
  

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA
OS REMANESCENTES DE CRISTO

R. Tapirama, 223 – Jd. das Oliveiras – CEP 04658-090
J A N E IR O/0 7  - E DIÇ Ã O N º 3 3  – A N O 4

Site:- www.remanescentes.org.br
 e-mail:- iarcsede@remanescentes.org.br

Tel. (11) 5677-1344

 

 

MEDITE

 Tendo por certo isto mesmo, que aquele que 
em vós começou a boa obra a aperfeiçoará 

até ao dia de Jesus Cristo;
Filipenses 1:6

  PALAVRA DO PASTOR

RECONSTRUIR
   Como líder diante desta comunidade sempre me 
preocupo com os rumos que temos que tomar, 
principalmente diante da virada do ano que gera 
uma expectativa na maioria das pessoas. Louvado 
seja Deus que mais uma vez não nos deixou sem 
resposta e dentro do livro de Esdras, especialmente 
no capítulo 9, falou poderosamente. Quero 
compartilhar esta palavra recebida e espero que a 
mesma possa nortear suas vidas durante o ano de 
2007.
   Após retornar do exílio babilônico, o povo de Israel 
através de Esdras fora levado a reedificar o templo 
de Jerusalém. Esta reconstrução ocorre a partir da 
profecia de Jeremias, do decreto do rei Ciro, das 
ofertas voluntárias, do empenho do povo em 
jejuarem e buscarem misericórdia no Deus de Israel, 
pois haviam se desviado da vontade de Deus e, 
portanto permaneceram no exílio até este 
momento.O que chama minha atenção é a atitude do 
povo conforme descrito no capítulo 3 que quando os 
alicerces são concluídos, eles choram, riem e jubilam 
agradecido todo o tempo pelo início da reconstrução. 
Neste ponto fica para nós um alerta quando Deus 
começar a reconstruir o que foi destruído, tão logo 
inicie(alicerce colocado) comece a glorificar e 
agradecer pois a bíblia relata que aquele que 
começou a boa obra vai termina-la.Mas como o 
inimigo não desiste facilmente, e muitas vezes se 
apresenta como ajudador ou anjo de luz, os 
adversários do povo de Israel ouviram falar da 
reconstrução e vieram oferecer ajuda. Diante da 
recusa fizeram acusação diante do rei solicitando a 
paralisação da obra e passaram a persegui-los 
conforme descrito no capítulo 4.Mas graças a Deus 
que nos dá a vitória, no capítulo 5 e 6 após o rei 
constatar que as acusações não procediam, 
determinou o retorno da reconstrução e liberação de 
verbas. Lembre-se o que diz a bíblia em Isaias 
54:17 “Toda a ferramenta preparada contra ti não 
prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti 
em juízo tu a condenarás; esta é a herança dos 
servos do SENHOR, e a sua justiça que de mim 
procede, diz o SENHOR”. O rei 
Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém junto com a 
segunda turma liberada do exílio e decreta que 
todos devem obedecer ao homem de Deus e quem 
ele nomear(8:25,26). Esdras determina jejum para 
que Deus possa dar boa jornada a eles, porém se 
recusa a pedir mais ajuda ao rei, pois havia dito 
que: “a boa mão do Senhor é sobre todo aqueles 
que o buscam”, sendo assim deviam confiar 
plenamente no Senhor. 

Por outro  lado Esdras declarou que: “a força e a ira de 
Deus é contra todos os que o abandonam”. Isto me leva 
a repetir o que disse na noite do dia 31 de dezembro no 
culto da virada de ano: “Se o Senhor não for comigo, 
não me permita entrar em 2007”, parafraseando Moisés. 
 Aleluia!!! ao lermos o verso 23 do capítulo 8 
encontramos uma declaração de que quando o povo ora, 
jejua e consagra, Deus se move para atender. Ah!! Nem 
tudo é como a gente gosta, nem tudo é como a gente 
quer, mas tudo deve ser segundo a vontade do 
Senhor(Mt. 6:10). A partir do capítulo 9 o profeta faz 
uma oração e confessa diante de Deus a situação em 
que se encontra o povo. Esdras reconhece que 
escaparam alguns do exílio (remanescente) e que 
haviam recebido do Senhor a determinação de não se 
misturarem com o povo da terra e suas abominações, 
inclusive de não casarem com os da terra, para que 
estivessem fortes e comessem o melhor da terra e 
deixasse herança para os filhos, eternamente.
O verso 2 do capítulo 10 diz: “Nós temos transgredido 
contra o nosso Deus, e casamos com mulheres 
estrangeiras dentre os povos da terra, mas, no tocante a 
isto, ainda há esperança para Israel”. É importante 
quando o povo reconhece o erro e procura corrigi-lo. 
Deste verso em diante temos um relato magnífico de 
união, concordância e determinação de obedecer para 
ver Deus agir. Mas como sempre... vieram os opositores, 
Jonatas e Jeasias não aceitaram as determinações e 
foram seguidos por Mesulão e Sabetai, parece até que 
estou vendo um filme da atualidade. Embora isto 
estivesse acontecendo, também ocorreu a limpeza das 
impurezas e despediram as mulheres estrangeiras. 
Sabemos que a glória da segunda casa foi maior que a 
da primeira, mas não foi por acaso, houve 
arrependimento para que pudessem RECONSTRUIR o 
templo e agradar ao Senhor. 2007 com certeza será um 
ano de reconstrução para o povo de Deus e 
especialmente para os “REMANESCENTES”. Reconstruir 
vidas, famílias, ministérios, empregos e todas os sonhos 
e promessas de Deus para nossas vidas. Porém teremos 
que fazer da mesma forma que o povo de Israel, 
humilhação, arrependimento jejuam, oração e permitir 
que a obra seja realizada, não interrompendo o 
processo. Quando passamos diante de obras públicas ou 
privadas, em muitas dela lemos a seguinte frase: 
“DESCULPE-NOS OS TRANSTORNOS, ESTAMOS EM 
OBRA PARA MELHOR SERVI-LOS”. Um ditado popular diz 
que: “não se faz omelete sem quebrar os ovos”, sendo 
assim precisamos urgentemente rever nossos planos 
diante de Deus e se necessário colocar a placa da 
reconstrução, permitindo que Deus possa operar em nós 
o melhor D’Ele.
 

