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3 Remédios contra a ansiedade

Descanse em Deus. A ansiedade nos deixa doentes. Mais do que isso, revela a doença 
da nossa alma que é a falta de fé. 
 “Não andeis ansiosos de cousa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante 
de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a 
paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa 
mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é 
de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o 
vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes 
em mim, isso praticais; e o Deus da paz será convosco.” Filipenses 4:6-9
Eu quero conversar com você sobre um assunto que é familiar a todos nós. 
Quero tratar sobre Ansiedade: Ansiedade foi considerada o maior mal do século XX. 
Está entrando no século XXI como um mal ainda mais severo. Ninguém escapa desse 
grande mal.
Mas o que é Ansiedade? É preocupação. Ansiedade é antecipar os problemas e sofrer 
por eles hoje, quando ainda nem chegaram. Ansiedade é algo que rasga você ao meio, 
estrangula você. Este é o significado da palavra, é apertar o pescoço, é asfixiar.
E há remédio para essa doença? Esse pecado tem solução? Ansiedade pode ser um 
componente de doença ou pode ser um componente de pecado porque é 
incredulidade. 
Primeiro remédio
Você deve aprender a orar corretamente.
Veja o que diz o vs. 6: “Não andeis ansiosos de cousa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições , pela oração e pela súplica, com 
ações de graças.” 
A oração é o antídoto contra a ansiedade. Mas que oração? O que é oração? Paulo 
trabalha aqui com 3 conceitos importantes: ele fala de súplicas, ele fala de ações de 
graças e ele fala de oração. Oração é uma palavra genérica, mas aqui, na língua grega, 
significa, especificamente, adoração. 
· Você adora a Deus. 
· Você pede a Deus 
· Você dá graças a Deus.
· Você adora a Deus por quem Deus é, 
· Você dá graças a Deus pelo que Deus faz 
· Você suplica a Deus por quem Ele é como seu Pai, seu provedor.

(Continuação no próximo Domingo)

 

PRELÚDIO                                                                                               PIANO
 
ORAÇÃO

AVISOS

LEITURA BÍBLICA – (2 Cor. 4:8,9,16)
 
“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas
 não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados; abatidos,
 mas não destruídos; por isso não desfalecemos; mas, ainda que o 
nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova 
de dia em dia.”

HINO 327 HCC “SE TEU CORAÇÃO ESTIVER EM PAZ” 
                                                                                  (1ª E 2ª ESTROFES)

LEITURA BÍBLICA –(2 COR. 4: 17-18; João 14:27)

“Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um
peso eterno de glória mui excelente; não atentando nós nas coisas 
que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são 
temporais, e as que se não vêem são eternas. Deixo-vos a paz, a 
minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. 
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.”

HINO 327 HCC “SE TEU CORAÇÃO ESTIVER EM PAZ” 
                                                                                          (3ª ESTROFES)

BOAS VINDAS AOS VISITANTES

LOUVOR                                                                                         MIN. PIBI
    
DÍZIMOS E OFERTAS                                                                     PIANO
ORAÇÃO E CONSAGRAÇÃO

MENSAGEM                                               

ORAÇÃO

POSLÚDIO                                                                                         PIANO

PROCESSIONAL                                                                                 PIANO

DIRIGENTE: LEANDRO PEREIRA
VOCAL: GISELE ALVES E WENDEL

PIANO: OLIVIA RODRIGUES
REGENTE: ZILMA DOS SANTOS

PRELÚDIO                                                                                    PIANO

ORAÇÃO

AVISOS

LEITURA BÍBLICA – (Filp. 4:4; Salmos 27:1; 97:12; 9:10; 32:11) 

DIRIGENTE: Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos. 
CONGREGAÇÃO: O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem 
temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei? 

HINO 329 HCC “SOU FELIZ COM JESUS” (1ª E 3ª ESTROFES)

DIRIGENTE: Alegrai-vos, ó justos, no SENHOR, e dai louvores à memória da
 sua santidade. 
CONGREGAÇÃO: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, 
SENHOR, nunca desamparaste os que te buscam. 
DIRIGENTE: Alegrai-vos no SENHOR, e regozijai-vos, vós os justos; e cantai 
alegremente, todos vós que sois retos de coração.

HINO 323 HCC “EU ALEGRE VOU NA SUA IUZ” (1ª E 3ª ESTROFES) 

BOAS VINDAS AOS VISITANTES

LOUVOR                                                                                                MIN. PIBI

DÍZIMOS E OFERTAS                                                      	                        PIANO
ORAÇÃO E CONSAGRAÇÃO

MENSAGEM                                                            PASTOR HÉLCIO DUARTE                                        

ORAÇÃO

POSLÚDIO                                       			                                                        PIANO

PROCESSIONAL                     					                                                                PIANO

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



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  EstudoT eológico  de  Itaparica  (CETI), as  aulas  se  iniciam  em  Março. Valor  da
matrícula  R$120  (básico e  avançado). Matrículas  na  secretaria.

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.

CURSO  LIVRE  DE  LIBRAS

CURSO A CONSELHAMENTO

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  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 terapêutico , Ação Amor, Crê/Amar entre outros. 
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.

 ADMINISTRATIVO

Reuniões do mês  de Janeiro em recesso

ECOS DA ASSEMBLEIA 30/12: 

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!

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

06/01-Fabiana Nunes dos Reis Engelhardt, Harley da Silva Paiva,Luis Carlos 
Ferreira dos Santos, Mario Antonio de Oliveira.
07/01- Maciel Santos Castelo
08/01- Lúbia Honorata de Freitas Sirilo,Regina Célia Rodrigues Baía
09/01- Elias Cucco Dias, Tania Maria Silva Dias
10/01- Jordânia Fassarella Bandeira, Lucas Soares de Oliveira,
11/01 -Anilzanele de Souza Vieira (NETY),Elisabeth Laender Alves, Jean Carlos 
Alves da Costa.
12/01- Ana Dias Schneider, Felipe Nepomoceno Nogueira, Felipe Vargas Frauches.

09/01 - João Carlos Apolinário e Telma Botelho Franco Apolinário
10/01- Erick Arturo Ruas Rick e Flávia Koury Bastos Rick
10/01 -Douglas Barraqui e Eudine Marques  de Souza
12/01- Fabio Correia de Jesus e Izabel Cristina Miranda de Jesus

ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL

ESCALA - MÚSICA

ESCALA DE MÚSICA QUARTA-FEIRA

ESCALA DE RECEPÇÃO

ESCALA TV PIBI WEB 
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