
VERSÍCULO  DA SEMANA: “Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até 

ao dia de Jesus Cristo” - Filipenses 1:6 
DOAÇÕES 

FINANCEIRAS 

Banco: Caixa Econômica Federal 

CNPJ:15.769.742/0001-53 | Agência:1739 

Operação: 003 | Conta Corrente: 4298-1 

Envie o comprovante da sua contribuição 

para o e-mail: financeiro@iboa.com.vc 

A tesouraria agradece! 

João 14: 27 e Mateus 10: 34-36 

     Afinal, Jesus veio nos trazer a paz ou não ??? Mas é claro que sim! Eu tenho 

certeza que você, meu irmão, apesar da dor provocada pelas recentes tragédias 

ocorridas neste início do ano e por suas próprias lutas diárias, sente a paz de 

Deus no seu coração, que é capaz de guardá-lo da ansiedade, inquietude e 

desesperança. Essa é a paz que nos faz descansar em Deus, sabendo que Ele é 

o Senhor de tudo e de todos e que não existe circunstância que não possa ser 

controlada ou mudada por Ele. Mas isso não quer dizer que Jesus nos prometeu 

uma vida de facilidades, prosperidade, bonança extrema. Pelo contrário!!! Ele 

veio causar divisão, pois todo aquele que decide segui-lo enfrentará o mundo e 

seus valores seculares, fazendo com que o justo encontre inimigos dentro de sua 

própria casa. A epístola de Pedro, inclusive, nos ensina que é com dificuldade 

que o justo é salvo (I Pe 4: 18). Assim, Jesus não nos deu a paz como o mundo 

dá: ela está dentro de nós e não fora; por isso ela excede todo o entendimento 

(Fp 4:6,7). Pois, embora esteja tudo desmoronando ao nosso redor, a paz de 

Deus continua guardando nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus.    

     Essas são apenas algumas amostras da necessidade de estudar a Bíblia de 

forma abrangente e profunda, analisando-se texto e contexto, para que não 

sejamos como meninos agitados de um lado a outro, persuadidos por homens 

que com astúcia induzem ao erro (Ef. 4: 13,14). Lembre-se: todo extremo é 

perigoso!!! Somente através do aprofundado estudo da Palavra de Deus e 

guiados pelo Espírito é que podemos discernir suas verdades e aplicá-las em 

nossas vidas. Você conhece um lugar onde é possível estudá-la dessa 

maneira??? Aqui na EBD da IBOA! Não passe pela aflição do eunuco de Atos 8, 

quando não tinha ninguém que lhe explicasse... Venha para a EBD e desfrute 

das lições práticas que te possibilitarão conhecer Deus e a revelação para a sua 

vida. 

Então, nos encontramos nas classes da EBD para aprendermos e praticarmos a 

Bíblia juntos. Até lá!!!   

 Laércio Leonel Barbosa de Castro – Prof. a Classe de Adultos II da EBD  
  

ABRIL - Mês da Escola Bíblica Dominical 

Sonhos e Planos no Ensino e Aprendizagem 

17/04 – Culto de Oração e Assembleia Administrativa 

18/04 – Consagração de líderes de ministério– 19h na IBOA 

             Ensaio de Páscoa – 20h 

19/04 – Projeto Pão e Louvor (Apoio Coord. de Homens) - 19h na Praça Deodoro 

20/04 – Ensaio do Páscoa – 20h 

             Filme com Aplicação – 16h na residência de Marco Aurélio 

21/04 – Celebração e Ceia do Senhor – 6h30 

Café da ressurreição e Aniversário – 7h30 /  EBD – 8h30 às 9h30 

23 a 28/04 – 99º Assembleia anual da CBB em Natal / RN 

26/04 – Palestra para Casais com Pr. Neemias Bandeira – 19h na Iboa 

27/04 –  REUNIÃO DOS JOVENS – 19h 

28/04 – Dia da Escola Bíblica Dominical 

30/04 – Oficinas de Confecção de Recursos Didáticos (EBD) – Iboa, às 15h30 

AVISOS 
 

Culto de oração e Assembleia administrativa: 

CONVOCAÇÃO 
 

Convocamos os membros da Igreja Batista do Olho D’Água a se 

reunirem em sua sede no dia 17 Abril 2019, em Assembleia Geral 

Ordinária, em primeira convocação, às 20h, ou às 20h30, em 

segunda e ultima convocação, com a presença de qualquer número 

de membros, para tratarem da seguinte ordem do dia: 

I – Aprovação das Atas Anteriores; 

II – Movimento de Membros; 

III – Relatório Financeiro;  

IV – Relatório dos Ministérios; 

VII – Assuntos Diversos. 
 

