Domingo, 22 de Maio de 2022 - 26ª Edição

A nova
Aliança

PROGRAMAÇÃO

Fique por dentro das
atividades que serão
realizadas nos próximos
14 dias. E participe!

ea

DEVOCIONAL

Cronograma Quinzenal
para o seu Devocional
diário.

ESPECIAL

batalha
ﬁnal
/IPUBSANTAEFIGENIA

Vídeos Criativos,
Atividades para cada
faixa etária e outras
informações.

(31)3324-7665
/IPUBSANTAEFIGENIA
/IPUBSANTAEFIGENIA

Rua Coronel Antônio Pereira da Silva, 107 - Bairro Sta Eﬁgênia/BH

PROGRAMAÇÃO QUINZENAL
QUI

26/05/2022

Culto de Oração e Estudo da Palavra
Ás 19:30h

SÁB

28/05/2022

QUI

02/06/2022

Culto de Oração e Estudo da Palavra
Ás 19:30h

SÁB

04/06/2022

Oﬁcina Educa va Baby (2 a 5 anos):
às 18h com a Professora Daniela
Oﬁcina Educa va Infan l (6 a 13 anos):
às 18h - Aula de Educação Emocional
com a Professora Ariane
Oﬁcina Educa va para TODOS os Pais
às 18h - Aula de Educação Financeira
com a Professora Maryane

Oﬁcina Educa va Baby (2 a 5 anos):
às 18h com a Professora Daniela
Oﬁcina Educa va Infan l (6 a 13 anos):
às 18h - Aula de Educação Financeira
com a Professora Maryane
Oﬁcina Educa va para TODOS os Pais
às 18h - Aula Especial com o diácono
Cleber
Ceia do Senhor às 19:45h

DOM

DOM

29/05/2022

Culto de Adoração: Ás 18h na direção
do Depto de Crianças e Adolescentes

05/06/2022

Culto de Adoração: Ás 18h na
direção do Departamento de Mulheres

FESTIVAL DE
COMIDAS TÍPICAS
DE INVERNO
25 | JUNHO | 2022

com Gincana Bíblica

Aconselhamento Pastoral:
Para marcar um horário com o Pastor, entre em contato pelo Whatsapp:
(19) 98711-8830

Culto no Lar e Visita Familiar:

Visita para Mulheres: Para

Para marcar um culto ou uma visita
familiar em sua casa, entre em contato
com o Diácono Cleber. (31) 98705-3173

marcar uma visita feminina no lar,
entre em contato com a irmã Sônia
(31) 98684-0117.

INSTRUÇÕES PARA UM BOM DEVOCIONAL
O devocional é a sua maneira de amar a Deus diariamente. É a
manutenção da sua fonte. Precisa ser um es lo de vida! É um tempo
que você ra para estar a sós com Deus.

Passo 1

ORAÇÃO INICIAL

Faça uma oração, pedindo a Deus que fale ao seu coração, através do
louvor, da Palavra e em oração.

Passo 2

ADORAÇÃO

Escute o louvor da semana, através do QR-Code
ao lado apontando a câmera do seu celular.
Esse é o momento da sua Adoração, portanto,
louve o Senhor de todo o seu coração! Se
preferir, escute mais louvores.
Expresse a Deus sua gra dão e amor através
dos louvores que escutar!

Passo 3

PALAVRA

Medite nas Leituras Bíblicas sugeridas, entendendo a melhor forma de
aplicar essa Palavra em sua vida! Uma sugestão: Reserve um caderno
para registrar diariamente essas informações.

Passo 4

ORAÇÃO FINAL

Faça sua oração pessoal. Apresente a
Deus sobre o que você é grato(a), suas
aﬂições e angús as, seus desejos e
sonhos. Peça a Ele que te oriente em
suas decisões. Ore por sua família, pela
igreja e por seus líderes. Para usar a
nossa Lista de Intercessão, scanneie
o QR-code ao lado.

Sugestão: Faça um jejum individual em um dia dessa semana.

INTRODUÇÃO

A nova Aliança e a Batalha Final
Este devocional é con nuidade do anterior ‘A Redenção revelada
através das alianças’, que con nha os seguintes assuntos:
Ÿ Aliança Adamica;
Ÿ Aliança com Noé;
Ÿ Aliança Abraamica;;
Ÿ Aliança Mosaica
Ÿ Aliança Davidica;
Ÿ A Aliança da Redenção.

Agora vamos estudar, a parte ﬁnal da história bíblica:
Ÿ A nova Aliança;
Ÿ A Igreja;
Ÿ A plenitude dos gen os;
Ÿ O Retorno de Jesus;
Ÿ O casamento e a ceia do cordeiro;
Ÿ Reino Milenar;
Ÿ Batalha Final.

