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Pr.Israel Miranda

Será que Deus não quer que você pague o pato?
Há duas versões sobre a 

história de “pagar o pato”. Uma delas 
deriva de um antigo jogo praticado em 
Portugal. Amarrava-se um pato a um 
poste e o jogador, montado em um cavalo, 
deveria passar rapidamente e arrancá-lo 
de uma só vez do poste. Quem perdia era 
que pagava pelo animal sacrificado, por 
causa disso  passou-se a empregar a 
expressão para representar situações 
onde se paga por algo sem obter nenhum 
benefício em troca. A outra expressão 
pode ter se originado em uma história do 
século XV. Um camponês passou em 
frente à casa de uma mulher casada, com 
um pato na mão. A mulher f icou 
interessada em ter o pato, e propôs ao 
camponês pagá-lo com favores sexuais. 
Mas o homem queria prolongar o ato, 
enquanto a mulher achava que já tinham 
feito sexo o suficiente para o que julgava 
valer o animal. Os dois começaram a 
discutir e, em meio ao debate, chegou o 
marido da mulher, e quis saber por que 
eles discutiam. A mulher então, explicou 
que a desavença era em função do 
dinheiro que faltava para chegar ao valor 
desejado pelo camponês. O marido deu o 
dinheiro e, literalmente, pagou o pato.

No  con tex to  secu la r,  a 
expressão “pagar o pato” significa, em 
qualquer situação fazer papel de tolo, 
pagando por aquilo que não se deve. 
Quem paga o pato arca com as 
consequências de ações e atitudes de 
outras pessoas. Quem paga o pato 
percebe que acabou levando desaforos e 
prejuízos para casa. Quem paga o pato se 
sente como um idiota, no final das contas. 
Será que Deus entende a expressão 
pagar o pato como nós entendemos? 
Quando a Bíblia ensina que, se teu 
inimigo tiver fome você deve lhe dar de 
comer, e se tiver sede, lhe dar de beber, 
não é uma nova versão da expressão 

“pagar o pato”? A verdade é que Jesus 
pregou isso de modo bem claro, quando 
disse: “se alguém lhe quiser tomar a capa, 
dê-lhe também a túnica; se lhe obrigar 
andar uma milha, vai duas; se baterem 
num lado da face, oferece o outro”. Meu 
Deus! Como é difícil essa história de 
pagar o pato! 

Parece que ninguém está 
preparado para engolir um pato tão 
indigesto desse jeito. Parece que é mais 
fácil matar o pato do que pagar o pato.  
Parece que esse tipo de pato é uma 
tribulação contínua na vida de quem quer 
levar a vida cristã a sério. Quem está 
disposto a pagar o pato está abrindo mão 
de ser precipitado, temperamental, 
escandaloso, vingativo, traiçoeiro e 
maligno. Quem está disposto a pagar o 
pato está decidido a não ser murmurador, 
m a l e d i c e n t e ,  c r í t i c o ,  j u l g a d o r, 
indisciplinado, fofoqueiro e caluniador. 
Quem está disposto a pagar o pato vive a 
condição de um verdadeiro servo de 
Cristo, pois Ele mesmo “pagou o pato” 
pela humanidade, quando levou sobre si 
pecados que não havia cometido.

Quem são os patos que 
devem ser pagos na sua vida? Os de sua 
família, do seu trabalho, de sua escola, de 
sua igreja, do seu círculo de amizades? 
Na verdade, eles estão em todo o lugar. 
Mas ninguém deve matar ou morrer por 
causa deles, o que se deve fazer é ajustar 
as emoções de acordo com a realidade 
dos fatos, não colocando lente de 
aumento a fim de sofrer além do possível, 
e nem se tornar cego a fim de ser 
insensível. Que ninguém se esqueça: 
pagar o pato também é um princípio de 
humildade, por isso sempre seremos 
tentados  a cair nas contradições da vida.    

O peso das palavras depende da boca de quem as pronuncia.

A Missão de nossa Igreja é:A Missão de nossa Igreja é:
Tornar conhecido o nome de Jesus,

glorificar a Deus, desenvolver uma vida
cristã Frutífera e boa Convivência.

Tornar conhecido o nome de Jesus,
glorificar a Deus, desenvolver uma vida

cristã Frutífera e boa Convivência.

