
Entramos no inverno. A última das estações, que encerra o ciclo  das estações. Assim como o nosso ano termina em dezembro, as estações se encerram com o inverno. Os dias são menores e as noites maiores. A distân-cia da terra nos faz receber menos raios de sol, e por isto o frio. 
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Quarta-feira às 20h Culto do Crescimento - Quinta-feira às 20h Ministério com Famílias
Sexta-feira às 20h Culto de Libertação - Sábado às 19h30 Culto de Jovens

Domingo às 8h Culto, às 9h Escola Bíblica, às 10 e 18h Culto

CULTOS DA SEMANA

A Igreja do Amor, Buscando a Excelência em Cristo
Informativo, 09 de julho de 2017 - O Ano da Evangelização

Um período onde muitas aves migram para lugares de calor e muitos animais 
hibernam.  As pessoas comem mais, se tornam mais lentas, sonolentas e    
procuram locais quentes. Roupas e outros acessórios do frio saem do guar-
da-roupa. Alguns gostam, outros não. Mas é uma estação. Tem suas belezas e sabedoria.
O inverno é necessário. Ele é como a pausa na música. Ou como o branco nos 
quadros. Como o sono da noite. Ele é como as férias de um trabalhador. É preci-
so ter o inverno. As árvores, do nosso clima, adormecem, descansando e guar-dando energias para a explosão de força e cores na próxima estação: a primave-
ra. Não há primaveras se não houver bons e revigorantes invernos. A 
música se torna cansativa se não houver pausas. A vida, impossível se não 
houver descanso e sono. Stress, e outros grandes males da atualidade são uma das consequências de um mundo aonde as pessoas não têm inverno. Atual-
mente, estamos online, ligados o tempo todo, e é de certa forma inquietante 
pensarmos que é preciso parar. Parar de produzir, parar de estudar, parar de se 
preocupar. Aprender e entender que precisamos, como todos os animais, e a natureza, ter o nosso inverno. 
Aprenda a descansar em Deus em seu inverno meu irmão e minha irmã. Assim 
as cores e as flores acontecerão no momento certo. E serão plenos! Curta o 
inverno, sabendo que ele também é uma grande e importante fase em nossas vidas.
Que o Deus da paz lhe abençoe!

A SABEDORIA DO INVERNOCULTO DE HOJE À NOITE
O culto de hoje, às 18 horas, será dirigido pelo 
Ministério com Famílias, a cargo do Pr. Nélson 
e sua equipe. Vale a pena vir!

CAFÉ DA PRIMAVERA
Vem aí o nosso 19° Café da Primavera, dia 03 
de setembro, domingo, das 8 às 10 horas. 
Comece a convidar os seus amigos.

PARA PAIS E MÃES
Na próxima quinta-feira, dia 13, das 20 às 
21h30 horas, teremos o nosso 5° encontro, mas 
você poderá vir assim mesmo. As lições visam 
a formação de condutas corretas na condução 
das nossas famílias.

CURSO DE FOTOGRAFIAJá será na próxima quinta, sexta e sábado, dias 
13, 14 e 15, às 19h30. Você aprenderá fazer 
fotos lindas, tanto com câmeras, quanto com 
celulares. Afinal, fotografar e postar é o que 
mais fazemos via redes sociais. Local: IBR. 
Invenstimento: R$150,00.

VIAGEM SEJA RAIZ
Só faltam quatro semanas, mas ainda dá tempo! 
Dos dias 06 a 11 de agosto, para Caldas Novas. 
Apenas R$900,00 para transporte, alimentação 
e hospedagem. Tratar com a irmã Rosana 
Bastos.

MINISTÉRIO DE MULHERES
Olá amada irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo! 
Na próxima quinta-feira, 13/07, às 20h teremos 
mais um estudo de Coaching para Pais e Mães. 
Participe! Não perca a oportunidade de ser 
edificada pela palavra de Deus e adquirir novos 
conhecimentos!
E dia 28 de outubro, sábado, teremos o nosso 5º 
CONGRESSO DE MULHERES, custo 
R$70,00, pagáveis em até 3 vezes. Local: 
Othon Palace Hotel, em Belo Horizonte. Faça 
já sua inscrição, pois as vagas são limitadas!
Bejinhos e até lá.

19° BAZAR DA FÉJá estamos no meio do ano, e suas doações são 
fundamentais para um bom bazar, que será dia 
10 de dezembro, segundo domingo, das 8 às 14 
horas. Não deixe para a última hora. Se forem 
doações maiores, podemos buscá-las. Ligue 
para 3421-9800. Que Deus a todos recom-
pense.

CULTOS DA SEMANAQuarta-feira - Culto do Crescimento, às 20h. 
Foco no estudo da Bíblia. Sexta-feira - Culto de 
Cura e Libertação, às 20h. Foco em busca pelo 
Espírito Santo, cura e libertação. Sábado às 
19h30 - Culto dos Jovens. Palavras específicas, 
louvor e muitas novidades.

GRANDE CANJICADA E EL-SHADAY
Será no dia 23 de julho, 4° domingo, logo após 
o culto dos jovens, à noite. Neste culto teremos 
a participação do nosso Grupo de Dança 
El-Shaday que tanto amamos. Será uma festa!

PERSEVERANDO EM ORAÇÃO
Toda última quarta-feira de cada mês, às 20h, e 
todo primeiro domingo, às 18h, temos nosso 
encontro para buscar a presença de Deus. 
Ponha em sua agenda e participe. Direção: Pr. 
Geuzeli e equipe.

CEIA DO SENHOR
Será celebrada no próximo domingo, nos cultos 
das 8, 10 e 18 horas. Sua presença é um ato de 
obediência ao Senhor Jesus Cristo. 