Jedaias Ferreira de Azevedo- Pastor Presidente 
 

 

 

 
 

 

Aniversariantes da semana 
 

14/04 - HERMILIO JORGE GONÇALVES MENDES            (98) 98441-5383  

14/04 - KATHARINE CAIRES MOUCHEREK                       (98) 98218-4317  

15/04 – KÁTIA FERNANDA DA SILVA E SILVA                  (98) 98256-7180  

16/04 - DANIELA BARBOSA DA SILVA LOPES NUNES     (98) 98832-0084 

16/04 - ESDRAS ARAÚJO AMORIM                                    (98) 99128-0990 

16/04 - FERNANDA GUTERRES M. REGO NOGUEIRA     (98) 98858-1604  

17/04 - CAROLINA ROCHA ARANHA BANHOS                  (98) 98117-1918 

18/04 - EVANDRO DA SILVA NASCIMENTO RAMOS        (98) 98723-3393  

18/04 - RICARDO DE ANDRADE GONCALVES                  (98) 98897-2999  

 

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO INFORMA 
 

Hoje a notícia é VOCÊ! 

Desejamos saber a sua opinião a respeito da 

divulgação das programações e  eventos  da 

nossa igreja. Para manter  nossos membros e 

congregados bem informados, precisamos 

identificar as ferramentas de maior alcance 

comunicacional e você é nossa voz!  

Utilize a câmera do seu celular para leitura do 

QR Code ao lado e responda a pesquisa. 

  

 

 QR Code   

 



Uma igreja amorosa e acolhedora, 

pautada na Palavra de Deus 

 

HORÁRIOS DE  

FUNCIONAMENTO 

Secretaria: Segunda a Sexta | 09h - 12h e 13h - 18h | Quarta 09h – 12h 

e 14h – 20h | Tel.: 3248-5407 (secretaria@iboa.com.vc) 

Atendimento Pastoral: Terça- Expediente Interno, Quarta- 14h às 20h, 

Quinta- 14h às 18h e Sexta- Visitas e Acompanhamentos. Agendar na 

Secretaria. Tel.: 3248-5407 (pastor@iboa.com.vc)   

Administração: Terça a sexta |14h - 18h | Quarta 12h - 16h e18h - 22h 

Tel: 98930-7475 (adm@iboa.com.vc) 

Celebração: Terça a sexta |14h - 18h | Quarta 14h - 18h e 19h - 22h 

Tel: 98930-7476 (celebracao@iboa.com.vc) 

 
 Domingo, 14 de Abril de 2019 

IGREJA BATISTA DO OLHO D’ÁGUA 

Pastor Titular: Pr. Jedaías Azevedo 

Av. Ivar Saldanha, nº 01 – Olho d’Água 

CEP: 65.068.480 | (98) 3248-5407 

www.iboa.com.vc / secretaria@iboa.com.vc 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

 

Pela IBOA: Pr. Jedaias e Família; Diretoria, Conselho; Ministérios, EBD; famílias. 

 

Pelas Famílias: Jamille e George; Carolina Costa; Josy e Leidyane. 

 

Pela Saúde: 

1) Iboanos: Pr. Jedaias Azevedo; Irmã Dina (mãe de Alex); ; Socorro Azulay; Raissa 

Azulay; Alexandra Pedroza, Hellen Prado; Christiane Nery; Natalia Carneiro; Hiléia 

Fontenelle e Adelly. 

2) Familiares: Suzane (filha de Nadime); Cleide (tia de Vivian); Lúcia (mãe de Maria 

Fernanda); Maria Fernanda (filha de Annalu e Rodrigo); Joana (mãe de Edna); Janete 

(cunhada de Haydê); Ester Rodrigues (irmã de Léia); Adautina (vó de Zinete Cardoso); 

Benjamin (filho de George e Jamille); José Maria (pai de Nathalia Carneiro), Jôsy Pires (mãe 

de Samantha Pires), Venâncio (cura - pai de Olga Colvara); Maria Coeli (mãe de Ana Coeli); 

Maron Farah (CA – tio de Ana Cristina Fontoura); Joaquim César dos Santos (CA – tio de 

Ana Cristina Fontoura); Barbosa (pai de Itamar Barbosa), Suellen Lima Coimbra Ita. 