Podemos ver como Deus é ﬁel à sua aliança, pois Ele vela sobre Sua
Palavra para cumpri-la (Jeremias 1:12). Porque todas as promessas
tem nEle o ‘sim’, e por Ele o ‘Amém’, para Glória de Deus (2 Corín os
1:20). Abra seu coração e deixe o Espírito Santo te guiar nessa história
cheia de amor e verdades eternas irrevogáveis.
LEIA A INTRODUÇÃO ANTES DE INICIAR O CRONOGRAMA A SEGUIR.

DEVOCIONAL: CRONOGRAMA QUINZENAL

SEG
1º Dia

Marcos 14:22-24 - Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu
graças, par u-o, e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomem; isto é o
meu corpo". Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos
discípulos, e todos beberam. E lhes disse: "Isto é o meu sangue da
aliança, que é derramado em favor de muitos.

Na An ga Aliança, o perdão dos pecados só era alcançado através do sacri cio e
derramamento de sangue de animais. Mas como esses não eram sacri cios
perfeitos, era necessário sacriﬁcar animais repe damente. Estes sacri cios só faziam
sen do por causa da promessa de um sacri cio perfeito e suﬁciente. A nova Aliança
foi feita no sangue do cordeiro de Deus que de ra o pecado do mundo.
Leia: Hebreus 9:13-14, João 1:29, Rom. 3:25; 5:18, Hebreus 13:12, 2 Corín os 5:21

TER
2º Dia

Hebreus 12:24 - A Jesus, mediador de uma nova aliança [...].
1 Timóteo 2:5-6 - Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e
os homens: o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo
como resgate por todos [...].

A humanidade não nham como ter acesso a Deus, de modo que Deus providenciou
um mediador e sumo sacerdote, Jesus Cristo. Um mediador se incumbe de encontrar
soluções para desacordos, em nosso caso, entre Deus e os homens, quando todos os
demais recursos fracassaram. A solução foi se entregar espontaneamente para que
através dele, através da obra redentora da Cruz fossemos reconciliados com Deus.
Leia também: Hebreus 10:19 -22, Tiago 4:4, Romanos 5:10, 2 Corín os 5:18, Hebreus
9:27-28
1 Pedro 1:23 - Pois vocês foram regenerados, não de uma semente
perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e
permanente.
João 1:1, 14 No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com
3º Dia
Deus, e era Deus. Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu
entre nós [...].

QUA

O propósito de todas as alianças feitas no An go Testamento era para proteger a
Semente Santa até a plenitude dos tempos (quando Jesus nasceu). Quando
analisamos a genealogia do Senhor Jesus, veremos todo po de pecador (assassinos,
adúlteros, pros tuta, fornicadores, alcoólatras etc). Quando Jesus se manifestou ele
perdoou todo po de pecado, tanto os pecados de seus ancestrais quanto os pecados
futuros da humanidade. Isto é o que a Bíblia chama de sacri cio perfeito e único.
Leia: Gálatas 4:4

QUI
4º Dia

Marcos 16:15-16 - E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda criatura. Quem crer e for ba zado será salvo; mas
quem não crer será condenado.

Hoje a igreja tem a missão de disseminar essa Semente Santa nos corações que estão
espelhados pelos 4 cantos dessa terra. O evangelho signiﬁca Boas No cias, que
basicamente é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna (João 3:16).

SALVAÇÃO
‘Eu fui salvo’ Salvo e Justificado
‘Estou sendo salvo’Santificado e
da penalidade do meu pecado. salvo do poder do pecado sobre mim.

SEX
5º Dia

‘Serei salvo’ Glorificado, novo
corpo sem a presença do pecado.

Leia Daniel 2 - A cabeça de ouro era a Babilônia, o peito e o braço de
prata eram os Medos e Persas, o quadris de bronze era a Grécia, as
pernas de ferro era o império Roma e os pés misturado de ferro e
barro representa o governo mundial atual, que é fruto da divisão do
que sobrou do império Romano..

A Plenitude dos gen os, é bem representa pela a estatua que
Nabucodonosor viu em seu sonho, que representa todos os governos
mundial depois do ﬁm dos reis de Israel. O governo mundial atual não
cairá como os anteriores a ele, o ﬁm deste governo será no retorno do
Senhor Jesus. O Deus dos céus estabelecerá um reino
que jamais será destruído e que nunca será
dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos
esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará
para sempre (Daniel 2:44) Leia também Daniel 7 e 8

SÁB
6º Dia

Romanos 11:25 - Irmãos, não quero que
ignorem este mistério, para que não se tornem
p re s u n ço s o s : I s ra e l ex p e r i m e nto u u m
endurecimento em parte, até que chegasse a
plenitude dos gen os.

