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Nº 1.833 
 

A VIDA APÓS O NASCIMENTO! 
‘Vi novo céu e nova terra...’ Ap 21.1 

 
 

“No ventre de uma mulher grávida estavam dois bebês. O primeiro pergunta ao 
segundo: 

- Meu irmão, você acredita na vida após o nascimento? 
- Certamente. Algo tem de haver após o nascimento. Talvez estejamos aqui 

principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. 
- Bobagem, não há vida após o nascimento. Como verdadeiramente seria essa 

vida? 
- Eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez 

caminhemos com nossos próprios pés e comeremos com a boca. 
- Isso é um absurdo! Caminhar é impossível. E comer com a boca? É 

totalmente ridículo! O cordão umbilical nos alimenta. Eu digo somente uma coisa: a 
vida após o nascimento está excluída – o cordão umbilical é muito curto. 

- Na verdade, certamente há algo. Talvez seja apenas um pouco diferente do 
que estamos habituados a ter aqui. 

- Mas ninguém nunca voltou de lá depois do nascimento. O parto apenas 
encerra a vida. E afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada na 
escuridão. 

- Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com 
certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. 

- Mamãe? Você acredita em mamãe? E onde ela supostamente está? 
- Onde? Em tudo à nossa volta! Nela e através dela nós vivemos. Sem ela tudo 

isso não existiria. 
- Eu não acredito! Eu nunca vi nenhuma mamãe, por isso é claro que não 

existe nenhuma. 
. Continua no verso 

ao Senhor Jesus por esta bênção e assumimos 
o agradável compromisso de falar de Jesus para 
a pequena e linda Elena. 
 
RETIRO DO JR UIRÁ – “Pela graça de Jesus, 
cerca de 60 pessoas foram reunidas no Retiro. 
Agradecemos aos crentes compromissados, a 
começar pelos irmãos que providenciaram o 
bazar; agradecemos as doações em dinheiro 
que ajudaram a pagar o local e o transporte; 
agradecemos às irmãs que sustentaram com 
alimentos e outras doações necessárias; aos 
irmãos que dormiram no local desde a sexta feira 
para que tudo estivesse pronto para a chegada 
dos acampastes, como o Dc Rubens, a Beth e 
os TEENS; às pessoas que trabalharam na 
cozinha desde o café da manhã até a ultima 
refeição do dia, e aos pastores preletores Pr 
João, Pr. Roberto Matias e Pr. Valdemberg. 
Obrigada de coração aos que estiveram se 
doando para que aquelas famílias  fossem 
abençoadas.” – Dnª. Luiza Custódio 
 

equipesdeplantão 
  

 
“Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme 

graça de Deus.” (1Pe 4.10) 
  

 

serviçosreligiosos 
  

 CULTOS: Domingos, às 9h e às 19h15. 
ESCOLA BÍBLICA: Domingos, às 10h15. 

REUNIÕES DE ORAÇÃO: Quartas-feiras, às 8h, 14h30 e 19h30. 

  

 

HOJE PRÓXIMO SÁBADO 

GRUPO 2 
 
Pb. André S. Pinto 
Pb. Milton Carlos Santos Jr. 
Dc. Amaury Corrêa M. Filho 
Dc. Cláudio Osiro 
Loyde Fernandes Sávio 
Marcones Luiz B. Araujo 
 

 

GRUPO 3 
 
Pb. Domingos S. Barbosa 
Pb. Roberto Vieira F. Lopes 
Dc. Christian A. J. Kohler 
Dc. Sullivan B. Scolastrici 
Alair  Ap. Leme Lopes 
Alair Jager Barbosa 
Isa Fogaça 
 

CETEVAP - O conselho que nos veio através do 
Profeta Oséias foi: 'Vinde, e tornemos para o 
Senhor, [...] Conheçamos e prossigamos em 
conhecer o Senhor;' (Os 6.1,3). Convido você a 
orar para que o Senhor coloque em seu coração 
este desejo de ter maior intimidade, melhor 
conhecimento, mais profundidade na Sua 
Palavra; e quando o Senhor lhe despertar para 
isso, temos aqui na Igreja o CETEVAP. Um 
Seminário que tem sido instrumento de bênçãos 
para tantas Igrejas em nossa cidade. Venha 
fazer uma visita e conhecer o CETEVAP. Invista 
em conhecer e prosseguir em conhecer o 
Senhor. 
 
