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O Marido Honra a Esposa 
 
 Por outro lado, o marido não é o dono da sua 
esposa. Ele não comprou um objeto de prazer no 
cartório e agora chama isso de casamento. Não! O 
marido deve honrar a sua esposa, ter consideração. 
Muitos maridos acham que honrar a esposa é estar em 
dia na área sexual (alguns casais nem nisto estão). 
Outros pensam que é colocar comida dentro de casa e 
pagar as contas. Uns até dão um fogão para sua 
esposa no aniversário de casamento, e estão achando 
que estão honrando. 
 A esposa se sente honrada pelo marido quando é 
considerada, amada. Ter tempo de qualidade com a 
esposa e honrá-la. Dar atenção, conversar, passear é 
sinônimo de honra para a esposa (Sei que para alguns 
homens isso não tem tanto valor, mas é bíblico). 
 

Maridos, amai vossa mulher, como 
também Cristo amou a igreja e a si mesmo 

se entregou por ela, (Efésios 5:25). 
  

Maridos, vós, igualmente, vivei a vida 
comum do lar, com discernimento; e, tendo 
consideração (HONRA) para com a vossa 

mulher como parte mais frágil, tratai-a com 
dignidade, porque sois, juntamente, 

herdeiros da mesma graça de vida, para 
que não se interrompam as vossas orações. 

1 Pedro 3:7 
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A Esposa Honra o Marido 
 
 Cada vez mais, o sistema do mundo, está inculcando 
nas cabeças das mulheres, através da mídia, que elas 
devem ser iguais aos homens. E por isso, por considerar 
esse pensamento mundano, muitas esposas estão 
perdendo o respeito, a honra, em relação ao seu marido, 
se colocando também como cabeça. Isso é 
extremamente perigoso, pois, a esposa que não está 
honrando o marido, não está honra a Palavra de Deus, 
nem honrando a Deus. 
 

As mulheres sejam submissas (Honrar) ao seu 
próprio marido, como ao Senhor; porque o 

marido é o cabeça da mulher, como também 
Cristo é o cabeça da igreja, sendo este 

mesmo o salvador do corpo. (Efésios 5:22-23) 
 

 Não obstante, vós, cada um de per si 
também ame a própria esposa como a si 
mesmo, e a esposa RESPEITE (Honre) ao 

marido.  (Efésios 5:33) 
 

Pois foi assim também que a si mesmas se 
ataviaram, outrora, as santas mulheres que 
esperavam em Deus, estando submissas a 
seu próprio marido, como fazia Sara, que 

obedeceu a Abraão, chamando- lhe senhor 
(Honra), da qual vós vos tornastes filhas, 

praticando o bem e não temendo 
perturbação alguma.  (I Pedro 3:5,6) 
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 vinhi is teus lagaress. (Provérbios 3.9,10) 
 

“… pirque ais que me hinram, HONRAREI,  
pirém is que me desprezam serãi  

desmerecidiss. (I Samuel 2:30 b) 
 

“dêem hinra ai SENHOR e anunciem a sua  
glória nas terras di mars. (Isaías 42.12) 

 
“Hinra ai Senhir cim is teus bens e cim as 
primícias de tida a tua renda; e se encherãi 

fartamente is teus celeiris, e transbirdarãi de 
vinhi is teus lagaress. (Provérbios 3.9,10) 

 
 
Honrar a família 
 
 O Segundo aspecto da honra é, HONRAR a família. 
 Quando há Honra há reconhecimento, há gratidão. 
Quando há reconhecimento e gratidão há qualidade e 
valor real nos relacionamentos. 
 Nos dias hoje, muitas famílias estão se dissolvendo 
por falta de honra. O marido não honra a esposa, a 
esposa não honra o marido, os pais não honram os filhos 
nem os filhos honram os pais. Qual o resultado disso? 
Pecado! Pois, a ausência de honra leva o homem ao 
amor próprio, aos seus próprios interesses, e o amor não 
busca os seus próprios interesses. 
 Quem não anda praticando honra acha que o 
mundo inteiro sempre deve fazer algo de bom pra ela. A 
consciência desse tipo de cristão é de amor próprio, 
honrar a si e nunca honrar os outros. A honra é doadora, 
é reconhecedora, é grata, sempre procurando fazer o 
bem aos outros. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 Como vai? Se você está discorrendo essa apostila 
certamente você tem interesse em conhecer e saber 
mais sobre a Igreja Ide e Anunciai as Boas Novas. E esse 
material vai tratar de informações importantes para quem 
tem interesse em fazer parte da membresia da mesma e 
junto conosco crescer e frutificar no Reino de Deus. 
 Pode ser que após você se aprofundar no 
conhecimento da nossa história, de todo nosso legado, 
você perca o interesse em congregar conosco. Mas, 
pode se apaixonar e ficar!  e e fique! Isso será uma 
alegria! Lembrando que o mais importante é estarmos 
inseridos no Corpo de Cristo e vivendo no Senhor. 
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SURGIMENTO DA IGREJA IDE E ANUNCIAI 

