitos, e alimentar a 
minha mente, como está escrito no vs. 8.

“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro…”  Então, ponha na sua cabeça tudo o 
que é verdadeiro, 

“…tudo o que é respeitável…”; não ponha coisa suja na sua cabeça,                                         
“…tudo o que é justo…”; não ponha coisa injusta na sua cabeça,                                           
“…tudo o que é puro…”; não alimente sua cabeça com sujeira; 

“se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso 
pensamento.”                                                                                                                          
Então, você quer sair da ansiedade? Primeiro: ore corretamente.                                                                                    
Segundo: pense corretamente.         

 (Continuação no próximo Domingo)

PRELÚDIO                                                                                    BANDA

ORAÇÃO

AVISOS

LEITURA BÍBLICA – (ISAIAS 37:16)

Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os 
querubins; tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra; 
tu fizeste os céus e a terra.

HINO 01 HCC “OH! VINDE ADORAR!”

LEITURA BÍBLICA – ( )Salmos 29:2

“Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece; adorem o 
Senhor no esplendor do seu santuário.” 

BOAS VINDAS AOS VISITANTES

LOUVOR                                                                                   MIN. PIBI

QUERO TE LOUVAR / CRIA EM MIM / SANTIDADE

DÍZIMOS E OFERTAS                                                             BANDA
ORAÇÃO E CONSAGRAÇÃO

MENSAGEM                                                    PR. HÉLCIO DUARTE                      

ORAÇÃO

POSLÚDIO                                                                                 BANDA

MUSICOS NO CULTO

                                                DIRIGENTE: LUIZ FONSECA
                                 VOCAL: ESMERALDA GOMES, GRAZZIELA XAVIER
                                                   VIOLÃO: EDSON RAMOS
                                                     SAX ALTO: CLOVES SILVA
                                                           BAIXO: PEREIRA
                                                    BATERIA: KARLUS VITOR
                                              TECLADO: OLIVIA RODRIGUES
                                             REGENTE: OLIVIA FRAGA

DIRIGENTE: LEANDRO PEREIRA
VOCAL: GISELE ALVES E WENDEL

PIANO: OLIVIA RODRIGUES
REGENTE: ZILMA DOS SANTOS

PRELÚDIO                                                                                                BANDA

ORAÇÃO

AVISOS

LEITURA BÍBLICA – (1 SM.2:1-4, 6-10) 

DIRIGENTE: Então orou Ana, e disse: O meu coração exulta ao SENHOR, o meu
 poder está exaltado no SENHOR; a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, 
porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o SENHOR; 
CONGREGAÇÃO: porque não há outro fora de ti; e rocha nenhuma há como o
 nossoDeus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da
 vossa boca; porque o SENHOR é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras
 pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram 
cingidos de força.

HINO 417 HCC “QUE SEGURANÇA! SOU DE JESUS!” (1ª 2ª ESTROFES)

DIRIGENTE: O SENHOR é o que tira a vida e a dá; faz descer à sepultura e faz
 tornar a subir dela.  O SENHOR empobrece e enriquece; abaixa e também exalta. 
Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer asse-
ntar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória; 

CONGREGAÇÃO: porque do SENHOR são os alicerces da terra, e assentou sobre 
eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas
 trevas; porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o 
SENHOR serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles; o SENHOR
 julgará as extremidades da terra; e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do 
seu ungido.

HINO 417 HCC “QUE SEGURANÇA! SOU DE JESUS!” (3ª ESTROFES)

BOAS VINDAS AOS VISITANTES

LOUVOR                                                                                                MIN. PIBI
      DIGNO É O SENHOR / ÉS TU ÚNICA RAZÃO / NADA TEMEREI

DÍZIMOS E OFERTAS                                                                         BANDA
ORAÇÃO E CONSAGRAÇÃO

MENSAGEM MUSICAL                                                    ESMERALDA GOMES
 
MENSAGEM                                                                          PR. JOSÉ VELOSO                  

ORAÇÃO

POSLÚDIO                                                                       BANDA Venha participar conosco 
de Segunda a Sexta das 
6h às 7h da manhã de 
um momento especial 
d e  c o m u n h ã o  c o m 
Deus através da oração

Estão abertas as matrículas
para a Escola Bíbl ica 
Dominical em nossa igreja 
com início às 8h30 da 
m a n h ã .  T e m o s 
classes para toda família.

