
NISSO PENSAI!  
 

E a paz de Deus, que ex-
cede todo o entendimento, 
guardará os vossos cora-
ções e os vossos pensamen-
tos em Cristo Jesus. Quanto 
ao mais, irmãos, tudo o que 
é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo o que é jus-
to; tudo o que é puro, tudo 
o que é amável, tudo o que 
é de boa fama, se há algu-
ma virtude, e se há algum 
louvor, nisso pensai. Fili-
penses 4:7-8.  

A bíblia ensina que deve-
mos ter bons pensamentos 
e que os nossos pensamen-
tos poderão interferir no 
nosso jeito de ser, sentir e 
agir. É comprovado que tu-
do nasce primeiro na men-
te e se espalha para as 
emoções (sentir) e final-
mente 

comanda o agir (atitude).  A 
saber, a fé nasce na mente, 
o pecado nasce na mente, 
os desejos nascem na men-
te e os sentimentos são ali-
mentados pela mente e po-
dem contaminar o coração 
se não forem bons. Os nos-
sos pensamentos irão influ-
enciar nossas vidas de ma-
neira positiva ou negativa. 
Sabendo disso, o cristão 
precisa ter bons pensamen-
tos para desfrutar de uma 
vida emocionalmente sau-
dável e espiritualmente ple-
na! 

Deus tem bons pensa-
mentos ao nosso respeito, 
porém os nossos pensa-
mentos não são os pensa-
mentos de Deus porque os 
nossos pensamentos geral-
mente são carnais e não es-
pirituais e os pensamentos 

carnais nos afastam de 
Deus e matam a fé. Portan-
to temos que alinhar a nos-
sa mente com a mente de 
Cristo, como igreja ter um 
só pensamento e uma só 
fé, como a bíblia nos ensi-
na, para ter uma vida de vi-
tórias.  

Não vos conformeis com 
este mundo, mas transfor-
mai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que ex-
perimente qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vonta-
de de Deus. Romanos 12:2. 
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Informativo Semeador  

Agenda Semanal 

  Terça 08h - Consagração 
 Quarta 20h - Culto de Unção e Restauração 
 Quinta 15h - Reunião de Oração e Milagres 
 Domingo 09h - Escola Bíblica Dominical 
 Domingo 19h - Culto de Celebração 

Programação de  

Setembro 
03/09 - Aniversário Semear 15 anos com Ap. Jesher Cardoso 

06/09 - Aniversário Semear 15 anos com Pr Joelyson Santos 

10/09 - Aniversário Semear 15 anos com Pr. Melquizedeque Cardoso 

17/09 - Aniversário Semear 15 anos 

24/09 - Aniversário Semear 15 anos com Pr. Jorge Santos 

Aniversariantes  de  

Setembro 

Inscreva-se em  
nosso canal! 

Assista cultos Ao Vivo em 

qualidade HD pelo nosso canal no 

Youtube. Domingo 19h! 

Você quer assistir 

novamente uma 

mensagem acesse 

pelo nosso canal. 

www.igrejasemear.com 

Avisos 
Dentro do templo não é per-
mitido: 

 Gravar os cultos; 

 Mascar chiclete; 

 Uso do celular; 

 Consumir alimentos e  
bebidas. 

Biblioteca Semear  

Sugestão:  O que acontece 

quando oramos por nossas 

famílias 

Autor:  Evelyn Christenson 

Procure a Irmã  Alessandra 

Atendimento Pastoral 

Se você deseja um atendimen-

to marque seu horário com a 

secretária da Igreja, 3397.2035 

(14h às 19h e sáb. de 9h às 

13h) 

Para Tornar-se Membro 

Os irmãos que desejarem ligar-

se à Igreja,  procurem um dos 

pastores da igreja. 

Classe Novos Decididos 

Estão abertas as inscrições 

para a Classe de Novos Decidi-

dos. Interessados, procurar o 

Pr. Edilson. 

Atualização de Dados 

Membros que mudarem de 

telefone ou endereço,  favor 

atualizar cadastro:  

semearigrejacrista@gmail.com 

FIQUE LIGADO 

03/09 IVALOO LEITE DA COSTA 20/09 PEDRO VINÍCIUS SIQUEIRA 

04/09 JULIANA NERY  21/09 PEDRO MOREIRA BASTOS 

04/09 LUCAS DE FREITAS  22/09 PAULO ROBERTO  

08/09 VILMA MARIA  27/09 EVÂNIA MARIA  

12/09 GENI MARIA DOS REIS 29/09 AMANDA AMORIM  

15/09 CAMILA MAIA  30/09 JEFTÉ GABRIEL ARARUNA 

16/09 RENATA MENDES    

    

    

https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/4/6-8
https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/4/6-8