Depois de tantos milagres e tantas 
maravilhas vistas, seus olhos ainda 
não acreditavam no que há poucos 
dias tinham visto: Jesus Cristo 
ensanguentado de tanto apanhar e 
prestes a morrer crucificado.
O sonho tinha morrido. É mais ou 
menos neste contexto que Jesus 
aparece entre os discípulos. Mas o 
detalhe é que Tomé não estava com 
eles. Ele fica sabendo por meio deles 
que Jesus havia ressuscitado, e não 
consegue acreditar no que lhe con-
taram.
I – NÃO ACREDITE EM TUDO O 
QUE LHE DIZEM
Tenho certeza que talvez você tenha 
um outro pensamento a respeito de 
Tomé. – Tomé, precisa ver pra crer. 
Tomé, incrédulo! Tomé, o homem da 
dúvida! Enfim, ele de fato é pintado 
desta forma. Porém, quero que você 
vá além um pouco. Isto porque ele 
sabia que eles poderiam ter sucumbi-
do a pensamentos e imaginação 
devido a tristeza. Ilusões óticas não 
eram desconhecidas naquela época. 
E ele sabia que não poderia acreditar 
simplesmente. Ele foi incrédulo sim, 
mas existe uma lição nisto tudo para 
nós em nosso dia a dia.
Quantas vezes nos decepcionamos 
com as pessoas porque acreditamos 
em tudo o que nos dizem?
 

DEDO NA FERIDAJoão 20:21-28
“Tomé, chamado Dídimo, um dos 
Doze, não estava com os discípulos 
quando Jesus apareceu. Os outros 
discípulos lhe disseram: "Vimos o 
Senhor! " Mas ele lhes disse: "Se 
eu não vir as marcas dos pregos 
nas suas mãos, não colocar o meu 
dedo onde estavam os pregos e não 
puser a minha mão no seu lado, 
não crerei". Uma semana mais 
tarde, os seus discípulos estavam 
outra vez ali, e Tomé com eles. 
Apesar de estarem trancadas as 
portas, Jesus entrou, pôs-se no 
meio deles e disse: "Paz seja com 
vocês! " E Jesus disse a Tomé: 
"Coloque o seu dedo aqui; veja as 
minhas mãos. Estenda a mão e 
coloque-a no meu lado. Pare de 
duvidar e creia". Disse-lhe Tomé: 
"Senhor meu e Deus meu! "
INTRODUÇÃO:
Os dias tinham sido de muitas 
mudanças e profunda frustração da 
parte dos discípulos de Jesus. O 
Mestre havia morrido. E com ele, 
toda a esperança de mudanças.  Há 
tempos que os judeus esperavam o 
cumprimento da profecia da vinda 
do Messias; o enviado de Deus que 
libertaria seu povo.

Quantas amizades e outros relacio-
namentos são minados, e as vezes 
destruídos por acreditarmos em tudo 
o que nos falam? E se forem pessoas 
próximas de nós!? Aí é mais perigo-
so ainda de se acreditar.
A atitude de Tomé nos ensina que 
em nossas relações, precisamos 
aprender a não acreditar em tudo. As 
vezes são necessárias provas.
II – ACREDITE NO QUE JESUS 
LHE FALAR
Após uma semana desta conversa 
entre os discípulos e Tomé, imagino 
que o papo não ficou somente por aí. 
Eles estavam reunidos novamente. 
Possivelmente realizando suas 
reuniões, do partir do pão e cear, 
como Jesus os ensinara. Então 
apareceu no meio deles Jesus. Isto 
com as portas do lugar fechadas! E 
após dar a paz do Senhor, se dirigiu 
diretamente a Tomé. 
"E Jesus disse a Tomé: "Coloque o 
seu dedo aqui; veja as minhas 
mãos. Estenda a mão e coloque-a 
no meu lado. Pare de duvidar e 
creia". V.27.
Jesus não estava presente fisica-
mente, quando eles conversaram, 
mas sabia de tudo! E mandou uma 
boa direta para Tomé! Jesus lançou 
a dúvida de Tomé em xeque ao lhe 
dizer isto. Aliás, a própria presença 
dele naquele local, daquela maneira 

e conversando sobre aquilo o qual ele 
não “poderia saber” já era uma super 
prova que ele estava ressurreto! 
Tomé, pare de duvidar e agora creia! 
Não é mais uma conversa dos 
discípulos. Não é uma possibilidade. 
O sonho não morreu. Ponha o dedo 
nas feridas que agora são cicatrizes. 
Creia em mim! Jesus põe o dedo nas 
feridas de Tomé: medo, desespe-
rança, dúvida, tristeza, falta de confi-
ança. 
E Jesus põe o dedo em nossas feridas 
hoje! É preciso crer nele!
CONCLUSÃO:
Devemos sempre termos prudências 
em nossos relacionamentos e com 
aquilo que nos contam. Sabedoria é 
fundamental para isto! Nem sempre 
podemos acreditar em tudo. E nem 
sempre podemos duvidar de tudo!
Jesus nos encoraja a confiarmos nele. 
Não duvidar de suas palavras e de 
quem ele é. Suas promessas não têm 
fim e se cumprirão por mais   ina-
creditáveis que possam ser aos 
nossos olhos e sentimentos presos à 
nossa realidade. O contexto da morte 
de Jesus indicava exatamente que era 
impossível ele estar vivo, e ele 
estava! Jesus nos encoraja a parar-
mos de duvidar e crermos nele. 
Quem põe o dedo na ferida é Jesus! 
Creia nas promessas. Vá além. Olhe 
para Jesus!
Pr. Ramon Goulart