Tornar conhecido o nome de Jesus,
glorificar a Deus, desenvolver uma vida

cristã Frutífera e boa Convivência.
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Aniversariantes da semana

Para RefletirPara Refletir

06/11/2017

3ª Feira

4ª Feira

07/11/2017

08/11/2017

5ª Feira 09/11/2017

08.00h  -  Consagração pelas famílias
19.30h  -  Culto de Oração
20.00h  -  Discipulado

08.00h  -  Oração no Templo
19.00h  -  Aula de Música (Prática  de Cordas)

08.00h  -  Oração no Templo
19.30h  -  Culto da Vitória
19.30h  -  Aula de Música (Prática de Sopro iniciante)

6ª Feira 10/11/2017

Domingo 12/11/2017

Todo 3º Domingo: 19h Ceia:

08.15h  -  Mesa da comunhão
09.00h  - EBD (Escola Bíblica Dominical)

19.00h  - Culto de Celebração
21.30h - Mensagem de Vida (Rádio Imprensa)

2ª Feira

Sábado 11/11/2017

08.00h  -  Oração Desperta Débora
19.30h  -  Culto da Melhor Idade
20.00h  -  Reunião dos Adolescentes

08.00h  -  Oração no Templo
14.30h  -  Tarde da Bênção
19.00h  -  Curso Teológico 

– Não, disse o pastor. Você 
aguenta segurar mais um 

pouco?
– Ele balançou a cabeça 

positivamente.
Mais alguns minutos e o rapaz 

abaixou a mão e a taça.
– O que houve? – Não estou 

aguentando mais segurar, meu 
braço está doendo.

– Você pode aguentar só mais 
um pouquinho?

– Sim, levantando a mão com a 
taça.

Depois de dez minutos o rapaz 
abaixa a mão e desiste, pois já 

não aguentava a dor.
Sabe qual é o peso da taça? É 

o mesmo, o que difere é o 
tempo. Segurar a taça alguns 

minutos não senti nada. Segurar 
por uma hora dá dor no braço. 
Segurar o dia todo o braço fica 

dormente.
O stress, a preocupação, a 

ansiedade são como a taça com 
água: por um tempo é normal, 
por um pouco mais de tempo 
começa machucar. O dia todo 
deixa o braço paralisado. Sabe 

como mudar isso? Largue a 
taça!

Um pastor constatou que uns 
crentes estavam passando por 
muitas situações de estresse, 
ansiedade e preocupações, 
então resolveu ensinar-lhes 

uma lição. Ele pegou uma taça 
de cristal e a encheu de água. 
Em seguida fez uma pergunta 

aos irmãos: Qual é o peso 
dessa taça de cristal com água? 

Alguns disseram uns 300, 
outros 700 gramas, não mais 

que isso.
Então o pastor chamou um 
rapaz e disse se ele poderia 
segurar a taça a fim de saber 
mais certamente o seu peso, 

mas que segurasse com a mão 
erguida; e o pastor começou a 

pregar.
Passados alguns minutos o 
rapaz fez sinal ao pastor se 

poderia ir sentar.

09.00h  - Reunião de Obreiros - Matriz
13.00h  -  Aula de Música (Prática de Cordas iniciante)

  (Prática de Sopro iniciante)14.00h  - Aula de Música 
(Prática de Sopro e Cordas)15.00h  -  Aula de Música 

18.00h  - Ceia na Matriz

07/11 NEIDE DE ALMEIDA TEIXEIRA
07/11 ANDRÉ CHAVES BRASIL
07/11 RICARDO FELIPE BORGES DE PAULA NASCENTE
07/11 MARIA VALDENI DE SOUZA RIBEIRO
07/11 REGIS DIAS
07/11 MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA
08/11 ISRAEL JUNIO BOAVENTURA DE MIRANDA
08/11 SINEIDE PONTES NERES DE SANTANA
09/11 ROQUE DA COSTA
09/11 MARIA DO CARMO FERNANDES MATIAS
10/11 ANÁLIA MARIA DE LOURDES SILVA RODRIGUES
10/11 URÂNIA BIDAMAR DOS ANJOS RODRIGUES
10/11 SARA RODRIGUES DE MORAIS
10/11 ALLAN VICTOR ALVES GUERRA
10/11 HILDA DA ROCHA
11/11 FÁTIMA APARECIDA JESUS SOUZA
11/11 VAÍ GOMES SILVEIRA
12/11 AILTON MENDES SARDINHA
12/11 MAGNA AVILAR COSTA
12/11 DIVINA BARBOSA DE DEUS ARAÚJO
12/11 TATIANA KELLEN DE OLIVEIRA

