
Organizada em 13 de dezembro de 1963

BOLETIM DOMINICAL N° 27 DE 9 DE JULHO DE 2017

DENTRO DO PEIXE

 O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e 

três noites (Jn 1.17).

 No texto de hoje, encontramos Jonas num lugar no mínimo esquisito. Como 
ele foi parar lá? Ele havia recebido uma ordem divina: dizer aos ninivitas que eles 
deveriam se arrepender de sua maldade. Porém, resolveu fugir. Seu barco quase 
naufragou e ele foi jogado ao mar. Deus não permitiu que morresse afogado: um 
grande peixe surgiu e o engoliu.

 Nas profundezas do mar, provavelmente se sentia abandonado e sem 
esperanças. A escuridão e o silêncio deviam ser aterradores. Talvez ele estivesse 
cercado de comida sendo digerida (diz que algas estão enroladas em sua cabeça). 
Diríamos que ele chegou ao “fundo do poço” - ou melhor, do mar! Como poderia sair 
dali? 

 Essa situação insólita me lembra tantas vezes em nossa vida em que nos 
encontramos encurralados, sem qualquer previsão de melhora ou chance de saída. É 
como se estivéssemos também dentro de um peixe: só há escuridão, nos sentimos 
abandonados e não entendemos como chegamos a este ponto.

 Desesperado e desanimado, Jonas lembrou de Deus e orou. Dentro do peixe, 
ele teve tempo para pensar. Já sabia o que Deus queria, mas foi depois de ter passado 
por aquelas situações tão terríveis que decidiu obedecer. Como ele, às vezes temos de 
passar por fases ruins para entender ou aceitar o que Deus quer para nossa vida.

 Então, quando estivermos sofrendo ou vivenciando algo que não 
conseguimos compreender, devemos seguir o exemplo de Jonas e buscar a Deus. 
Também podemos refletir sobre o que Deus quer nos ensinar com tal circunstância - 
será que ele não quer reorientar nossa vida? Há alguma ordem dada por ele que 
ainda não cumprimos? Muitas vezes, tempos de escuridão e desespero podem vir 
para que nossa vida ganhe um novo rumo: aquele que Deus quer! - VWR
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SEGUNDA-FEIRA
9h às 10h: Intercessão

QUARTA-FEIRA
20h: Culto de Oração

SEXTA-FEIRA
20h: Culto dos Adolas

20h às 22h: Intercessão

SÁBADO
9h às 11h: Intercessão

19h30: ABAJU

DOMINGO
9h30: Escola B. Dinâmica

11h: Culto da Manhã
18h: Desperta Débora

19h: Culto de Celebração

09/07   FREDERICK PINHEIRO R. BURMANN      99951.2597
09/07   GABRIEL BORGES DE FARIAS BALTHAZAR     99973.7345 
09/07   RAFAEL DE QUEIROZ PEREIRA      98406.6438 
10/07   DENISE FERNANDES DA SILVA      98210.0908
10/07   MATEUS OLIVEIRA DIAS       98602.0279 
11/07   LEVI VIEIRA DA CRUS       99212.6246 
11/07   MARIA DA PIEDADE MARTINS C. MILANI        3567.7139
11/07   RUTH PINHEIRO COSTA AMORIM      99312.1294 
11/07   WANDA BERNADETE GARCIA LEAL      98413.6103 
13/07   MATEUS ROCHA DA SILVEIRA      99128.1462 
14/07   SIMONE PIRES SANTORO ALI FONTES      99864.0299 
14/07   MARCOS FILIPE VIEIRA DE LIMA      98147.7726 
15/07   TATIANE FELIZARDO MARTINS DE SOUSA        98628.3133 
15/07   LORRANY LOPES DE AGUIAR        3033.5276
15/07   JAQUELINE DA SILVA ALVES       99657.3908 
15/07   ABÍLIO SOARES DA CUNHA       99163.0491  

`

MINISTÉRIO XP 

Nossa Colônia Bíblica está sendo 

preparada com todo carinho e 

dedicação e será de 17 a 21 de 

julho, de 13h às 18h, para 

crianças de 2 a 12 anos de idade. 

Corra! São as últimas vagas.

É HOJE!

domingos, às 18h, sala 108.

VAGA DE ADMINISTRADOR
Requisitos do cargo: 
• Formação Superior em Administração ou gestão de 
empresas (graduação ou pós-gradução); • Desejável 
experiência em administração de organização, 
preferencialmente Igreja; • Desejável experiência em 
gestão de pessoas; • Desejável experiência em gestão 
patrimonial; • Conhecimentos de informática (Word, 
Excel, Powerpoint, Internet); • Flexibilidade de horário 
para adaptar-se às atividades da igreja. 

Interessados enviar currículo até sexta feira dia 14/07 com 
pretensão salarial para: selecao.pibguara@gmail.com
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