Pr. Marcos Barbosa



  

DEDETIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO
CONTROLE DE PRAGAS

aranha, barata, pulga, cupim,rato, carrapato 
Tel. 9121-2806 – Vivaldo (Vadão)  -  Vadoxx@hotmail.com

PROGRAMAÇÃO DA IGREJA

  Terças-feiras Circulo de Oração         09:00h
                          Culto de Libertação       19:30h
  Quartas-Feiras Grupos familiares       20:00h
  Quintas-Feiras Culto de Restauração    19:30h
  1º Sábado Culto de Louvor      19:00h
  2º Sábado Culto de Mulheres      19:00h
  3º Sábado Culto das Crianças      19:00h
  4º Sábado Culto dos Jovens      19:00h
  Domingos Escola Bíblica      17:00h
  Culto da Família                                  18:00h

      PROGRAMAÇÃO JANEIRO

 SEMANA DO RENOVO/AMIZADE
 22 A 28/01

ADULTOS – Louvor, palavra, edificação, renovação e 
avivamento. Sempre uma benção, não perca.

CRIANÇAS – Louvor, brincadeiras, palavra direcionada à 
idade de cada sala, lanche diariamente. Monitores 

treinados, ambiente apropriado.
Se você não participou venha participar, já 
Participou? não perca e traga convidados.

 

Nos dias 08, 10 e 12/01 às 19:30 – Treinamento para 
Equipe Ministério Infantil –  Voluntários Falar com Queuzi

   

11/02/07 às 09:00hs. 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO DE 

CONTAS E TROCA DE DIRETORIA. PARTICIPE E 
AJUDE , VOCÊ FAZ PARTE DESTA OBRA.

.
Estamos recebendo doações de livros, dicionários, 

enciclopédias, filmes em VHS e DVD’s diversos gêneros 
para ampliação da biblioteca IARC.

  Você sabia que a biblioteca IARC está a     
disposição para pesquisa e empréstimo de fitas 

de vídeo e dvd? consulte. Conheça o novo 
espaço destinado à biblioteca, procure a 

secretaria.

ENDEREÇOS DA SEDE E FILIAIS

Sede: Pr. Marcos A. Barbosa e equipe
Rua Tapirama nº223 – Jd. das Oliveiras – SP
Tel: 5677-1344 
Americanópolis:  Presb. Raimundo e Diac. Jéferson
Rua Paraíba do Sul nº233 – Americanópolis - SP 
Petrolina: Pr. Simão e Missionária Débora
BR. 407, nº 3 Jd. Amazonas – Petrolina – PE
Tel: (0xx87) 3863-1908 e 3031-2336
Guarulhos: Miss. Sara e Diácono Paulo
Rua João Santana, 101 –Jd. Las Vegas – Guarulhos
Tel: 6485-4023(Res. Miss. Sara e Diac. Paulo)

NESTE NÚMERO NÃO 
INCLUIMOS A RECEITA, O 
PROPÓSITO É PEDIR AOS 

LEITORES QUE OPINEM SOBRE 
O INFORMATIVO DENTRO DOS 

QUESITOS ABAIXO SEM A 
NECESSIDADE DE 

IDENTIFICAÇÃO. AS CRÍTICAS 
CONSTRUTIVAS SERÃO BEM 

VINDAS. DEPOSITE SUA 
SUGESTÃO NA CAIXA JUNTO A 
ENTRADA DO TEMPLO ATÉ O 
DIA 28/01/07 OU ENVIE POR E-

MAIL OU CARTA:

-APRESENTAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO
-QUANTIDADE DISTRIBUIDA
-CONTEÚDO
-OUTRAS SUGESTÕES

Os voluntários interessados em participar de 
diferentes atividades na IARC devem procurar 
o Pr. Marcos Barbosa (biblioteca, computação, 
secretaria, futebol, evangelismo, louvor, etc..) 

ANIVERSARIANTES DO MÊS: 
Janeiro 2007

Sede
02/01 Sheila Alves Silva de Oliveira
12/01 Maria Tereza Matos Rodrigues
13/01 Vera Lúcia de Souza
20/01 Enivaldo Lacerda de Oliveira
27/01 Moeme Ribeiro da Fonseca
27/01 Valmiria Josefa do Nascimento

Kid´s (sede)
01/01 Matheus Lucas Santana
30/01 Lucy Bárbara Farias Jasper

Americanópolis
09/01 Jeferson Miguel Santos
12/01 Daniela Fernanda Sabino da Silva

Guarulhos
02/01 Paulo Roberto dos Anjos

Zilma Cabeleireira - Tel. 5678-5442
Corte, escova, alisamento, amaciamento, prancha 

progressiva, reconstrução e cauterização. (irmã Zilma - 
diaconisa - sede)

          TERNURINHA - Telemensagem
             Tel. 5677-0422 - (irmã Diva )


