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Em algumas conversas tensas de consultórios médicos, ouvir a frase “o paciente só 
tem mais este tempo de vida!” não é das coisas mais alentadoras para ganhar o dia. Mas 
isso ocorre de uma maneira não rara. Imagine se esse diálogo acontecesse em sua ida ao 
profissional da saúde: o que você faria se soubesse que tem apenas uma semana de vida? 
Que providências daria para aproveitar bem seus últimos momentos?

Podemos imaginar que alguns, irresponsavelmente, gastariam o tempo fazendo o mal; 
outros, com melhor índole, procurariam acertar suas pendências, reconciliar com desafetos, 
resolver os problemas. Claro que teriam os que tentariam antecipar a própria morte, num 
estado de enfraquecimento e depressão; ou outros que não estariam nem aí para nada...

Estamos a uma semana da celebração da mais importante festa cristã. A páscoa estava 
por ser celebrada dali uma semana e Jesus chega a Jerusalém. Sua popularidade crescente, 
de igual forma seus inimigos, que o veem entrar na principal cidade e ser recepcionado pelo 
povo que, estendia-lhe mantos, palmas, folhas para a entrada do Rei. Saudações, cantos, 
gritos de euforia, no pedido conjunto “Salva-nos, por favor!” ou, simplesmente, “Hosana!”. 

Jesus sabe que é sua última semana e tudo que haveria no decorrer dos dias seguintes. O 
povo apenas vibrava com a possibilidade de ter nele o libertador da opressão romana. Uma 
semana que começa com festa e termina com dor. Uma semana sabendo da aproximação 
do cálice, pelo que num desses dias orou pedindo que dele fosse afastado. Ainda assim, 
com dores, perdas e morte, uma semana para ver a conclusão do seu trabalho. Perfeito, 
completo, satisfazendo ao Pai Celeste. 

Nós não sabemos como nossa semana vai acontecer. Mas tantas vezes começamos 
com a festa, a celebração, o cântico, para logo em seguida – não só gritar “Crucifica-o!” 
– servir de justificativa para os pregos das mãos e dos pés, além de ajudarmos a colocar a 
coroa de espinhos em sua cabeça.

Sim, semana entra e semana sai, e após cultuar a Deus ainda nos envolvemos no pecar 
contra Ele. Não se pode levar a vida assim, pois foi por esta razão que Ele morreu: nossos 
pecados! Não se pode re-crucificar Jesus, mas ao pecar, volta-se a isso mesmo.

Estamos na semana de lembrar da sua morte de maneira mais especial. Olhe para a cruz, 
e busque o reflexo do que ocorre nela sobre sua vida. Olhe para a cruz, e lembre que aquele 
sangue derramado não se desperdiçou no chão. Olhe para a cruz, e compreenda que a 
vitória sobre a morte, o pecado e o mal se dão pelo sacrifício de nosso Senhor.

Hoje, “Domingo de Ramos”, uma semana da páscoa e da morte de Jesus: reflexão e 
entrega. 

Que Deus nos ajude!
Rev. Carlos Eduardo

Só uma semana!
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DOMINGO DE RAMOS 
O dia de hoje tem sua referência bíblica 
na entrada de Jesus em Jerusalém (Mt 
21.1-11). A festa do domingo anterior à 
Páscoa era para receber o Rei humilde. 
Dias depois, muitos clamavam pela 
crucificação desse Rei. Que a semana 
nos faça recordar o motivo que nos dá 
gratuitamente a salvação.

DÍZIMOS E OFERTAS 
Nossa arrecadação caiu drasticamente 
nestes dias e as responsabilidades 
financeiras da Igreja precisam ser 
mantidas. Por favor, mantenha sua 
fidelidade nas contribuições com 
os dízimos, ofertas e também no 
compromisso com a reforma do 
templo. Use de transferências bancárias 
ou se preferir trazer pessoalmente, 
a administração da Igreja está 
funcionando. Aos que assumiram 
o compromisso da participação na 
reforma: precisamos da pontualidade 
e efetivação do plano agendado. 
Desde janeiro estamos executando 
pagamentos à empresa que fará o 
trabalho e alguns vínculos dos carnês 
estão atrasados ou não foram iniciados 
ainda. Informe à tesouraria o que se 
refere ao seu dízimo e separadamente 
o que é para a reforma. Nossas contas 
são: - Banco do Brasil, Ag. 6852-7, c/c 
111850-1; - Banco Itaú, Ag. 9113, c/c 
00800-8; - Banco Santander, Ag. 3083, 
c/c 13000192-8.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
A administração da Igreja está 
funcionando da seguinte maneira: 
secretaria e tesouraria de segunda a 
sexta-feira das 8h às 12h, no período 
da tarde em home office; serviços de 
limpeza apenas no período da manhã (2ª, 
4ª e 6ª feira); portaria (estacionamento) 
das 7h30 às 13h00.



