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DE INDAIATUBA 

Autossuficência 
Apocalipse 3.14-22 

A cidade de Laodiceia tinha um problema com a água. Suas águas minerais 
eram mornas com gosto de enxofre. Nem fria nem quente. Apenas repulsiva. 

As palavras de Jesus aos cristãos de Laodiceia em Apocalipse 3 devem ter 
causado dor. Jesus os repreendeu por não serem “nem frios nem quentes” (v.4). 
Ao pensar neles sentia vontade de vomitar (v.16) - como o efeito que sentia ao be-
ber a água produzida na cidade. 

Qual era o problema deles? Era o pecado da autossuficiência. Os crentes da 
igreja de Laodiceia se tornaram tão ricos que esqueceram o quanto precisavam de 
Jesus (v.17). 

A autossuficiência nos priva de buscarmos aquilo que realmente necessita-
mos e que somente Jesus pode nos dar. Se você preferir mais dinheiro do que ca-
ráter e viver dominado pelo consumismo, tão comum em nossos dias. O pensa-
mento mundano ensina que quanto mais o homem possuir, mais feliz será. Esta 
visão não está centrada nas necessidades, mas na mera cobiça (1 João 2.16). Je-
sus oferece produtos muito melhores (Apocalipse 3.18). Ouro refinado pelo fogo. 
Simboliza a verdadeira riqueza celestial, sem máculas nem tristezas (Mateus 6.19-
20; Lucas 12.21). Vestiduras brancas. Símbolo de pureza e também de vitória 
(Apocalipse 3.4; 4.4; 6.11 7.9,13; 15.6; 19.14). O versículo é uma mensagem para 
mostrar a atitude de Cristo ao encarar os orgulhosos de Laodiceia: “Seu centro 
bancário, seu colírio, sua lã preta não servirão para dar a riqueza, visão e decência 
espirituais”. Estes eram produtos locais.   

“Estou à porta” (v.20). Ele está batendo à porta do seu coração. Deixe-o 
entrar. Ele lhe dará tudo que você realmente precisar. Assim fica claro que é Cristo 
quem salva, não a sua igreja; mostra que uma igreja pode existir como casca, 
mantendo seu culto formal, todavia faltando o coração que é a comunhão com o 
Senhor. 

Temos sempre o suficiente, ao nos suprirmos de Deus. 
Rev. Paulo Gérson Uliano 

Datas Festivas 
ANIVERSARIANTES DE NASCIMENTO 

03 - Valderina Maria Emerich F: 3834 4576 

06 - Joaquina Barbosa Rezende F: 3329 2025 

07 - Élzio de Oliveira F: 3834 2085 

07 - Álvaro Santos 

08 - Floriza Paes Lopes F: 3834 6123 

08 - Joelson José de Souza F: 9 9251 0339 

 

ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO 

06 - Samuel e Isabel Silva F: 3318 2487 

 

Orai sem cessar 
IGREJA: liderança, famílias, sociedades internas e 

ministérios. 

 

BRASIL: todas as autoridades constituídas.  

 

MISSIONÁRIOS: Mis. César e Cáthrim (Asas de So-

corro), Rev. Daniel e Márcia (Japão),  Rev. Vladimir e 

Raquel, Rev. Wanderson e Fábia Santos (Portugal), 

Miss. Priscila e Juan (Síria), Erbeni Pereira de Andra-

de (Projeto Pequeninos). 

 

SAÚDE: Agenor (amigo Brígida), Aparecida Andrade, 

Benedito, Beto (primo Doris Ulian), Damaris Astério, 

Dirce Delmont, Eliete, Elivanim, Elza Smirnof, Gilce-

mar, Gonçalo, Lídia, Marilena (irmã Rosa Melo), Ma-

ristela, Noemi, Wilson Fonseca, Terezinha Santos e 

Willians Emmerick.  

 

EMPREGO: Diác. Romeu Peloso e  Paulo Agg. 

Tema anual  
 Cultivando o fruto do Espírito (Gálatas 5.22-23) 
 
Tema mensal  

Cultivando o domínio próprio (Gálatas 5.23) 