 
 
 A Igreja Ide e Anunciai as Boas Novas nasceu 
oficialmente em 29 de agosto de 1999. Liderada pelo 
casal José Jerônimo de Oliveira Reis e Rita de Cássia 
Rodrigues Dionízio Reis, que foram ordenados na mesma 
data a pastores pelo pastor Flávio Alves da cidade de 
Itajubá-MG. 
 A mesma não surgiu por divisão ministerial, nem por 
rebeldia, mas porque o chamado de ajuntar e ganhar 
almas eram confirmados, juntamente com o crescimento 
de almas, crescia também o processo de libertação das 
mesmas. Processo esse que ocorria com expulsão de 
demônios, cura interior através da palavra e discipulado. 
Isso na época não era comum e nem tão frequente à 
Igreja a qual o casal pertencia, gerando ai, um 
desligamento sob as bênçãos de Deus. Com isso, eles 
ficaram liberados para prosseguir.  
 Na época, ardia nos corações do evangelista 
Jerônimo e da missionária Rita, o desejo de prosseguir 
anunciando o Evangelho, nascendo, então, a Igreja Ide 
e Anunciai as Boas Novas de Taubaté. 
 Com a confirmação do Senhor começaram com 8 
pessoas e ao término de um ano haviam sido batizadas 
100 almas. Lembrando que o nome da Igreja está 
fundamentado no Evangelho de Marcos 16:15  
 

“Ide, portanto, a todo mundo e anunciai o 
Evangelho a toda criatura! Quem crer e for 
batizado será salvo. Quem não crer será 

condenado.” 
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Honrar a Deus 

 
 Em primeiro lugar, acima de tudo, devemos honrar a 
Deus em todas as coisas, através da nossa vida, família, 
ministério e finanças, etc. 
 A palavra Honra no grego é “timao”, que significa: 
estimar, fixar o valor, honrar, reverenciar. Essa palavra 
vem da raiz grega “timios” que significa: De grande valor, 
precioso, mantido em honra, especialmente querido. 
 Quando falamos sobre HONRA em relação a Deus, 
estamos falando sobre honrá-lo acima de tudo e de 
todos e em todas as áreas de nossas vidas, a Ele TODA A 
HONRA! 
 Honrar a Deus, também é honrar a sua Palavra. Se 
não estamos honrando a Palavra de Deus, não estamos 
honrando a Deus, porque os dois são um. 
 Muitas pessoas reverenciam a pessoa de Deus em 
grande estima, em grande valor. Mas, não o fazem com 
a mesma reverência em relação a Palavra de Deus. 
 Quando honramos a Deus somos honrados por Ele 
 
 

“… pirque ais que me hinram, HONRAREI, 
pirém is que me desprezam serãi 

desmerecidiss. (I Samuel 2:30 b) 
 

“dêem hinra ai SENHOR e anunciem a sua 
glória nas terras di mars. (Isaías 42.12) 

 
“Hinra ai Senhir cim is teus bens e cim as 
primícias de tida a tua renda; e se encherãi 

fartamente is teus celeiris, e transbirdarãi de 
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  A Célula é um caminho eficaz para um crescimento 
sadio dentro de uma Igreja. Com ela podemos viver mais 
próximos uns dos outros, cuidando, discipulando, 
capacitando e enviando. 
 Nela um grupo de no mínimo quatro e máximo de 15 
pessoas se reúne para experimentar o amor de Deus na 
comunhão com os irmãos, procurando sempre alcançar 
outras pessoas para Jesus. Não podem ser isoladas, nem 
independentes da Igreja, mas sim interdependentes. 
 Os grupos se reúnem em vários locais do bairro, da 
cidade, mas se encontram no templo para adorar e 
celebrar  a Jesus Cristo. 
 Os objetivos das células são: 
• Fazer com que todos sejam assistidos e se tornem 

discípulos; 
• Comunhão (partilha, alvos comuns...); 
• Edificação; 
• Evangelismo; e 
• Consolidação 
 Lembrando também que a igreja primitiva se reunia 
nas sinagogas ou templos e também nas casas. Atos 
12:12; Rm 16:3-5; Cl 4:15 
 
 