O relógio de Israel parou de contar o tempo, desde quando o reino de Judá foi levado
ca vo para a Babilônia e só voltou a contar quando o estado de Israel foi criado em 14
de maio de 1948. Estamos vivendo o cumprimento de inúmeras profecias bíblicas. O
apóstolo dos gen os diz ‘por causa da transgressão de Israel, veio salvação para os
gen os, para provocar ciúme em Israel. De um lado temos gen os que querem a
destruição de Israel e de outro estamos nós que acreditamos na salvação vinda
primeiramente aos Judeus. Leia todo o capítulo 11 de Romanos.

2 Tessalonicenses 2:3-4 - Não deixem que ninguém os engane de
modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, então, será
revelado o homem do pecado, o ﬁlho da perdição. Este se opõe e se
exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração,
7º Dia
a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele
mesmo é Deus.
Antes do retorno do Senhor Jesus, será revelado o an cristo e o falso profeta. Haverá
então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora,
nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria;
mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados.e se o tempo não fosse
abreviado eles enganariam até os eleitos, mas aquele que perseverar até o ﬁm será
salvo.
Leia Mateus 24

DOM

SEG
8º Dia

Atos 1:11 - Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu,
voltará da mesma forma como o viram subir".
1 Tessalonicenses 4:14 - Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu,
cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com
ele, aqueles que nele dormiram.

O retorno do nosso Senhor Jesus, será com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta
de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro. Depois disso, os que es vermos vivos seremos arrebatados juntamente
com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com
o Senhor para sempre. Este momento será um pouco antes da Pedra destruir o
governo mundial representado pelos pés de ferro e barro na estatua descrita em
Daniel 2.
Leia 1 Tessalonicenses 4:13-17, Zacarias 14:4

TER
9º Dia

Apocalipse 1:7 - Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até
os mesmos que o traspassaram; e todas as tribos da terra se
lamentarão sobre ele. Sim. Amém.

Nesse grande dia a humanidade experimentará uma mistura de emoções alguns
ﬁcarão alegres e outros lamentarão. A grande maioria da nação que não acreditava
que o Senhor Jesus era o Messias (ungido), lamentará amargamente por não ter
reconhecido antes este fato eterno. Porém com o ﬁm da plenitude dos gen os, a
nação de Israel retornará ao seu lugar de protagonista e será a capital mundial do
reino de Deus na terra, de onde o Messias reinará e abençoará todas as nações da
terra, cumprindo de uma forma plena ‘em serão benditas todas as famílias da terra’.
Leia Gênesis 22:18, 1 Corín os 15:52

QUA
10º Dia

Apocalipse 22:17 - O Espírito e a noiva dizem: "Vem! " E todo aquele
que ouvir diga: "Vem! " Quem ver sede, venha; e quem quiser,
beba de graça da água da vida.

Agora estamos no intervalo, que é o período entre a ascensão de Cristo ao céu e Sua
segunda vinda. É nesse período que a noiva se prepara, se adorna, e se veste de
san dade para se apresentar sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas
santa e irrepreensível. A igreja do FIM DOS TEMPOS, é representada por uma noiva
que anseia pela volta de seu noivo para buscá-la, clamando MARANATA.
Maranata é uma palavra de origem Aramaica que pode ter três signiﬁcados
dependendo do contexto u lizado. Ela pode signiﬁcar “O Senhor veio”, “O senhor
virá” ou um clamor “”Vem Senhor”. Leia Mateus 25, Efésios 5:25-27, Efésios 2:11-22

QUI
11º Dia

Apocalipse 19:7,9 - Regozijemo-nos! Vamos nos alegrar e dar-lhe
glória! Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva
já se aprontou. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia
das bodas do Cordeiro

As Bodas do Cordeiro deve ser o momento mais aguardado por todos os verdadeiros
seguidores de Cristo. Essa festa não será cancelada, esse grande dia chegará, onde
nosso Noivo virá e separará as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, os santos dos ímpios.
Este casamento acontecerá antes do Reino milenar começar pois acreditamos que a
igreja não passará pela grande tribulação, e reinaremos com Ele.
Leia: João 3.27-30, Lucas 14.16-23, 2 Corín os 11:2-3, 2 Timóteo 2:12,
Apocalipse 5:10
Apocalipse 20:1-3 - E vi descer do céu um anjo, que nha a chave do
abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a
an ga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos.
E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que
12º Dia não
mais engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois
importa que seja solto por um pouco de tempo.

