
VERSÍCULO  DA SEMANA: “...as coisas velhas já haviam passado; eis que tudo se fez 

novo”  -  II Coríntios 5:17 
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Banco: Caixa Econômica Federal 
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Envie o comprovante da sua contribuição 

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

A tesouraria agradece! 

Em resposta à desconfortável pergunta, Cleopas resolveu “atualizar” esse 

viajante a respeito dos recentes e aparentemente “óbvios” acontecimentos e 

começa “trazendo Jesus para a realidade”, respondendo uma pergunta com 

outra: “És o único que não conheces as últimas notícias”.  A resposta de Jesus 

foi ainda mais desconcertante e provocativa: “Quais?”, Quais são mesmo as 

últimas notícias” (Lc 24: 18 e19)? 

Bem, as últimas notícias conhecidas por Cleopas e seu grupo de WhatsApp era 

a de que Jesus havia morrido e que isso representava o fim de toda a esperança 

que eles tinham. Essa era a última notícia que eles conheciam. O problema era 

que se tratava de uma notícia velha, desatualizada. Sim, eles estavam 

completamente desesperançados com base em uma fake news, pois a última, 

verdadeira, gloriosa e imutavelmente notícia era outra: Jesus havia ressuscitado, 

a morte havia sido vencida, toda a dívida já havia sido paga, “as coisas velhas já 

haviam passado; eis que tudo se fez novo” ( II Coríntios 5:17).  

Nós, por vezes, também insistimos em postar manchetes desatualizadas e por 

vezes ficamos tão convictos de que elas são verdadeiras que passamos a viver 

com base nelas, ignorando por completo a realidade.   

O fato é que hoje Jesus nos faz o mesmo convite que fez aos caminhantes de 

Emaús para que possamos reposicionar nossas vidas diante da verdade eterna: 

“O túmulo está vazio. O trono está ocupado”. Cristo Vive e Reina soberano sobre 

todas as coisas, sobre as que vemos e sobre as que não vemos. Nada nem 

ninguém é capaz de se opor permanentemente contra esse fato, “pois nada 

podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade (2 Coríntios: 

13.8). 

É maravilhoso que esses alunos, assim que entenderam a lição “...na mesma 

hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém” (Lc 24: 33). O interessante é que 

a palavra usada para “levantar” tem a mesmo significado de “ressuscitar”. 

Portanto, tão logo eles compreenderam a Verdade, ela os libertou e lhes trouxe à 

vida imediatamente.      

Irmãos, hoje é um dia para celebramos a gloriosa, imutável e verdadeira última 

notícia: Cristo ressuscitou, Ele vive. Isso é absolutamente fantástico, pois se 

cremos que Ele morreu e ressuscitou, a Palavra nos assegura de forma clara e 

imutável que nós também viveremos eternamente com Ele! (Rm 6:7 e 8). Cristo 

Vive, aleluia. Maranata.  

 Mírzia Monteiro  – Aluna da Classe de Adultos II da EBD  
  

 

ABRIL - Mês da Escola Bíblica Dominical 

Sonhos e Planos no Ensino e Aprendizagem 
 

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 na IBOA 

28/04 – Dia da Escola Bíblica Dominical 

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

 

FAÇA PARTE DE UM PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 

PGM | LUIZ GUSTAVO e DÉBORAH | 98531-7790| ADOLESCENTES 

PGM | LARA e LETICIA | 98443-2174 | ADOLESCENTES 

PGM “METANÓIA” | NEEMYAS e LÍVIA | 98219-4858  | JOVENS 

GM “PGOD” | NATÁLIA, WALDY e SAMANTHA | 98838-8722  | JOVENS 

PGM | PAULA, DEYVISSON, MARÍLIA e JOSÉ | 98124-6042  | JOVENS 

PGM “REFÚGIO” | MARCOS e ALINE | 98422-6982  | CASAIS 

PGM | CARLOS MAGNO e REGINA | 98815-4418  | CASAIS 

PGM | WAGNER e ELIDA PENHA | 98115-1188  | CASAIS 

PGM | ANTONIA e BARROSO | 99976 – 1715  | CASAIS 

PGM | RODRIGO e ANNALU | 99220 – 9006  | CASAIS 

PGM | VALDENIR e MARILEIDE | 99188-0721 | CASAIS 

PGM | ROBERT e ANA CRISTINA | 98138 – 8684 | CASAIS 

PGM | EDENEIDE | 98125-8978  | JOVENS SENHORAS  
 

 

 

 
 

 

