
ESTUDO DA 
PALAVRA
TODA QUARTA ÀS 20H

TODA QUARTA ÀS 20HPalavra, meu alimento todos os dias 
16 19H

PRIMEIRO DOMINGO DO MÊSPRIMEIRO DOMINGO DO MÊS
ÁS 09H E ÁS 18H

CEIA DO 

SENHOR 

Culto de Cura e Milagres
Domingo às 10h e às 18h

Domingo 17/07 - manhã às 10h / noite às 18h

A 
 

COM   

ORAÇÃO 

DEUS

TODA TERÇA-FEIRA 
A PARTIR DAS 20H

TEMPO DE 
ORAÇÃO

TE CONECTA

DESCOBRINDO SEU CHAMADO
Seja um Intercessor

Toda sexta-feira a partir das 20h
Local: Cristo Centro

Inicio do curso dia 05 de Agosto
Inscrições com Profetisa Ana ou Teresa 

Ministério de Intercessão

Dia 31 de Julho

30/07 ÀS 19:30

Palestra: Rompendo o Silêncio

Palestrante:Suzi Soares 
Escritora do livro: Primeiro Amor, a história de um abuso

Entrada: 1kg de Alimento

Dia  sábado 
a partir das 19h

23 de julho

 

No termino serviremos sopa. Todo valor arrecadado será direcionado para ONG CEAAF 

Venha fazer parte do 
Ministério de Iluminação da Igreja

Maiores Informações procurar: 
Fernando ou Karlos 

Encontro do Ministério de Intercessão 

 Toda quinta-feira 
  a partir  20h

       Informações com
 Profetisa Ana ou Teresa 

 Curso de Noivos 
Dias 18, 19, 21 e 22 de Julho às 20h 

Informações com Auxiliares Pastorais Edson e Laurita  

Para todos que desejam casar até dezembro/2016

JULHO



O desafio nestes tempos para a igreja é buscar o cumprimento da promessa de Jesus em João 
14:12. 

A grande comissão não teve prazo de validade, ela é vigente para a igreja hoje e inclui além de 
expulsar os demônios, curar os enfermos. Se a igreja não está curando os enfermos está 
falhando em seu chamado, está desobedecendo ao Senhor.

Nem todo cristão tem o dom de cura do qual fala o Apóstolo Paulo, mas foi dada por Jesus 
autoridade a todo o crente de orar pelos enfermos para que sejam curados. Portanto todos nós 
devemos orar pelos doentes crendo que serão curados no nome do Senhor Jesus.

Porque não estamos orando para que os doentes sejam curados? 
Talvez porque assim como nos tempos de Jesus, faltam alguns ingredientes em nós que não nos 
motivam a crer no poder da cura que há no nome poderoso de Jesus. Oportunidades nós 
sabemos que não é, pois, ao nosso redor há muitas pessoas doentes, inclusive dentro de nossas 
casas.

Quando certa vez, um pai desesperado traz seu filho doente e endemoniado para Jesus curá-lo, 
ele reclama que os discípulos não puderam cura-lo. 
Jesus os repreende por causa da falta de fé deles, faltou fé aos discípulos. 
Quantos gastos em remédios, médicos, convênios e hospitais nós tempos porque não estamos 
crendo o suficiente para a cura das nossas enfermidades.

Quantas pessoas estão ao nosso redor, doentes e desesperadas e não estamos sendo capazes 
de dizer-lhes sequer que Jesus pode salva-las e curar suas doenças, sejam elas quais forem 
físicas ou emocionais. Estamos perdendo a oportunidade de usar uma benção que nos deixou o 
Senhor, não somente para nós, para o nosso benefício, mas para evangelizar o mundo e trazer a 
compaixão de Cristo aos que sofrem hoje de tantos males que afetam a humanidade.

Vamos estudar esse mês sobre a cura, provida por Jesus Cristo na cruz, cura completa ao 
homem integral, espírito, alma e corpo. Te esperamos esse mês.

Apóstolo Rubens de Mattos 

“Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, 
porque eu vou para meu Pai”. 

 CURA

VISITE-NOS
CEP: 02916-000 - Telefones: 3991-6141 - 3539-3816
E-mail: contato@cristocentro.org.br
Site: www.cristocentro.org.br
Conta: Banco Itaú - Ag. 0755 C/C: 62496-2 - Ministério Cristo Centro 

Terça-feira: às 20h - Tempo de Oração

Quarta-feira às 20h - Estudo da Palavra

Domingo às 10h e às 18h

Ceia do Senhor às 09h e às 18h WWW.CRISTOCENTRO.ORG.BR

INFORMATIVO JULHO/2016

“Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, 
e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai”.  
                                                                              João 14:12. 

 CURA CURA

 C U R A CURA