O peso
da taça



Departamento Tarde da Bênção:
Líder: Missionária Dauma

Venha participar Toda SEGUNDA-FEIRA
às 14.30h. da Tarde da Bênção.
 

Programação Semanal 

Não falte!

EBDEBDEscola Bíblica Dominical

Benefícios de Deus para
os que o temem.
Pr. Elenildo Leal de Oliveira

No próximo Domingo estaremos estudando a lição de nº 07             

Introdução:

1 - O que é temer a Deus?

2 - Padrão espiritual de quem teme ao Senhor;

3 - Bem aventurado o que teme ao Senhor;

4 - Bênçãos proferidas por Jesus;

5 - Benefícios aos que temem a Deus;

Conclusão
Pensamento central da lição

      Ninguém pode conhecer a verdadeira graça de Deus,
se antes não conhecer o temor de Deus. (A.W.Tozer)

Culto de Oração

Toda 4ª Feira das 19.30 às 21.00h
Venha falar com Deus. Venha ouvir Deus falar.

Busca de Poder, Cura Divina, Libertação, Unção.

Venha receber o melhor de DEUS!

Líderes : Ev. Edilson e DcªLucivânia

Líder:Márcia / Cood. Regional:Elizete
Toda sexta-feira às 08.00h um grupo

de mães de nossa Igreja oram a Deus
por seus  Filhos.

Você também é bem-vinda!
Departamento de Adolescentes:
Líderes: Presbítero Eduardo Dias e Miriam 

Reunião
da

GaleraGalera
InteligenteInteligente

e que ama
a Deus.

Toda 6ª feira 
19.30h

Culto da Culto da Culto da 
VitóriaVitóriaVitória

09/11

Os que buscam o Senhor
bem nenhum lhes faltará. 

Tema:

Estudos dirigidos para novos convertidos 
e preparação para Batismo.

Todas 4ª feiras às 20h
e Domingo às 8.30h.

Departamento Discipulado:
Líder: Pr. Jânio P. Lemos

Toda quarta- feira acontece a visita dos varões.
Saída às 19.30h da porta da Igreja.

Gostaria de receber uma visita dos Varões?
Procure: João Alves ou Deusdeth Ribeiro

Departamento de Varões:
Líder: Ev.Deusdeth
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Coral AdultoCoral Adulto
 Toda 4ª feira às 20h.
Estamos recebendo novos integrantes

Invista em seu
casamento

Domingo às 9hs
Classe de Casais - EBD

Todo Domingo
às 9h

Venha participar Toda
QUARTA-FEIRA às 08.00h
dessa manhã com Deus.  

O Pr. Magno estará
ministrando a Palavra

de Deus.

Eu agradeço
Por me Sustentar

Tema:

Dpto Círculo de Oração:
Líder:

Pr. Antenor e Missª Dorcelina

KA ENTRE NÓSKA ENTRE NÓSKA ENTRE NÓSKA ENTRE NÓS JAIARA

ocidadeivre
Departamento de jovens:
Líder: Matheus 
Neste sábado (11/11) acontece
a reunião de Jovens, Muita música,
adoração ao Senhor, ministração da Palavra
e momentos de oração e comunhão.

Caravana da AlegriaCaravana da AlegriaCaravana da Alegria
Queridos irmãos conto com vocês para irmos em grande 
caravana à Ceia da Matriz Sábado dia 11/11 às 18.00h.

Pr. Israel

Culto de Ensino
Estudando Mateus 5. 27-32

Adultério, Divórcio e Novo casamento,
como lidar com isso?

Divórcio no Antigo Testamento
Divórcio no Novo Testamento

Existe uma parte inocente no divórcio?
Quem casa novamente comete adultério?

Existe um pecado permanente para
quem casou e era culpado?