Aniversariantes da semana 
 

22/04 - JORDANA BORGES                                                 (98) 98881-1216 

22/04 - VICTOR AZULAY LEITE                                           (98) 3226-4815  

23/04 - JOAO BATISTA ERICEIRA FILHO                           (98) 98412-9120 

24/04 - ISAIAS PEREIRA DE ANDRADE                             (98) 99963-5779  

24/04 - SERGIO HENRIQUE DE PINHO DIAS                    (98) 98109-1119  

25/04 - GABRIELLE MARIA VELOSO BRAZ                       (98) 98271-6105 

25/04 - JEDAIAS FERREIRA DE AZEVEDO                        (98) 98930-7473 

26/04 - ANNY VICTORIA MONTE DA PONTE                     (98) 98828-1648  

26/04 - ELIANE MOTA DE MESQUITA AZEVEDO              (98) 98125-6108 

26/04 - JOAO ARTHUR DUARTE CANTANHEDE               (98) 98806-1552 

26/04 - ROSEANE DO SOCORRO M. PAES NUNES         (98) 98406-3210  

28/04 - ANA FLAVIA FARIAS LIMA  

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, 21 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 

 

21/04  César Cardoso, Zinete, Fernando, Andrea, Júnuior e Jerlane. 

 

BERÇÁRIO 

 

21/04   BERÇÁRIO I                                 BERÇÁRIO II                                BERÇÁRIO III 

 

Manhã:  Regina Feques         Manhã: Leidyane e Emerson      Noite:  Marcos, Neide e Aline 

Noite: Renata e Lena                Noite: Renata e Mayara 

     

LOUVOR – CULTO INFANTIL 

21/04         Voz: Sarah                                    Instrumento: Nirlando 

Good News or Fake News? 
  

Domingo de páscoa é uma daquelas datas singulares. Dentre outras, hoje me 

vejo envolta em minhas lembranças de infância que incluem aroma de café, 

cuscuz quentinho e o leite mugido da vaquinha Mococa vindo da quinta do meu 

tio Maximino Monteiro Leite.  

São lembranças que se misturam às da minha ida, em companhia de minha 

mãe e irmãos, para a Escola Bíblica Dominical.  

Dentre as mais interessantes histórias das quais me recordo, uma se 

acomodou na minha alma de criança de forma singular e se referia a uma moça 

chamada Maria Madalena, a qual foi escalada para dar ao mundo a notícia 

mais fantástica de todos os tempos, que mudaria para sempre a vida, a 

esperança e o futuro de todos nós. Eu aprendi a falar glória a Deus lendo e 

relendo essa “Good News”.  

Mas, qual foi mesmo essa notícia que causou tamanho impacto? “Ele não está 

aqui, ressuscitou, conforme havia dito”. Maria Madalena retransmitiu a 

informação dada pelo singular mensageiro exatamente como lhe foi repassada.  

Ela não era uma jornalista profissional, mas uma coisa eu sei: de alguma forma 

ela era conhecedora das ciências da natureza e era expert em física quântica, 

pois enxergou em uma dimensão que nem de longe estava normatizada pela 

Academia da época dela. Sim, nessa aula prática de física óptica que ela 

recebeu ali naquele jardim, lhe foi possível entender tudo acerca dos espectros 

eletromagnéticos, pois ela enxergou além da região do visível, que diga-se de 

passagem, é muito limitada.  Sim, o Professor que conversou sabia que ela não 

precisava de muitas explicações. Assim, a lição foi dada, ela entendeu a 

mensagem e creu. 

Interessante é que na sequência desses fatos o mesmo Professor foi conferir 

junto a um outro grupo de alunos o mesmo assunto que havia acabado de 

ensinar para Maria Madalena. Contudo, parece que esse outro grupo era meio 

que do “fundão da sala” pois, além de não terem entendido as lições anteriores, 

ainda estavam fugindo do colégio que estava em Jerusalém e seguiam em 

direção a uma outra escola que funcionava em uma aldeia próxima, chamada 

Emaús.  

O paciente Professor foi ao encontro desses alunos fujões e logo percebeu que 

eles precisavam de uma aula de reforço. Então, pacientemente se juntou a eles 

nessa singela caminhada e lhes fez uma pergunta: “Mas, afinal, sobre o que é 

mesmo que vocês estão conversando?”  (Lc 24: 17). 

Eles então param de falar pois essa pergunta era dolorosamente 

desconcertante e diante dela talvez tivessem pensado consigo mesmos: “Ou 

esse camarada é completamente ‘sem noção’ ou ele está brincando com a 

gente”.  
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