HONRA 
 

“Pagai a todos o que lhes é devido: a quem 
tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem 

respeito, respeito, a quem honra, honra”  
(Romanos 13:7) 

 
 Importante nós cristãos praticarmos o princípio da 
honra  com amor, humildade , pois é um princípio que 
nasceu no coração de Deus. 
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 O primeiro local em que a Igreja Ide se reuniu, foi na 
R. José Vicente de Barros,  Vila São Geraldo – Taubaté. 
Era uma antiga quadra de bocha. Um local locado, 
aberto e que precisou de muitas reformas. Após 03 anos 
foi preciso ir para um imóvel maior, por não mais 
comportar o número de pessoas. Mudaram para a Rua 
Padre Fischer – Vila São Geraldo, onde permaneceram 
por 17 anos. 
 A igreja mudou por várias vezes por ainda não ter 
um prédio próprio, mas sempre contou com o apoio e 
colaboração dos membros.  
 Por condução do Senhor Deus foi havendo uma 
confirmação da pastora Rita na liderança da Igreja, o 
que foi motivo de muitas lutas e perseguições, pelo fato 
de ser um chamado para uma mulher. Mas, em 
concordância com o esposo, e por motivos de forças 
maiores (enfermidade), ela assumiu a liderança, como 
pastora presidente, a partir de agosto de 2011. 
 Existe na Igreja Ide e Anunciai as Boas Novas, uma 
herança espiritual vinda da Igreja do Evangelho 
Quadrangular. A partir daí, os líderes se qualificaram com 
diversos cursos teológicos e graduação universitária em 
Teologia.  
 A pastora Rita cresceu no Evangelho. Filha de 
pastor, o qual antes de falecer, no Senhor, a abençoou e 
liberou sobre ela a bênção para o pastoreio.  
 O processo de consolidação da Igreja Ide foi de 
muitos anos, apesar da herança trazida da Igreja do 
Evangelho Quadrangular, ela caminha hoje com sua 
própria Identidade.  
 Há uma preocupação da Igreja em permanecer no 
centro da vontade de Deus e sempre glorificá-Lo. Nunca 
se desviar da Palavra de Deus e sempre crendo que “a 
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porta que Ele abre ninguém fecha e a que Ele fecha, 
ninguém abre”. 
 Em 2016, o casal foi ungido bispos, que segundo a 
Palavra, só confirma um o chamado pastoral, mas que 
também, confirma a liderança dos mesmos sobre outros 
líderes. Sendo que na Igreja, atualmente, conta-se com 
a presença de outros pastores.  
 

“Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o 
qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para 

pastoreardes a Igreja de Deus, a qual Ele 
comprou com Seu próprio sangue.” (Atos 20:2) 

 
“Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os 
santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos 

quem vivem em Filipos...” (Filipenses 1:1a) 
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maldade, nos lugares celestiais (Ef.6:12)  
 

e as armas contra isso são carnais e poderosas 
em Deus. (2Co 10:4) 

 
 

 
CURA INTERIOR 

 
 
 Entendemos por Cura Interior, a cura das feridas e 
dores emocionais. E que só acontece através da Verdade 
que é o próprio Jesus.  
 Com a cura interior acontece a transformação da 
mente, para pensar , agir, reagir, mas com Cristo. 
Lucas 4:18-19 
 
 

ENCONTRO (Peniel) 
 
 
 Podemos também chamar de retiro espiritual, porém 
com um foco em buscar libertação, cura e confronto por 
meio da Verdade (Palavra). Um tempo com ministrações 
que forjam nosso caráter a ser semelhante ao de Cristo. 
 O objetivo desse encontro é trabalhar mais 
profundamente a cura das emoções, gerar mais 
intimidade com os céus. 
 
 

CÉLULAS 
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 Essa expressão “batalha espiritual” não existe 
explícita nas escrituras, porém isso não significa que ela 
não é real, muito pelo contrário, a Bíblia nos exorta a 
vigiar e estar revestido de poder.  
 Não podemos negar que muitas heresias e más 
interpretações sobre o assunto têm invadido o meio  
cristão, sendo esses os  motivos de nos determos em falar 
sobre isso e deixar evidenciado nosso entendimento sobre 
isso! 
 Mas, o texto que realmente descreve a batalha está 
em Efésios 6:10-20, também 2 Timóteo 4:7  
 
 

“Combati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé” 

 
 Há muitos que mistificam esse assunto ou seguem as 
extremidades : Veem Satanás em tudo ou desconsideram 
de vez a batalha. 
 Nós escolhemos ter o equilíbrio, acreditando que 
Cristo já venceu essa batalha na Cruz e nós reagimos 
contra ela nos apossando do poder da fé, da palavra, do 
Nome e Sangue de Jesus, vigiando e orando. E segundo 
Paulo na carta aos Efésios,  
 