Líderes : Pr. Reamilton e Janaina / Dc. Fábio

Rádio Imprensa AM 1030. Todos os domingos às 21.30h .
Participe ligando e pedindo sua música.

(62) 3315-1029 / 3315-1048.

Ouça o programa Mensagem de Vida

Início: 05  de Novembro às 9hs
Término: 17 de Dezembro às 19hs

1000h1000h1000h
Contínuas Contínuas Contínuas 
dedede Jejum eJejum eJejum e

OraçãoOraçãoOração
Começou neste

Domingo
Coloque seu nome na escala de oraçãoColoque seu nome na escala de oração







Início: 05  de Novembro às 9hs
Término: 17 de Dezembro às 19hs

1000h1000h1000h
Contínuas Contínuas Contínuas 
dedede Jejum eJejum eJejum e

OraçãoOraçãoOração

20172017
Meus Horários de OraçãoMeus Horários de Oração

Dia:____/____ Dia:____/____

Dia:____/____ Dia:____/____

Horário:____/____ Horário:____/____

Horário:____/____ Horário:____/____

“Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei.
Passei dias lamentando-me, jejuando e orando

ao Deus dos céus”. 

JAIARA

Coloque seu nome na
escala de oração

Coloque seu nome na
escala de oração

Neemias 1.4

- Ore pela vida e família do Pastor Israel, Prª Iracema, Israel Júnio e Renata e Guilherme, 
Fabiano e Helen Joice, Juliany e Sérgio, Filipe, Davi e Levi. 
- Ore pela Vida e ministério que o Senhor tem confiado à Pastora Iracema. (Capacidade, 
Sabedoria e saúde)
- Ore pelos Co-Pastores e suas respectivas famílias; Pr. Carlos Roberto; Pr. Sérgio Luiz, 
Pr. Glaydson, Pr. Elias Duarte e Pr. Charles.
- Ore por todos os obreiros e seus ministérios: Pastores e Pastoras, Missionários e 

Motivos de Oração:

Missionárias, Evangelistas, Presbíteros, Diáconos e Dcª.s e obreiros auxiliares.
Pelos Departamentos:
- Ore pelos Departamentos de nossa Igreja e seus líderes. (Tarde da Benção, Miss. 
Dauma e equipe; Arca do Concerto, Nair Costa e equipe; Círculo de Oração, Pr. Antenor, 
Miss Dorcelina e equipe; Ginc – Grupo de Integração de Novos Casais, Líderes Ev. 
Wenderson, Joslâine e equipe; Departamento Infantil, Líder Liliane; Departamento de 
Senhoras, Dcª. Irene Rezende e equipe; Departamento Melhor Idade Pb. Ediniz e 
Margareth e equipe; Departamento de Varões, Ev. Deusdeth e equipe; Departamento de 
Jovens, Mateus Barbosa e equipe; Adolescentes, Pb Eduardo Dias e Mírian; Teologia, Pr. 
Rodrigues e equipe; Assistência Social, Dc. Ronaldo e Dcª. Lílian; Projeto no Hospital do 
Cancer Miss. Julieta e equipe; Desperta Déboras, Lider local: Márcia e coord. Regional 
Elizete.   
- Ore pelo Grupo de Capelania de nossa igreja que estão dando apoio aos doentes nos 
hospitais; liderado pela Dcª. Sônia.
- Ore pelos irmãos que estão envolvidos com a música na Igreja. (Grupos de louvor e 
seus líderes: Jessezinho, Fernando, pelo Coral de adultos (maestro Pr. Sérgio  Luiz), 
Projeto tocando pra Cristo (maestro Pb. Regis Dias), Grupo de pagode Êxodos (líder Dc. 
Luiz Antônio), Grupo de crianças (Líder Miss. Liliane), sonoplastas (Líder Dc. Israel Júnio, 
Luiz Antônio, Abner, Jeferson), duplas, cantores, instrumentistas.
- Ore pelo Casa de Paz Coordenado pelo Pr. Pr. Glaydson.
- Ore pela implantação do Bíblia e Café Coordenado pelo Pr. Sérgio Luiz.- Ore pelo 
Departamento de Áudio e Vídeo liderado pelo Dc. Renato Campos.
- Ore pela nossa WEB RÁDIO na liderança do Pb. Eduardo Dias. 
- Ore pela ADJaiara TV Liderados Pelo Weber e Janaina. 
- Ore pelo programa Mensagem de Vida que vai ao ar todo domingo às 21.30 hs pela 
Rádio Imprensa – AM 1030. Ligue, participe e ore pelos Líderes Pr. Reamiltom e Janaina. 
- Ore pela Escola Bíblica Dominical de nossa Igreja. Coordenador Pb. Pedro Manoel e 
superintendentes Pb. Rosimar Melo, Pb. Júlio Sampaio e Dc. Rabsaque, secretários, 
músicos, Professores e equipe de cozinha. 
- Ore pelos Novos Convertidos de nossa igreja e pelo grupo Direção Objetiva, que 
acompanha o dia-a-dia daqueles que reconciliaram ou aceitaram a Jesus. Ore pela nova 
liderança e equipe. 
- Ore por proteção nas estradas aos irmãos que apoiam as nossas congregações. 
(Várzea de Santana, Pb. Israel é o dirigente (Evangelista Deusdeti e Missionária Adriana 
são os nossos representantes ali); Congo Irmão Gregório e Marlene; Piancó, Irmãos 
Severiano e Terezinha, Erasmo, Rúbia e filhos. Ev. Wanderley é o responsável ali)
- Ore pelo crescimento e amadurecimento de nossas congregações. Peça ao Senhor 
pelo suprimento das necessidades dessas congregações. 
Pela Ampliação e novas Aquisições:
- Ore para que o Senhor esteja abençoando as obras de construção do Salão Executivo. 
Para que não faltem recursos e não haja acidentes de trabalho. (Ore e contribua)
- Ore pelas Finanças de nossa Igreja. Peça ao Senhor que dê sabedoria ao Pastor na 
administração e pastoreio de nossa igreja.
- Ore pedindo ao Senhor para que os irmãos se lembrem de trazer ofertas nos cultos da 

