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 A Igreja Cristã Gileade se consolidou em Juazeiro do Norte 
como uma igreja que tem entre seus diferenciais, o cuidado 

com a família, isso porque a igreja acredita que se as 
famílias forem fortes, a sociedade será forte, a nação será 

forte.

Diante de um alto índice de divorcio e dissolução de 
casamentos, temos caminhado para onde se nossas 

crianças não terão nenhum referencial de família? 
Preocupado com isso a nossa igreja disponibiliza 

ferramentas que podem trazer luz sobre as famílias. A bíblia 
nos ensina que:

    Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil 
trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a 
cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil 

levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por 
alimento.

    Salmos 127:1,2

CONHEÇA NOSSA IGREJA
FAÇA-NOS UMA VISITA

DOMINGO ÀS 18HS

Embora já estejamos desfrutando do nosso prédio próprio, ainda 
há pendências financeiras a serem quitadas, por isso pedimos o 
comprometimento de cada membro com a campanha de
R$ 40,00 por mês durante 6 meses. Essa campanha nos ajuda 
a quitar parte do empréstimo. Para contribuir procure nossa 
liderança. Ainda temos grande desafios pela frente, alguns 
deles: a aquisição de novas cadeiras, a pintura do prédio, forro, e 
acabamento arquitetônico da fachada da igreja. 

GRUPO DE CRESCIMENTO
Uma das maiores dificuldades que algumas pessoas cristãs 
tem, é colocar em prática os ensinos de Jesus.
 
Como perdoar alguém?
Como ser santo?
É possível viver sem pecar?

Essas e outras dúvidas são mais comuns do que você pode 
imaginar, por isso acreditamos que devemos nos reunir para 
encorajar, ensinar e ajudar uns aos outros a vivenciar o 
cristianismo em sua essência (Hebreus 10:25). Pensando 
nisso, temos alguns GC´s para auxiliar cada pessoa a viver 
conforme as escrituras nos encorajam. Se você tem o desejo 
de aprender mais sobre cristianismo prático, desenvolver seus 
dons e talentos, envolva-se em dos GC´s espalhados pelo 
bairro Aeroporto e em alguns outros bairros de Juazeiro.

GC de adultos 
GC Dynamis - 9.8844.1191
GC Filhos da Promessa - 9.9950.2566
GC Jeova Rafah - 9.8802.0874

GC de jovens acima de 20 anos
GC Amistad Uni - 9.9992.6985

GC de adolescentes entre 12 e 19 anos
GC Amistad Grow - 9.9734.2664

aconselhamento pastoral
Se você deseja um conselho, auxílio ou apenas tirar alguma 
dúvida, nosso pastor está de plantão todas as terças-feiras na 
igreja a partir das 17hs. 

Mas se seu caso for uma visita pastoral, procure a secretaria 
da igreja e marque um horário.

Se você deseja se batizar nas águas e iniciar uma jornada 
incrível de fé com Jesus ou se você é novo em nossa igreja e 
deseja se tornar membro da Gileade, faça já sua inscrição no 
curso BATISMO& MEMBRESIA Inscrições no stand de 
informação. As aulas iniciam março/2019 e acontecerão sempre 
as terças-feiras as 19hs na igreja Gileade.

Igreja Gileade

Dia 03 de março será nosso último culto no 
endereço da rua São Benedito, a partir do 
dia 10 de março todas as nossas atividades 
serão no endereço do Aeroporto. Sabemos 
que para alguns irmãos a distancia poderia 
ser um problema, por isso, estamos 
providenciando transporte para os irmãos 
que moram distantes no novo endereço. Há 
uma rota já definida com horário e local de 
parada para o transporte apanhar os 
irmãos, e o que é melhor, sem custo algum 
para os irmãos. Não perca tempo, acesse 
nosso site e veja a rota e o horário para não 
perder o ÔNIBUS.
igrejagileade.com.br/rota
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AGENDA GILEADE