SEX

Este período será maravilhoso, desde o jardim do Éden até este dia a humanidade
nunca experimentou um dia se quer sem a inﬂuência e enganos de satanás. Jerusalém
será a capital do mundo, será o trono do Messias,
não haverá guerras e nem conﬂitos mundiais, Isaías 65.25: “O
lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como
o boi; pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano
algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.” Além disso
as pessoas terão a idade das árvores. Leia: Apocalipse 20:6,
Isaías 2:1-4, Atos 1:6-7, Isaías 65:20-22

SAB
13º Dia

Apocalipse 20:7-8 - E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto
da sua prisão, E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro
cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do
mar, para as ajuntar em batalha.

As pessoas que nasceram no Reino milenar não veram que escolher entre o bem e o
mau, como nós nos dias atuais, então elas terão a oportunidade de demonstrar sua
obediência a Deus. Não se sabe quanto tempo demorará para que Satanás reúna um
novamente exercito contra o povo santo de Deus e contra a cidade Santa. Mas uma
coisa é certa o inimigo se levanta para cair, e dessa vez será a ul ma vez.

DOM
14º Dia

Apocalipse 20:9-10 - E subiram sobre a largura da terra, e cercaram
o arraial dos santos e a cidade amada; e de Deus desceu fogo, do
céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago
de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta; e de dia e de
noite serão atormentados para todo o sempre.

Será a Batalha Final, o úl mo dia em que o
diabo perturbará a criação de Deus, sua
existência será restrita ao lago de fogo e
enxofre juntamente com a morte, o inferno e
seus demais seguidores. Haverá o juízo ﬁnal
para aqueles que não verem seus nomes
escritos no livro da vida estes serão lançados no
lago de fogo também, o lago de fogo é a
Segunda morte.

A terra passará por um processo de restauração
através do fogo, então se cumprirá a promessa
de novos céus e nova terra sem a presença do
mau e lembranças das coisas passadas.
Lei também: Marcos 9:44-46, Apocalipse 20:14,
Mateus 10:28, Apocalipse 20:6, João 17:24,
Isaías 65:17

A partir de 14 anos
Jovens, separamos dois
videos rápido e bem
interessante para te
ajudar a compreender a
história da Bíblia..
Assista scaneando o
QR-code ao lado!
Vídeo 1

IPUB
aby
B

Vídeo 2

02 a 05 anos

Papai e Mamãe, assista com seu ﬁlho(a) o
vídeo, scaneando o QR-code ao lado. Cantem
essa canção e divirtam-se dançando na
Presença de Deus! Durante essas duas
semanas, aproveite cada oportunidade para
falar com seu ﬁlho sobre a aliança que Jesus
fez conosco!

I P UiBds
K

Papai e Mamãe, ajude seu ﬁlho(a) a colocar em
sua ro na a prá ca do devocional. Assista com
ele(a) o vídeo, scaneando o QR-code ao lado.
Conversem sobre o que estão aprendendo com
esse cronograma, instruindo e es mulando-o a
ﬁrmar sua aliança com Deus!

06 a 13 anos

ATIVIDADE
1) QUAL O SIGNIFICADO DOS ELEMENTOS DA SANTA CEIA?
Leia em sua Bíblia, Mateus 26:26-28 e anote abaixo:

O que signica a palavra Evangelho?
Explique com suas palavras.

FESTIVAL DE
COMIDAS TÍPICAS
DE INVERNO
25 | JUNHO | 2022

Um saboroso Cardápio e Uma preciosa Comunhão!!!
Caldo de Mandioca - Caldo Verde - Caldo de Feijão - Canjiquinha
Canjicão - Arroz Doce - Mingau de Milho Verde - Cocada
Chá de Amendoim - Chocolate Quente - Café - Chá de Hortelã
Gincana Bíblica e a equipe vencedora ganhará prêmio!
Estaremos compar lhando mais informações!

LEITURA BÍBLICA | ORDEM CRONOLÓGICA
SEMANA 19

SEG

TER

QUA

2 Samuel 7; Salmos 25,29, 2 Samuel 8-9;
33,36,39
1 Crônicas 17
1 Crônicas 18

QUI

SEX

SÁB

DOM

Salmos
2 Samuel 10; Salmos 65 a 67, 2 Samuel 11-12;
50,53,60,75 1 Crônicas 19;
69 a 70
1 Crônicas 20
Salmo 20

SEMANA 20

SEG

TER

QUA

QUI

Salmos 32,
51,86,122

2 Samuel
13 e 15

Salmos 3-4,
12-13, 28,55

2 Samuel
16-18

SEX
Salmos 26,40,
58,61-62,64

SÁB

DOM

2 Samuel
19-21

Salmos
5,38,41-42