igreja e sejam fiéis em seus dízimos. 
Pela visão da Igreja:
- Clame ao Senhor por aqueles que estão envolvidos nas Visitas. 
- Ore para que os Milagres aconteçam na vida daqueles que estão vindo à igreja. 
- Ore para que Deus dê aos pais sabedoria para ensinarem os filhos no caminho do 
Senhor. 
- Ore para que o Senhor dê forças aos que oram em nossa Igreja todos os dias de manhã 
(de 8.00 às 9.00h), e à tarde (das 14.00 às 15.00h).
- Ore por aqueles que estão enfrentando lutas financeiras. 
- Peça ao Senhor que abra portas de empregos aos desempregados.
- Ore para que o Amor dos irmãos seja manifestado a cada em nossa igreja.
- Ore para que o Perdão seja praticado na vida de nossa igreja.
- Ore para que o Senhor possa salvar almas e haja crescimento e amadurecimento na 
vida dos crentes de nossa igreja.
- Clame ao Senhor para abençoar as famílias de nossa Igreja, para que haja mais 
compromisso, maturidade, mais perdão e não haja divórcio. 
- Ore pelas famílias que moram ao redor de nossa igreja. 
- Interceda ao Senhor para que a nossa Igreja caia na graça do Povo e seja um 
referencial de bênçãos neste bairro e nesta cidade. 
- Ore por um genuíno Avivamento na vida de nossa Igreja, onde a busca pela Palavra de 
Deus e o desejo de Evangelizar seja uma realidade.  
- Clame ao Senhor por demonstração de Amor e Bons Relacionamentos entre os irmãos. 
- Ore pelo Culto de Ensino que acontece às terças-feiras. Clame ao Senhor por um 
envolvimento maior dos irmãos nesta reunião e interesse em ouvir e aprender a Palavra 
de Deus. Estamos estudando O Evangelho de Mateus. 
- Ore para que em nossa Igreja o Senhor levante Novos Líderes e vidas chamadas para o 
ministério. (Pastores, Missionários, Pregadores)
- Ore por aqueles que estão fazendo o Discipulado, a fim de serem batizados e almejam 
a integração na vida de nossa igreja.
- Ore pela Restauração dos irmãos que estão desanimados. 
- Clame ao Senhor pelos Enfermos de nossa igreja. 
- Ore pela Cura daqueles que estão sofrendo com o mal da depressão
- Ore pelo Bom Testemunho dos crentes de nossa igreja. 
- Clame ao Senhor pelo Departamento Social de nossa igreja (cestas básicas, roupas e 
calçados). 
- Ore pelo projeto 1000 horas de Jejum e Oração, para que todos cumpram com 
responsabilidade os horários programados.
Pelo trabalho Missionário:
- Ore pelo Conselho missionário de nossa igreja e pelo líder Ev. Edson Sena e equipe. 
- Interceda ao Senhor por nossos Missionários e pela 8ª Conferência Missionária dias 24 
à 26/08/18. 
- Ore pela Libertação e Salvação da Índia. Peça ao Senhor proteção aos missionários 
que trabalham nesta nação, especialmente pela Missionária Ana Maria. 
- Ore pela Missionária Esther Beauty que está na Quirquistão .
- Ore pelos Missionários Pr. Romão e Luciana e suas filhas de Angola na África.

