
INFORMATIVO SEMEADOR 

"  O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos 

mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a  

abertura de prisão aos presos."   Isaías 61:1  

2018 - Ano do Evangelismo  Editorial 

 D esde a criação é desejo do Pai que Seus filhos evangelizem os povos não alcança-
dos, os necessitados, os cativos e os presos espiritualmente. Como Igreja precisamos 

sentir o mesmo interesse e amor pelas pessoas demonstrados por Deus (Jo.3:16). 
 O profeta Isaías revela que nossa motivação principal precisa ser o amor, a salvação e a 
libertação de todos os perdidos. Se eu amo a Deus, esse amor alcança o meu próximo quando 
eu anuncio as boas novas de salvação. Alguém já disse: "Você pode evangelizar sem amar, mas 
você não pode amar sem evangelizar." 
 Jesus deu sua vida pelas ovelhas perdidas de Israel (Mt. 15:24). Ele disse em Jo 10:16 
“ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me convém conduzi-las; elas ouvirão a 
minha voz; então, haverá um rebanho e um pastor”.  Assim, ainda existem muitos que serão 
agregados ao rebanho do Senhor.  
 As últimas palavras de Jesus após a ressurreição e antes de sua ascensão foram registra-
das nos quatro evangelhos como a Grande Comissão. Foi uma ordem expressa pelos lábios de 
Jesus para Sua Igreja, que indica uma ação contínua, dinâmica e irreversível: “Portanto ide, fa-
zei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito San-
to;” (Mt. 28:19). 
 Como então cumprir esse chamado de anunciar a palavra? Pelo poder do Espírito Santo. 
O texto de Isaías 61:7, refere-se a Jesus, mas podemos aplicar a nossas vidas. O Espírito Santo 
nos capacita com Seu poder para testemunharmos onde Deus nos enviar. “Mas recebereis poder, 
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em 
toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra”. (At. 1:8).  
 2018 será o ANO DO EVANGELISMO. Nossa oração é que toda Igreja Cristã Semear e 
Colher, seja despertada a começar em sua própria família, e em todo campo missionário que 
Deus nos inserir, aproveitando todas as oportunidades para sermos Evangelistas, cheios do Espí-
rito Santo, e ganharmos muitas vidas para o Reino de Deus, pois todos fomos chamados para 
pregar o Evangelho. 

FELIZ 2018!  

EDIÇÃO ESPECIAL   Ano XV Número 160—Dezembro de 2017 

Alvos de Oração 
Sabedoria, visão, estratégia e revelação dos propósitos 

de Deus para a igreja (Ef. 4:7-16);  

Colheita, crescimento, manifestação e evidência dos 

sinais, maravilhas e milagres no meio da Igreja pelo 

poder do Espírito Santo (Mc. 16.17-18);  

Comunhão, fome e sede do corpo, arder pela intimida-

de, santidade, amor e temor a Deus (Sl.42:2); 

Crescimento na adoração viva, fervorosa em espírito e 

em verdade (João 4:23); 

Ministérios e Departamentos alinhados com a vontade 

de Deus, envolvidos com a intercessão, crescendo nas 

estratégias, autoridade e governo de Deus. Liderança 

humilde (Jo. 13:4-5); 

Prosperidade sobre a Igreja e famílias. (Sl. 65:11); 

Pastores e famílias – proteção espiritual, material e 

física; 

Compra do lote em Vicente Pires. 

Guia Profética 
 

1. Um aumento na manifestação sobrenatural de Deus; 

2. Ativação profética do poder dos milagres; 

3. O poder profético do Espírito aumentará; 

4. Uma onda do empreendedorismo para sairmos da crise; 

5. Os 70 anos de Israel como nação soberana ; 

6. Os encontros de louvor e adoração se intensificarão mais em 2018 ; 

7. O avivamento virá sobre a América do Norte; 

8. 2018 será o ano do portal de Deus, aberto para uma infinidade de 

oportunidades do Altíssimo para seu povo; 

9. 2018 ano da renovação da aliança com Deus, com a aliança virá a destruição 

de toda a escravidão. 