SEMANA SANTA 
A restrição dos contatos não faz parar 
a história e nossa celebração da fé. 
Então vamos reviver a última semana 
do ministério de Jesus que, de tão 
importante, os quatro evangelistas 
narram em um terço de todos os 
capítulos somados apenas sobre estes 
7 dias. Entre nesta história, lendo 
diariamente o que acontecia com 
o Senhor Jesus às vésperas de seu 
sacrifício por nós:
2ª feira, Maldição da Figueira (Mt 21; Mc 
11.12); Purificação do Templo (Mt 21; Mc 
11; Lc 19.45,46);
3ª feira, Ensinamentos em Jerusalém 
(Mt 21; Mc 12: Lc 20); Discurso: Monte 
das Oliveira (Mt 24; Mc 12; Lc 21); 
Parábolas do Juízo (Jo 12.36);
4ª feira, Dia de Retiro (Jo 12.36);
5ª feira, Última Ceia (Mt 26; Mc 14; Lc 
22; Jo 13); Último Discurso (Jo 14.17); 
Getsêmani (Mt 26; Mc 14; Lc 22; Jo 18.1-
22);
6ª feira, Julgamento Judeu (Mt 26; Mc 
14; Lc 22; Jo 19); Julgamento Romano 
(Mt 27; Mc 15; Lc 23); Crucificação e 
Sepultamento (Mt 27; Mc 15; Lc 23; Jo 19);
Sábado, Jesus na Sepultura (Mt 27.62-
69);
Domingo, Ressurreição e 1ª Aparição 
(Mc 16; Jo 20); Aparição a outras 
mulheres (Mt 28.9,10; Lc 24.9-11).

ESCOLA DOMINICAL 
Sua classe está funcionando em 
tempo real. Entre em contato com o 
professor que irá passar a maneira de 
acessar a sala, através de seu aparelho 
celular ou computador. Continuamos 
com as classes de Doutrinas Básicas, 
Boa Pergunta, Missões e Discipulado, 
Ética Cristã, Nova Vida, Mocidade, 
Adolescentes, Intermediário e Infantil. Se 
você não faz parte ainda, escolha uma na 
qual queira participar. Para contato com 
os professores, ligue durante a semana 
para a secretaria da Igreja que informará.

TESTE BÍBLICO 106 
1) Quem tomou Samaria, e quando? 
2) Quem fez tornar mista tanto a 
população quanto a religião dos 
samaritanos? 3) Quantos reis reinaram 
sobre as dez tribos? 4) Onde realmente 
há liberdade? 5) Que contraste Paulo 
estabelece entre o ser interior e o ser 
exterior do crente? RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) O 
rei que desistiu de invadir Israel por mil 
talentos de prata foi Pul, rei da Assíria 
- 2 Reis 15.19-20; 2) O profeta que fez 
duras predições da parte do Senhor 
contra Baaza, rei de Israel, foi Jeú, 
filho de Hanani - 1 Reis 16. 1-4; 3) Elias 
foi alimentado, durante o seu refúgio 
em Querite, por Corvos - 2 Reis 17.6; 4) 
Paulo desesperou até da própria vida 
na Ásia, em virtude da natureza da 
provação que lhe sobreveio - 2 Coríntios 
1.8; 5) As cartas conhecidas e lidas de 
todos os homens são os crentes em 
Cristo - 2 Coríntios 3.2.

FALECIMENTO 
Na 2ª passada, dia 30, faleceu nossa irmã 
GLAY DE QUEIROZ LIMA MONZILLO, após 
longo tempo de enfermidade. Viveu a 
fé em Cristo e hoje está na presença de 
Deus pelas promessas bíblicas. Oramos 
pelo consolo do Espírito Santo aos 
familiares. “Eu sou a ressurreição e a 
vida”, disse Jesus.
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“...é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se 
torna galardoador dos que o buscam.” Hb 11.6

1. IGREJA – Quanto mais o tempo passa, mais lembramos do Salmo 84. Que Deus 
encurte esse tempo. 

2.DEPARTAMENTOS - Ministério de Acampamento – Coordenadores: Yrani e Presb. 
Marçal dos Santos - Equipe: Susana e Presb. Eli Madureira, Joelma e Presb. Renato 
Lopes, Raquel e Diác. Glauco Leal, Marineide e Rev. Carlos Eduardo;

3. OFICIAIS – Presb. Eduardo Leopoldo Fávaro de Oliveira;  Diác. André Iamarino dos 
Santos e respectivas famílias;

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. L. A. J.  (APMT, Oriente Médio) e Rev. 
Martinho e Lusmarina (JMN, Cururupú-MA);    

5. CONSELHO MISSIONÁRIO DESTE MÊS – Povos não alcançados;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos domésticos em cada família;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Comunicação – Sr.  Luiz Guilherme Fabrini;
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Júlio Sebastião Olivetti, Else Camargo 

Freitas, Presb. João de Sá Viana, Irma Queiroz de Paula, Jacy Ferraresso,  Adolpho 
Machado Filho, Júnia de Souza Mafra, Álvaro Monzillo, Luciana Barbosa, Ivanir 
de Souza, Antônio Moreira, Vanessa, Lelces André de Morais e Rose de Morais, 
Mirian de Oliveira, Mariana Silveira, Rinaldo Silveira.

agenda de oração