SAÚDE - Nesta segunda feira (29/Jul), nossos 
queridos irmãos Pb. Samuel Pereira e Dayse 
Ferreira sentiram arritmia cardíaca e por conta 
disso ficaram internados na UTI. E pela graça de 
Jesus já se encontram em casa e atravessam 
boa restauração. Convido os irmãos a orarem 
em favor da saúde desses nossos irmãos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, você pode ouvi-la 
cantando, ou a sente quando ela afaga nosso mundo. “Saiba, eu penso então que a 
vida real nos espera e agora apenas estamos nos preparando para ela.” 
 

Certamente você já ouviu esta história antes.  Pode até ter ouvido após o 
nascimento em referência à morte. Quanta semelhança nas dúvidas; quanta 
semelhança em relação ao futuro.   ‘Você acredita mesmo em ‘vida após a morte?’ A 
vida após a vida é mais clara, lá tem mais luz.  É provável que alguns ainda não 
acreditem nesta vida além, e vivam aqui como se tudo se resumisse a esta vida.  

Jesus disse: ‘Na casa de meu Pai há muitas moradas’ (Jo 14.2), e também ‘Vi 
novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram’ (Ap 21.1). De 
acordo com esta palavra, está garantida a vida após a vida. Viva aqui lembrando-se 
desta verdade. 

 

Pr. Valdemberg Viana 

N O T I C I Á R I O 
fiquebeminformado! 

motivosdeoração motivosdeoração 
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 

vossas petições, pela oração e pela súplica” (Fp 4.6).  

motivosdeoração 
  

 
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas 

petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.” (Fp 4.6) 
  

 
Motivos especiais: 
 

1. Agradeça a Deus pelo Culto do 247º aniversário da Cidade ; 
2. Ore pela vida e Ministério da Missionária Celinda de Castro  (África); 
3. Pelo programa do 100º Aniversário na Igreja; 
4. Ore pelo Retiro de Casais em 14 de Setembro; 

5. Agradeça a Deus pelo trabalho no Jardim Uirá; 
6. Pela Congregação Quatá – Pr. Ulman; 

7. Ore ao Senhor pelos desempregados da Igreja; 
8. Rogue bênçãos sobre o Coral de Adultos; 

9. Pelo Ministério do Templo; 
10. Ore ao Senhor pelo Dc. Amaury Corrêa e Alice Moraes; 
11. Pelo Pr. Maurício Sylvestre  e Regina Nogueira; 
12. Ore e faça investimento pelo retorno da 100ª ovelha; 
13. Agradeça pelas atividades que são realizadas no ECC. 

 

CONGREGAÇÃO DE ATIBAIA – Neste último 
domingo (27/Jul), o Pb. Samuel e o Pr. 
Valdemberg estiveram na Congregação de 
Atibaia por ocasião do culto da noite. Foi uma 
experiência muito agradável com os irmãos dali. 
Após o culto comemoramos os aniversariantes 
do primeiro semestre. Agradecemos ao Pr. 
Emerson e sua esposa o acolhimento. 
 
GRATIDÃO - Também neste último final de 
semana tivemos aqui na Igreja o Culto do 247º 
aniversário de nossa Cidade. Culto alegre, 
comunhão abençoada, mensagem edificante. O 
Bispo Joás, presidente do Conselho de Ministros, 
deixou registrado sua gratidão à Igreja pela 
recepção e pelo delicioso café com pão de 
queijo, e ao Coral pela excelência do louvor. 
 