Coloque os seus dons e 
talentos a serviço do
Senhor Jesus. Matricule-
se na Escola de Música 
d e  n o s s a  i g r e j a . 

Informações com Olivia.

Café com Deus EBD Musicarte

Cultos: Domingo às 10:00h e 19:00h 
    Quarta-feira às 19h30min

Pastor: Eliomar Correa de Jesus
Ministra de Louvor e Adoração: Olívia Rodrigues Pereira Baia

Ministro da Juventude: Pastor Alessandro Velten Neves
Ministro da Terceira Idade: Pastor Douglas Vale

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_29_2/


APRESENTAÇÃO  DE   BEBÊS
A apresentação de bebê será realizada no 3º domingo do mês, no culto da manhã. 
Aos pais que são membros que queiram apresentar o bebê, devem informar  a secre-
taria da igreja com antecedência. Aos pais que não são membros da PIBI,marcar um 
horário para conversar com o pastor na secretaria. (apresentação só em Fevereiro)

Informamos aos pais que durante o mês de Janeiro os cultos infantis estarão
acontecendo no domingo a noite em conjunto. Por motivo de férias, muitos
professores e auxiliares estarão viajando. Pedimos compreensão de todos. E
para o ano de 2019, PRECISAREMOS DE PROFESSORES E AUXILIARES
NO DEPARTAMENTO INFANTIL, NO BERÇÁRIO. VENHA SERVIR A DEUS
CONOSCO, VENHA FAZER PARTE DE NOSSA EQUIPE PEQUENOS
ADORADORES!!!!

INFORMATIVO PEQUENOS ADORADORES- DEP. INFANTIL

                           MOTIVOS DE ORAÇÃO

Maria José R. de Oliveira /Geovana Eloy /Guiomar Rodrigues Bonfim/Natan
Irlands e Família/ Malvina Inácio da Costa/Mayra Ruth da Costa Fortunato/
Dulce dos Santos/ Sergio Amaral / Iracema Maciel /Jacob Lima (Pai do Wesley
Lima)/ Katia Regina (Tia da Ir. Paula da Silva Nogueira), /Maria Geralda/
Marcelo Ribeiro Dias / Marcelo Moreira Medeiros/ Ruan de Souza Oliveira/
Sandra Marquezini/ Maria José Gomes / Lucas Emanuel/Carlos Magno /Telma
Botelho Franco/ Zélia (sogra da Ir. Márcia Intra)/ Fernando de Delacqua Cristo/
Tatiana Valliati/Nelson Pereira Souza/Maria do Carmo Sartório/Familia Tinoco
do Rio de Janeiro.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO

ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL

ESCALA - MÚSICA

ESCALA DE MÚSICA QUARTA-FEIRA

ESCALA DE RECEPÇÃO

ESCALA TV PIBI WEB 

LOUVOR E ADORAÇÃO

A escola Musicarte e ensaios de todos os corais entraram  em
recesso, só voltam em fevereiro

EDUCAÇÃO  CRISTÃ

Mês de Janeiro Classe única no templo

CETI  2019  I NSCRIÇÕES A BERTAS
Aos  irmãos  que  queiram  conhecer  mais  sobre  a  palavra  de  Deus, temos  o  Centro  
de  Estudo Teológico  de  Itaparica  (CETI), as  aulas  se  iniciam  em  Março. Valor  da
matrícula  R$120  (básico  e  avançado). Matrículas  na  secretaria.

