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Estudo Bı́blico

Casamento na IBNJS

Na quarta-feira 02/07 iniciou
-se um estudo com tema:
“Panorama da bíblia”. Será
feito em 5 capítulos. Perdeu
o primeiro? Assista na sessão de vídeos do nosso site.

No sábado 05/07 foi celebrado pelo Pr. Wilson, na
IBNJS, o casamento de Renata e Marcus Vinicius (não
são membros da igreja). A
palavra aos noivos foi de
Eclesiastes 9:9.

Concurso bı́blico na EBD
Nesse mês de julho a EBD
será no formato “classão”.
São todas as turmas da EBD
juntas em uma só classe.
E dessa vez a novidade foi o
Concurso Bíblico proposto
pelo Pr. Wilson. As perguntas estão não estão fáceis,
mas é muito bom para testarmos nosso conhecimento
bíblico.

Perguntas e respostas do dia 06/07/2014:
Qual é o versículo mais longo da Bíblia? (Ester 8:9)
Quem foi vendido por 20 moedas de prata? JOSÉ. (Gênesis 37:28)
Que nome de criança comemorou a perda da glória de Israel? ICABODE. (1 Samuel 4:21-22)
Qual o nome do latoeiro que se opôs a Paulo? ALEXANDRE. (2 Timóteo 4:14-15)
Quais foram os 4 jovens que se tornaram mais formosos pela dieta de vegetais? DANIEL, HANANIAS,
MISAEL e AZARIAS. (Daniel 1:11-15)
Qual foi o jovem que sofreu por adormecer durante um longo sermão? ÊUTICO. (Atos 20:7-10)
Qual rei instalou um aqueduto em Jerusalém? EZEQUIAS. (2 Reis 20:20)
Quem foi o primeiro missionário aos genMos? JONAS. (Jonas 3:1-3)
Quem, pela oração, teve sua vida aumentada por 15 anos? EZEQUIAS. (2 Reis 20:1-6)
Em que lugar um trovão propiciou a vitória de Israel em uma batalha ao amedrontar o exército oponente? MIZPÁ. (1 Sam. 7:7-11)
Quais foram os dois irmãos que eram octogenários antes de iniciarem sua real missão da vida? MOISÉS E
ARÃO. (Êx. 7:7)
Onde Paulo pregou seu primeiro sermão? DAMASCO. (At. 9:19,20)
Onde encontramos a primeira referência de dar graças antes da refeição? (1 Sam. 9:13)
Qual era o nome da avó de Davi? OBED. (Rute 4:13-17)
Qual o profeta cujos ossos ﬁzeram um cadáver ressuscitar ao tocar neles? ELISEU. (2 Reis 13:21)

Manhã de domingo
A manhã iniciou com o “classão” da EBD, este formato de aula costuma acontecer nos períodos de férias. Após, Mvemos o Concurso Bíblico preparado pelo Pr. Wilson, esse concurso
nos mostrou que nunca podemos parar de estudar a bíblia.
Após o tradicional café da comunhão, iniciou-se o culto dominical com louvores cantados a
Deus pela Esli e João.
O Pr. Wilson nos trouxe uma palavra tremenda, na qual temos que lembrar todos dias. A palavra era sobre a batalha espiritual que vivemos diariamente.
No ﬁm do culto celebramos a ceia do Senhor, para lembrarmos que ele morreu e ressuscitou por nós.

Domingo a noite
O preludio do culto da noite ﬁcou por conta do violino do Emanuel e o piano do Pr. Wilson.
Logo no início do culto foi exibido o documentário “Uma Esperança” da Missão BaMsta Cristolândia , onde mostra a história deste projeto. Quem não assisMu ou quer assisMr novamente,
basta acessar o site da Cristôlandia: www.cristolandia.org o documentário está em destaque.
Após o documentário Mvemos a apresentação do coro da IBNJS, seguido de louvores nas vozes
de Esli e João.
A mensagem bíblica da noite foi um pouco mais curta, por causa da apresentação do documentário, mas não menos impactante e foi sobre o texto de Gênesis 1:27.