102ª CONVENÇÃO ESPIRITUAL – Está 
acontecendo na cidade de Anápolis (GO) a 102ª 
Convenção Espiritual. Agradecemos todos os 
irmãos que fizeram esforço para prestigiar este 
momento de comunhão ímpar em nossa 
denominação. Oremos pelo retorno pedindo que 
a ‘semente’ ali plantada frutifique e que as 
bênçãos sejam extensivas a todas as Igrejas da 
ICEB. 
 
JUNTA DIACONAL - Confirmamos para o dia 
07/Ago, às 19h30, no ECC, uma Reunião da 
Junta Diaconal. Todos os Diáconos ativos estão 
convidados para esta reunião; marque esta data 
e participe. 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Depois de um mês de 
recesso, a nossa irmã Nilza convida todas as 
irmãs para o retorno das reuniões de oração 
nesta quarta feira, 05/Ago, às 14h30, na 
residência da irmã Zélia, no seguinte endereço: 
R. Carvalho de Araújo, 376 – Vila Maria – Fone: 
3021-8160 
 
MISSÕES – Duas viagens marcam nossa Igreja 
nestas próximas semanas. A primeira para o 
Sertão do Piauí, onde uma equipe seguirá para 
.... 

Idosos: Ondina Rodrigues, Lucy Costa, Adna Wiik, Marta Costa, Ester Ribeiro, Lourdes 
Polon, Anália Paiva, Maria Luiza Costa, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Ana Guilhermina, 
Olga Karatanasov, Dc. Geraldo Cunha, Sr. Luiz Monteiro. 

Enfermos: Ondina Rodrigues, Erinéia, Lúcia, Pb. Daniel Arantes e Dc. Célio Souza. 

cavar o segundo poço naquela região. A 
segunda para o Amazonas através de Asas de 
Socorro. Como é necessário nosso apoio e 
cobertura de oração! Nestes dois eventos 
estamos saindo das quatro paredes para levar o 
Evangelho de Jesus de forma prática e clara no 
serviço de assistência aos carentes, quer seja 
através de água para o sertão ou de assistência 
médica no Amazonas. 
 
PARABÉNS PARA VOCÊ - Terminou Julho, 
começa Agosto, e alguns queridos irmãos 
completam aniversário, são eles: Dia 01 – 
Gabrielle Araújo; Dia 04 – Beth Viana; Pedro 
Nogueira; Dia 07 – José Irã; Dia 09 – Vanessa 
Julião;    ‘Parabéns para você, nesta data 
querida’♪.   
 
ENCONTRO DAS IGREJAS - Será no dia 
23/Ago o encontro de todas as Igrejas Cristãs 
Evangélicas da nossa cidade. Neste encontro 
comemoraremos o 113º aniversário de nossa 
Denominação. Tudo acontecerá no Clube do 
Banespinha (mesmo lugar do ano passado); o 
preletor será o Pr. Luiz César Nunes Araújo, 
reitor do SETECEB. Agende esta data, pois será 
uma ótima oportunidade para sermos edificados 
na comunhão de vários irmãos. No dia seguinte 
(24/Ago) teremos o Pr. Luiz César pregando à 
noite em nossa Igreja. 
 
RENOVAÇÃO DA MEMBRESIA - Na parede, ao 
lado da Secretaria da EBD, consta uma lista com 
nomes de alguns irmãos que são desconhecidos 
da Comissão que atualiza a membresia da 
Igreja.  Pedimos que você veja se conhece 
alguém e nos ajude a localizar. É muito natural 
que alguns nomes fujam da nossa lembrança. 
Por isso queremos o auxílio dos irmãos para a 
sua identificação.  
 
BOA NOVA – Eu vos trago outra grande noticia 
de alegria. No dia 24/Jul chegou a ELENA 
GRANJEIRO SOARES, filhinha do Lucca 
Zambonini e Érica Granjeiro. Rendemos graças 
... 