- Ore pelo Pr Timóteo e família que trabalham entre os que estão em Nova Guiné, África.
- Ore pelo Pr. Oseías, Prª Eliane  que trabalham com  a Missão ALÉM e entre os índios 
Assurini e sua filha missionária Débora, que trabalha na tradução da Bíblia na Tailândia. 
- Ore pelo Pr. Audson e família que estão no Senegal entre povos mulçumanos. 
- Ore pelos missionários Jeferson e Sara que estão trabalhando na região norte do Brasil 
(Roraima), ele como Piloto e ela na administração.
- Ore pelo Pr. Rafael Roberto que atua como missionário da APEC e ficou viúvo 
recentemente, e pelos seus filhos Isaque e Débora.
- Ore pela Casa de Recuperação Aldeia da Paz, na liderança do Pr. André. 
- Agradeça ao Senhor pelas Ofertas Missionárias dos irmãos que tem contribuído 
regularmente e esporadicamente e continue contribuindo. 
Pela cidade e outras necessidades:
- Ore pela Liderança evangélica de nossa Cidade. (Conselho de Pastores de Anápolis. 
Interceda ao Senhor pela unidade das igrejas evangélicas em Anápolis. (união, respeito, 
ética, princípios bíblicos)
- Ore pela salvação dos que estão presos. Interceda pelos irmãos que ministram a 
Palavra de Deus no presídio de nossa cidade.
- Interceda ao Senhor pelos irmãos que evangelizam com folhetos.
- Ore pela Salvação de prostitutas e homossexuais em nossa cidade.
- Ore pela Libertação e Salvação dos que estão envolvidos com drogas: Maconha, Crack, 
OXI, Cocaína.
- Ore por Salvação e Libertação na vida daqueles que são dependentes do Álcool, cigarro 
e jogos.
- Ore pelos nossos governantes. (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário) 
- Ore pelos que cuidam da segurança e proteção da comunidade (polícia Militar, Civil e 
Federal). 
- Ore pela ADHONEP, para que Deus salve os profissionais liberais, autônomos e 
empresários de nossa cidade.
- Clame ao Senhor pelo Ministério dos Gideões Internacionais, na distribuição da Palavra 
de Deus. 
Ore pela Missão Asas de Socorro, que tem feito um grande trabalho entre povos 
ribeirinhos e de difícil acesso; no Brasil e no exterior.
- Ore pela Missão Vida que trabalha com recuperação de mendigos, alcoólatras e 
drogados. Ore pelo seu Presidente Rv. Wildo Gomes. 
- Ore pela Salvação no Sul do Brasil. (região incrédula).
- Ore pela Salvação daqueles que vivem no Sertão Nordestino (região idólatra).
- Ore para que não sejam aprovados os projetos governamentais que afetam diretamente 
os Cristãos e as Famílias.
- Ore para que as manifestações que tem acontecido em todo o Brasil sejam pacíficas e 
produza bons resultados. Ore e exerça sua cidadania.
- Ore pelas eleições que acontecerá no próximo ano, vamos votar para Presidente, 
Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual. Ore e vote consciente! Não vote nos 
candidatos que receberam propina para manter o atual presidente no poder. 