Um Curso para todos aqueles que sentem o desejo de um suporte espiritual. 
Preparar os professores da EBD, de culto infantil, líderes, dentre outros, 
proporcionando um maior conhecimento para a realização dos trabalhos 
eclesiásticos na igreja de Cristo.  

CURSO  LIVRE  DE  LIBRAS
Aos  irmãos  que  queiram  conhecer  mais  sobre  LIBRAS  (linguagem  brasileira  de  
sinais, temos  o  curso  o  valor  da  mensalidade  é  de  R$30  e  se  inicia  em  Março
Matrículas  na  secretaria.

CURSO A CONSELHAMENTO

Curso  de  aconselhamento,  valor  da  mensalidade  é  de  R$100   e  se  inicia  em  
Março.Matrículas  na  secretaria.

MINISTÉRIO AÇÃO SOCIAL
Agradecemos o apoio recebido durante este ano que se finda, apoio este demonstrado através
 da doação  de alimentos, ofertas voluntárias, orações e tempos para realização dos projetos 
passo a  passo,  espaço te rapêut ico  ,  Ação Amor,  Crê /Amar  ent re  out ros . 
Que todos tenhamos um Feliz 2019 e que Deus continue nos dando forças para continuar nesta 
mesma determinação até que Ele venha. Agradeço mais uma vez o apoio recebido e peço, se 
possível , que ele seja maior em proporção para aqueles que darão continuidade a esta missão. 
Irmão Luiz e irmã Cleonice.

MULHERES CRISTÃS EM MISSÃO

                     Programação em recesso, só voltam em fevereiro.

 MINISTÉRIO MASTER

Programação em recesso, só voltam em fevereiro.

 ADMINISTRATIVO

Reuniões do mês  de Janeiro em recesso

ECOS DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA 

Entrada de membros: Júlio Cezar Moreira Amorim e Fabíula Carla Alves dos 
Passos  Amorim. 
.Saída de membros: Roberto Carlos Feliciano
 Batismos: Ana Catarina Silvério Rigamonte,Enzo Rocha Vandermuren Griffo e
Márcio Miguel Brasil. 

FÉRIAS  PASTORAIS

Durante este mês, os pastores Eliomar Correa de Jesus,  Alessandro 
Velten e Douglas Vale estarão de férias no período de 02/01 e voltam 
dia 03/02.Deus abençoe a todos e bom descanso!

PLANO DE LEITURA DA BÍBLIA EM 1 ANO
Começamos novamente o projeto , fazendo a leitura da Bíblia toda em 01 ano.  
Um novo grupo de leitura foi formado no whatsapp. Caso você queira participar 
, solicite o link através deste numero: (27)996485048.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES -  Os materiais para projeção nos cultos  (vídeos e 
Power Point) deverão ser entregues no mínimo  à Multimídia uma hora antes 
do culto da manhã (8h30)a fim de serem avaliados e adequados ao sistema 
usado.
Obs.: Os vídeos deverão ter no máximo um minuto e trinta segundos 
de duração, o atraso na entrega do material inviabilizará a projeção. 
O Espaço da Galeria só será liberado para sentar quando a nave do templo 
estiver cheia. Agradecemos a compreensão dos irmãos.

13/01 -Liliane Rodrigues de Souza Medeiros
14/01- Elisangela Fernandes de Oliveira Bauer
15/01- Janete Andrade de Oliveira,Marcelo Pim Silva
16/01- Antonio Nogueira Novais
18/01- Rodrigo Pim Silva
19/01- Paulo Cesar da Silva Brotto

15/01- Alessandro Velten Neves e Yândara da Silva Martins Velten
15/01 -Antonio Nogueira Novais e Roberta Rocha Novais
16/01 -Daniel Alves dos Santos e Marilene Vidigal da Costa Santos
17/01 - Jair Mauri e Maridea Pimenta Mauri
18/01 - Roberto Izoton e Josy Pereira Silva Izoton

DATA COORDENAÇÃO TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2 SOM WEB
Wesley Lima

Wesley Lima
13/01
20/01
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