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Encontramos na Palavra de Deus diversos 
exemplos do exercício da fé que faz a dife-
rença. Trata-se da fé que tem fundamento e 
que move quem a possui. Afinal a vida cristã 
não é estática, mas dinâmica e repleta de 
desafios (Hb 11.32-39).

A fé que faz a diferença não é movida e 
estimulada por desejos e caprichos pessoais, 
e nem alimentada e mantida por pensamen-
tos positivos, frutos da mente humana. A fé 
que faz a diferença não aceita qualquer 
coisa, mas apoia-se na revelação de Deus ao 
homem (Rm 10.14-17). 

Note o exemplo de Abraão, que recebeu a 
promessa divina de que seria “pai de muitas 
nações”. Interessante as expressões referen-
tes a este relato: “creu contra a esperança”, 
“corpo amortecido”, “amortecimento do ven-
tre” (Rm 4.17-21). Todavia, mesmo diante de 

tantos fatores contrários, ele man-
teve a fé na promessa divina.

A FÉ QUE FAZ A DIFERENÇA É 
BASEADA NA REVELAÇÃO DE DEUS

“Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em 
fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé.” 

(Romanos 1.17)



��AGENDA MENSAL

Domingo (9h): Escola Bíblica Dominical
Domingo (18h): Louvor e Adoração
Terça-feira (19h): Doutrina
Quarta-feira (9h-18h30): Oração e Libertação
Quinta-feira (19h): Culto de Oração
Sábado (14h-18h): Tarde da Bênção

��AGENDA PERMANENTE DE CULTOS

��DIRETORIA DA IGREJA MATRIZ
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05/06 (09h): Reunião do Diaconato
06/06 (10h): Ceia do Senhor
06/06 (14h): Reunião de Obreiros
12/06 (09h): Reunião de Líderes SEMADEM
25/06 (22h): Vigília da Vitória Total
28/06 (19h): Reunião de Ministério
29/06 (19h): Reunião Mensal

Presidente: Bispo Abner de Cássio Ferreira
1ª Vice-Presidente: Bispa Marvi Borges Ferreira
2º Vice-Presidente: Pr. João Marinho Batista
3º Vice-Presidente: Pr. José Romeu Teixeira
1º Secretário: Pr. Manoel Luiz Prates
2º Secretário: Pr. Marcos Sant’Anna da Silva
1º Tesoureiro: Pr. Aparecido Dias
2º Tesoureiro: Pr. Misael Lourenço Arruda



Todas 19h Grupo Vale de Bênção

TERÇA-FEIRA

DOMINGO

06/06
09h

18h

BSPLM; Grupo Vale de Bênção (Ceia do Senhor)

BSPLM; Adolescentes; Mocidade; Coral e 
Orquestra Avivamento

13/06
09h

18h

BSPLM

BSPLM; Coral e Orquestra Missionário

20/06
09h
18h

BSPLM

BSPLM; Coral Sacro Gestêmani

04/07
09h

18h

BSPLM; Grupo Vale de Bênção (Ceia do Senhor)

BSPLM; Adolescentes; Mocidade; Coral Sacro 
Getsêmani

27/06
09h

18h

BSPLM

BSPLM; Coral e Orquestra Avivamento

BSPLM (15h): dias 05, 13, 20 e 27 de junho

��AGENDA DE ENSAIOS

� � � /ADMadureiraMaeOficial

��ESCALA MUSICAL
Pr. Joel Raimundo dos Santos – Diretor Musical



C A MPANHA DO QUILO
No primeiro domingo do mês, colabore trazendo 1kg 
de alimento ou outro produto não perecível, como 

itens de higiene e limpeza. Com sua ajuda podemos 
oferecer cestas básicas aos mais necessitados.

A ORDEM É MARCHAR!
“Então, disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? 
Dize aos �lhos de Israel que marchem” (Êxodo 14.15).

Através de Moisés, Deus conduziu o povo de Israel em sua 
gloriosa saída do Egito, da mesma forma Ele cuida de nós e 
nos encaminha para as Suas promessas. E por isso Ele nos 
diz: MARCHE! Marchar significa: caminhar, progredir... 
Marchar é uma determinação para quem quer conquistar! 
Nós somos recrutados por Deus para vivermos no combate 
da fé, somos soldados selecionados para enfrentar as potes-
tades do mal.

Vivemos dias difíceis, onde somos tentados a desistir, 
voltar atrás, mas Deus nos orienta a marchar! Seguir em 
frente! Pois o Senhor tem se levantado como muro de prote-
ção, impedindo o inimigo de nos tocar. Não é tempo de 
parar! A vitória o Senhor vai dar àquele que for fiel até o fim.

Marchar é uma demonstração de poder! Poder contra 
satanás, uma forma de protesto, numa demonstração de 
que “... maior é o que está conosco...”

Onde marchar? Em direção à promessa, pela fé! 
Precisamos seguir adiante rumo às promessas que Deus 
tem para nós! Ele é fiel e vai cumpri-las. A marcha pressupõe 
um ritmo e uma constância, e é assim que Deus espera que 
nos comportemos para cumprirmos o nosso objetivo. Não 
podemos permitir que o desânimo ou os obstáculos 
venham nos impedir de continuar marchando, mantendo o 
foco naquilo que fomos chamados para fazer e, principal-
mente, mantendo a fé de que Deus está à nossa frente. 
Mesmo que neste momento de tantas adversidades só 
possamos ver o mar à nossa frente e montanhas ao nosso 
redor. Alegremo-nos! Pois o Senhor segue adiante e nos 
chama para seguirmos com Ele. Sejamos fortes e corajosos, 
sempre direcionados pelo Senhor e em ritmo constante.

CIBE
Bispa Marvi Ferreira – Presidente





Aponte a câmera do 
seu celular e acesse 
o Boletim Digital 
da AD Madureira!
admadureira.com.br/boletim