Boletim Semanal  N° 825 01 de novembro de 2020 

Rua Tuiuti, 253 - Centro  CEP: 13.339-010 
Indaiatuba/SP -  

Fone: (19) 3875 7789 / WhatsApp: (19) 9 9688 3133  
 
Site da Igreja 
www.ipbindaiatuba.org.br 

 E-mails da Igreja 
contato@ipbindaiatuba.org.br / ipb_indaia@yahoo.com.br  

PRIVILÉGIOS DA SEMANA 

DOMINGO 

8h30 Reunião de Oração 

9h00 Culto 

9h30 Escola Dominical 

19h00 Culto Vespertino 

TERÇA-FEIRA 

20h00 Grupos de Oração 

QUARTA-FEIRA 

19h30 Estudo Bíblico 

PONTO DE PREGAÇÃO NO JD 
UNIÃO     

ENDEREÇO 

Rua Ver. Antônio Bicudo de  

Almeida, 43 Jardim União  

DOMINGO 

9h00 Escola Dominical 

18h00 Culto de Adoração 

QUARTA-FEIRA 

19h30 Estudo Bíblico 

PASTOR EFETIVO 

Rev. Paulo Gérson Uliano  

3800 4300 / (19) 9 9665 5503  

EVANGELISTA 

Marcos J. S. Silva (19) 9 8260 0777 

SEMINARISTAS 

Lukas G. P. Jordão (11) 9 4103 2293 

Tafarel T.A. Queiroz (19) 9 8855 8600 

PASTOR EMÉRITO 

Rev. Oadi Salum     3233 4825 

PRESBÍTEROS EMÉRITOS 

Benedito de Lima  in memoriam 

José Mendonça 9 9281 6757 

Olyntho Cardoso  3885 4457 

CONSELHO  

Anderson Gouvêa 3392 4941 

 Daniel Cardoso  3816 5436 

Fernando Stein  3312 1161 

Raimundo Freire  9.8398 3372 

Rinaldo Santos  3329 3949 

Sálvio Souza 3312 0991 

JUNTA DIACONAL 

Elias Oliveira 3312 2545 

Élzio de Oliveira 3834 2085 

Fabiano Pereira 9.8882 1447 

Francisco Reis 3834 4190 

João Ferreira 9.9688 3133 

Joelson Souza 9.9251 0339 

José Melo 3834 4188 

Jorge Amorim 3885 2572 

Luciano Carvalho 3935 0614 

Manoel Coelho  3894 8894 

Márcio Gomes 3392 6222 

Narly Gomes 3834 1152 

Romeu Peloso 9 9778 7962 

Samuel Silva  3318 2487 

SECRETÁRIA 

Rafaela Ferreira  9. 9688 3133 



Pessoas com febre, tosse 

persistente ou sintomas de gripe 

serão impedidas de participar;  

Cada culto terá o limite 

máximo de 60 pessoas; 

O distanciamento do entre os 

bancos e assentos será de 1,5m; 

As famílias deverão sentar-se 

no mesmo banco; 

As crianças deverão 

permanecer com seus pais; 

O uso de máscara é 

obrigatório;  

Haverá álcool para 

higienização das mãos; 

Não poderá haver 

aglomerações na entrada e saída 

dos cultos bem como, não poderá 

haver contato físico entre os 

presentes.  

 

Siga-nos no Instagram 

@primeira.ipb.indaiatuba 

 

Site da Igreja 

Em nosso site,  você encontra 

todas as informações oficiais da 

Igreja. Além disto, você também 

encontra nosso boletim semanal e 

estudos bíblicos. 

Acesse: 

www.ipbindaiatuba.org.br  

Escola Dominical 
Aos sábados 

Para crianças de 0 a 9 anos às 

16h pelo aplicativo Microsoft 

Teams 

 

Aos domingos 

Para adolescentes e adultos às 

10h aplicativo Zoom 

Para os jovens às 10h30 pelo 

aplicativo Google Meet. 

 

Cultos presenciais 

 Àqueles que 

desejarem 

participar dos 

cultos 

presenciais às 

18h, deverão 

inscrever-se com 

a irmã Rafaela pelo WhatsApp (19) 

9 9688 3133.  

 

Orientações básicas 

Não poderão participar dos 

cultos as pessoas que fazem parte 

do grupo de risco (idosos, 

gestantes, diabéticos, hipertensos 

e pessoas com problemas 

respiratórios). 

A morte e o crente 

“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos”  

Salmo 116.15 

Quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da 

morte? 

As almas dos crentes, na hora da morte, são aperfeiçoadas em 

santidade, e imediatamente entram na glória; e seus corpos, estando 

ainda unidos a Cristo, descansam na sepultura até à ressurreição 

(Lucas 16.23; 23.43; 2 Coríntios 5.6,8; Romanos 8.23; Filipenses 1.23; 

1 Tessalonicenses 4.14).  

(Breve Catecismo) 

Deus criou o homem para viver para sempre. Adão foi criado num 

estado de santidade e era imortal, no sentido de não estar sujeito à lei 

da morte. Se ele não pecasse, sua imortalidade seria confirmada. Mas 

o homem pecou, e passou a viver sob o jugo da morte. “Por um só 

homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim 

também a morte passou a todos os homens, porque todos 

pecaram” (Romanos 5.12). 

A morte é a separação da alma do corpo, separação essa pela qual é 

terminada a vida neste mundo. Mas a alma ou espírito continua vivo e 

consciente. Na morte dormimos aqui e acordamos imediatamente no 

outro lado desta vida. Se a pessoa durante a sua vida recebeu a 

salvação que Deus oferece em Jesus Cristo, logo após a morte a sua 

alma entra num estado de bem-aventurança consciente. Se rejeitou a 

oferta de salvação, a sua alma entra imediatamente num estado de 

castigo consciente (Mateus 25.46; Romanos 6.23).  

A Escritura Sagrada ensina, de modo bem claro, que a alma do 

verdadeiro crente logo após a morte entra imediatamente num estado 

de bem-aventurança consciente. O apóstolo Paulo, quando sentiu que a 

sua morte se aproximava, declarou que morrer é “partir e estar com 

Cristo” (Filipenses 1.23). Os mortos estão vivos. Os crentes estão no 

céu, com Cristo; os ímpios estão no inferno.  