Terça-feira
Plantão pastoral - 17h
Culto de Oração - 19h 
Escola Bíblica - 20h

Sábado

Quinta-feira
GC de jovens - 19h
GC de adultos - 19h

GC de adolescentes - 14h

nas residências

nas residências

Domingo

Ensaio do louvor - 16h

Culto de celebração - 18h

Muitas pessoas sabem sobre Deus, mas poucas tiveram um 
encontro com Ele a ponto de mudar suas vidas. Para se ter um 
relacionamento pessoal com o Deus vivo é preciso entender e 
aceitar cinco verdades. Mas antes, analise se você é capaz de 
responder “sim” a esta pergunta: “Se você morresse hoje, você 
sabe onde passaria a eternidade?” Se sim, em que você está 
se baseando para afirmar isso? Se a sua resposta foi “não”, ou se 
não tem certeza, este é o momento de você saber. Conheça as 
cinco verdades:
1) Deus te ama e tem um plano maravilhoso para sua vida. Na 
Bíblia existem muitas passagens que falam sobre o quanto Deus 
nos ama. O maior exemplo disso foi quando Ele enviou Seu Filho 
Jesus ao mundo para morrer por nossos pecados. Mas ainda 
hoje Ele cuida de você e tudo o que Ele mais quer é ter um 
relacionamento contigo.
2) Todos são pecadores e estão separados de Deus. É muito 
comum as pessoas acreditarem que existem vários caminhos 
para se chegar a Deus. Há muitas religiões em todo o mundo e 
em cada uma delas há pessoas boas e honestas. Então, pode 
parecer estranho saber que elas não serão aceitas no céu, já que 
fazem tantas coisas boas. Mas a verdade é que todos nós somos 
pecadores e somente um pecado é suficiente para nos separar 
de Deus, pois Ele é santo. Veja: 
“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus” 
(Romanos 3:23).
“Porque o salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23).
Como você pode imaginar, isso é um grande problema já que não 
conseguimos deixar de cometer pecados. Em algum momento 
acabaremos mentindo, cobiçando algo que não é nosso, usando 
o nome do Senhor em vão etc. Dessa maneira, jamais 
conseguiremos alcançar o favor de Deus por conta própria. 
Porém, quando tudo parecia perdido, a próxima verdade resolve 
o nosso problema.
3) Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o pecado. Nunca 
seremos bons o suficiente, por isso precisamos de um Redentor, 
alguém que possa apagar os nossos pecados. Então, Deus, por 
nos amar tanto entregou Jesus para ser o sacrifício pelos nossos 
pecados. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos.
“Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso 
favor quando ainda éramos pecadores” (Romanos 5:8).
A morte de Jesus pagou a dívida de todos os nossos pecados 
passados e até mesmo daqueles que ainda cometeremos no 
futuro. E ao terceiro dia, Deus O ressuscitou dos mortos e O 
colocou à Sua direita para ser o nosso intermediador...

O plano de Deus para sua salvação
Os princípios bíblicos compartilhados no curso ensinam aos 
casais como andar na plenitude do relacionamento. Os 
estudos do curso providenciam as ferramentas necessárias 
para aqueles que estão procurando andar em paz e harmonia. 
O curso de tem duração de 14 semanas.

Semana 1 – Aliança: Explicação do termo aliança. Aliança 
como base para o casamento. Termos e promessas da 
aliança.
Semana 2 – Uma Só Carne: O plano original de Deus para o 
casamento. O que aconteceu ao casamento na queda. O que 
o Senhor Jesus Cristo redimiu para o casamento.
Semana 3 – Papéis: Os papéis bíblicos para o marido e a 
esposa, com base no modelo do Senhor Jesus e a Igreja. 
Aplicação prática dos papéis nas áreas física, emocional e 
espiritual.
Semana 4 – Semeando e Colhendo: Percepção do nosso 
processo constante de semear e colher em nosso casamento. 
Como selecionar sementes. O que fazer com colheitas ruins.
Semana 5 – Perdão: O porquê da necessidade de perdoar o 
nosso cônjuge. Como perdoar. Como continuar perdoando, 
mesmo que a ofensa se repita.
Semana 6 – Visão de Fé e Confiança: Como obter de Deus 
uma visão de fé para nosso cônjuge e o nosso casamento. 
Fixando nossos olhos na Palavra e não nas circunstâncias. 
Confiando na firmeza de Jesus.
Semana 7 – Orando Juntos: Intimidade e unidade na oração 
diária do esposo e da esposa juntos. Por que orar no Espírito.
Semana 8 – Acordo: O que é acordo bíblico. Problemas com o 
acordo mundano. Como marido e esposa podem andar juntos 
em acordo.
Semana 9 –Fluindo Juntos no Espírito: Quais são os dons do 
Espírito. Para quem foram planejados. Eles estão disponíveis 
hoje. Dons no lar.
Semana 10 – Intimidade: O plano original de Deus para a 
união sexual do marido com a esposa. Propósito do sexo. 
Benefícios da união sexual. Intimidade física dirigida pelo 
Espírito Santo.
Semana 11 – Batalha Espiritual: Nosso cônjuge não é nosso 
inimigo! Contra quem estamos lutando? Quais são nossas 
armas. Como lutamos.
Semana 12 – Estilo de Vida: Padrões santos da Palavra para 
o casamento. Reconhecimento de áreas de trevas em nosso 
relacionamento conjugal. Alinhando nossas vidas com o plano 
de Deus mostrado na Palavra.
Semana 13 –Ministério de Uma Só Carne: Deus não nos 
abençoou apenas por abençoar. Dando de nossa abundância. 
Como fluir como uma equipe de uma só carne.

/igrejagileadejuazeiro
@gileadejuazeiro

igrejagileade.com.br

Maiores informações sobre o curso: 9.8862.2252

ANOTAÇÕES
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