3) Amigos: Ariadna Weba (saúde - amiga de Paulo Gaspar); Pedro (filho de  Cleicius); José 

e Elisabeth dos Santos, Neuza Crempe (Saúde); Dayse (Saúde); Janayna (amiga de Ana 

Coeli); Ricardo (amigo de Marcelo e Edna); Bete (amiga de Ingrid Guará); Davi (CA – 

criança a pedido de Fabiano Arouche); Ester (irmã de Léia); Vitor e Davi (filhos de Marcelo e 

Samia – recém nascidos – a pedido do Pr. Roberto Dias), Joélio Bojea Lobo (libertação), 

Ligia Maia (saúde); Andréia Lopes (amiga de Val); Adriana Freitas (irmã de Alexandra); 

Edivaldo Seco. 

4) Pastores: Pr. Oliveira; Pr. Nonato (pai de Mukama). 

5) Grávidas: Bárbara Cardoso, Hadassa Adler. 

6) Libertação: Gabriel; Renan; Ival; Emerson; Fábio; Maria de Fátima; Bruno, Renata 

França e José Ribamar Junior. 

 

ESCALAS 

 

 RECEPÇÃO 

 

14/04  Amanda Ferraz, Terezinha Barros, Lígia Santana, Élida Gomes, Thaline Almeida e 

Paula A. 

BERÇÁRIO 

 

14/04   BERÇÁRIO I                                 BERÇÁRIO II                                BERÇÁRIO III 

 

Manhã: Leidyane e Helena         Manhã: Lúcio e Manuela          Noite: Ricardo, Marcos e Jô  

Noite: Hellen e Antônia               Noite: Zinete e Letícia 

 

LOUVOR – CULTO INFANTIL 

14/04         Voz:  Eveline Nunes                                  Instrumento: Nirlando 

 Estudar e praticar a Bíblia de maneira ampla e sistemática 

  
    Você já percebeu que, quando não há o conhecimento amplo e sistemático 

da Bíblia, surgem dúvidas em textos que, se analisados isoladamente, nos 

levam à aparentes contradições??? Esse fato só confirma a advertência do 

nosso Mestre de que é um grave erro não conhecer as Escrituras (Mt. 22:29). 

Aliás, essa afirmação de Jesus ocorreu logo após um questionamento 

estapafúrdio dos saduceus, demonstrando que eles não tinham conhecimento 

suficiente da doutrina bíblica. Vejamos alguns exemplos de textos que, quando 

analisados juntos, fora do conhecimento sistemático da Bíblia, podem nos levar 

à confusão quando não temos esse necessário entendimento. 

I Pedro 1: 14-16 e I João 1: 8-10 - Na carta de I Pedro consta a ordem direta 

do Senhor para sermos santos como Ele é; no entanto, I João afirma que se 

dissermos que não temos nenhum pecado estamos nos enganando e a 

verdade não está em nós. Então, há contradição entre os textos??? Não! A 

ordem do Criador é para a santificação, um processo gradual e crescente em 

que a comunhão com os cristãos, o estudo da Bíblia e a oração, nos levam a 

evitar o pecado e nos aproximarmos do padrão de homem perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra (II Tim 3:16,17). A santificação é 

um processo contínuo que só findará quando estivermos com o Pai na morada 

celestial, quando, aí sim, seremos santos, pois o pecado não existirá mais em 

nós. No entanto, enquanto habitarmos neste mundo tenebroso nossa atitude 

deve ser sempre de reconhecer nossa condição de miserável pecador, vigiando 

e orando e confessando o pecado diante do Pai para que sejamos perdoados e 

purificados; essa é a orientação da Epístola de João. Portanto, embora 

reconheçamos o pecado em nós, como representantes da raça adâmica, nosso 

alvo é a santificação sem a qual ninguém verá a Deus (Hb. 12:14). 

Romanos 8: 38, 39 e Isaías 59: 1, 2 

     Inicialmente os dois textos podem parecer contraditórios, pois, ao mesmo 

tempo em que a Bíblia nos diz que nada nos separará do amor de Deus que 

está em Jesus Cristo, também ensina que as nossas iniquidades fazem 

separação entre nós e Deus.  E então??? Sim, é certo que nada nos separará 

de Deus... Mas, nada fora de nós... Nem poderes, nem altura, nem 

profundidade, nem anjos, nem qualquer outra criatura pode nos separar do 

amor de Deus! Mas o pecado que está na nossa natureza sim, causa a 

separação entre nós e Deus, nos encobrindo diante dEle, pois Deus é santo e 

nós carecedores de sua glória. Ou seja, sabe qual o maior inimigo para sua 

total comunhão com o Criador??? É você mesmo! Afinal, cada um é tentado por 

sua própria cobiça (Tiago 1:13, 14). E nada pode te separar de Deus a não ser 

você mesmo, com suas fraquezas e tendências à queda. 

mailto:secretaria@iboa.com.vc