 

Apóstolo Dr. Rony Chaves (adaptado) 

Guia Completa no Site da Igreja 

www.igrejacristasemear.com    

"E tudo o que pe-

direm em  

oração,  

se crerem, vocês 

receberão" 



Aniversariantes de Janeiro 
Que Deus os abençoe ricamente! 

06/01 CLELTON DE SOUZA 19/01 JACQUELINE DE OLIVEIRA  

12/01 KAUAN DOS SANTOS  19/01 LUZINETE DE CARVALHO 

13/01 Pra. ANA NERY 27/01 LUISA ALVES 

15/01 EDINÉLIA PEREIRA  28/01 CHARLITON DE ANDRADE 

 ANIVERSÁRIO 15 ANOS SEMEAR 

 APRESENTAÇÕES DO JOY 

 ASSEMBLEIAS E BATISMOS 

 BAZAR CEILÂNDIA 

 CEIAS DO SENHOR 

 CONFERÊNCIA FOGO E MILAGRES 

 CONSAGRAÇÕES 

 CULTO DA VIRADA 2017/2018 

 CULTOS DA FAMÍLIA 

 CULTOS DA UNÇÃO E RESTAURAÇÃO 

 CULTOS DE CELEBRAÇÃO 

 CULTOS DE EVANGELISMO 

 CURSO DE CASAIS ALIANÇADOS EM CRISTO 

 DE HOMEM PRA HOMEM 

 DIA COM DEUS 

 DIA DA BÍBLIA 

 DIA DA EBD 

 DIA DE COMUNHÃO 

 DIA DO PASTOR 

 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 

 DOMINGO DA IGREJA PERSEGUIDA 

 ESCOLAS BÍBLICAS 

 EVANGELISMO 

 JANTAR ROMÂNTICO 

 MÊS DA FAMÍLIA  

 MULHERES CHEIAS DO ESPÍRITO 
SANTO 

 MULHER TOTAL  

 NOITE DE ADORAÇÃO 

 ORAÇÃO E BUSCA 

 PALESTRA PARA CASAIS  

 REUNIÕES COM OBREIROS E LÍDERES 

 REUNIÕES DE ORAÇÃO E MILAGRES 

 SEMANA DAS PRIMÍCIAS 2017 

 WORKSHOP DE INTELIGÊCIA EMOCI-
ONAL E IMERSÃO 

 

Retrospectiva 2017 

Os cultos de celebração são transmitidos  ao vivo pelo site da igreja.  
Domingo 19h 
www.igrejacristasemear.com 
 
Curta a Fan Page da Semear e saiba tudo que acontece na igreja. 
www.facebook.com/igrejacristasemear 

Agradecemos a Deus por sua vida e empenho no decorrer deste ano. 

Deus nos desafia a sermos exemplo de fidelidade como foi Josué. Foi 

através da fidelidade que o Senhor honrou, introduzindo-o em uma 

liderança. 

Observe foram os sinais de fidelidade na vida de Josué. 

a- Obediência (Ex. 17:8-16); b- Disposição de servir ( Ex. 24:13); c- 

Lealdade (Ex. 33:11); e- Coragem (Nm. 13:8,16); f- responsabilida-

de (Dt. 31.7-8), e outros como poder, promoção, credibilidade. 

Em 2018, Deus conta com sua determinação e habilidade para de-

senvolver seus dons em favor do Reino. 

Nós os abençoamos, para irem além, em nome de Jesus!  

Seus pastores. 

.: Terça 08h Consagração 

.: Quarta 20h Unção e Restauração 

 

.: Quinta-feira 
15h 
20h 

Reunião de Oração e Milagres 
De Homem Pra Homem (quinzenalmente)  

 

.: Domingo 
09h 
19h 

Escola Bíblica Dominical 
Celebração 

Aos Cooperadores 

Programação 

Cultos Online 