“porque a nossa luta não é contra o sangue e a 
carne, e sim contra os principados e 

potestades, contra os dominadores deste 
mundo tenebroso, contra as forças espirituais do 

mal, nas regiões celestes.” (Ef. 6:12. ) 
 

a luta não é contra o sangue e nem carne e sim 
contra principados e potestades, príncipes das 

trevas deste século e hostes espirituais da 
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MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 
 
 “Ganhar almas, fazer discípulos curados, que vivam 
o Evangelho com amor manifestando o Reino dos céus, 
na verdade da palavra e poder do Espírito Santo.” 
 É importante a Igreja (membros) expressar porquê 
foi salva. Para salvar!!! Somos chamados “para sair para 
fora!”. 
 
 
Missão 
 
 Anunciar as Boas Novas (MISSÃO). Pregar fora das 
quatro paredes expressando o amor de Deus, vivendo a 
verdade e atuando sob o poder de Deus. 
 

“A minha palavra e a minha pregação não 
consistiram em linguagem persuasiva de 

sabedoria, mas em demonstração do Espírito e 
de poder, para que a vossa fé não se apoiasse 

em sabedoria humana, e sim no poder de 
Deus.”  

(I Co 2:4)  
 

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura. Quem crer e for 

batizado será salvo; quem não crer será 
condenado. Estes sinais hão de seguir aqueles 

que crêem: em meu nome, expelirão demônios, 
falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, 

se alguma coisa mortífera beberem, não lhes 
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 fará mal; se impuserem as mãos sobre 
enfermos, eles ficarão curados.” (Mc 16:15-18) 

 
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espirito Santo, ensinando-os a 
guardar todas as coisas que vos tenho 

ordenado. E eis que estou convosco todos os 
dias até à consumação do século.” (Mt 28:19-

20) 
 
 
Visão 
 
 Temos como VISÃO fazer discípulos de Jesus, que se 
tornem líderes que vão fazer a diferença no amor, com 
os sinais, milagres e demais dons do Espírito Santo. 
 Cremos que somos agentes influenciadores e 
geradores de milagres! 
 
 
Valores 
 
 Nossos VALORES estão focados em: 

• Ser uma Igreja que ama, serve e vive as 
manifestações do Poder de Deus e Sua unção; 

• Viver a Bíblia como autoridade maior. É nossa 
profecia maior, crendo também no dom de 
profetizar;  

• Acreditar e trabalhar na transformação de caráter; 
• Crer que precisamos expressar o céu com nossas 

atitudes; 
• Crer que é necessário ter líderes frutíferos, 

capacitados e aptos para manejar e ver a Palavra 
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(1 Co 12:8-11.) 
 

 Portanto, a liberdade espiritual precisar vir 
acompanhada de equilíbrio, amor e respeito à pessoas e 
ao momento, sendo que o espírito é sujeito ao profeta. 

“Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos 
próprios profetas; porque Deus não é de 

confusão, e sim de paz. Como em todas as 
igrejas dos santos”, (1 Co 14:32-33.) 

 
 

 

BATALHA ESPIRITUAL 
 
 
 Tema bastante polêmico e contraditório e que para 
muitos não existe. 
 Nós entendemos que batalha espiritual é um 
conflito que os servos de Deus enfrentam enquanto 
vivem contra as forças das trevas e há muitos versículos 
bíblicos que mostram a existência da batalha espiritual. 
 O livro de Gêneses o capítulo 3 revela a queda do 
homem e oposição declarada de Satanás a Deus. 
 No Evangelho de Jesus Cristo segundo Mt 36:41: 
 

“Vigiai e Orai”. 
 

I Pe 5:8,9  “Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, 
vosso adversário, anda em derredor, bramando 
como leão, buscando a quem possa tragar; Ao 

qual resisti firmes na fé, sabendo que as 
mesmas aflições se cumprem entre os vossos 

irmãos no mundo.” 
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LIBERDADE NO ESPIRITO 
 
 

“Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde está o  
Espírito do Senhor, aí há liberdade.” (2 Co 3:17) 
 

 Nós cremos na liberdade do Espírito Santo em nós e 
através de nós por meio das manifestações e fluir dos 
dons. Buscamos o batismo e os frutos do Espírito Santo, 
conforme relatos de Gálatas 5:22-23:   
 

“Mas o fruto do Espírito é:  
amor, alegria, paz, longanimidade,  

benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
domínio próprio”  

e  
“Porque a um é dada, mediante o Espírito, a 
palavra da sabedoria; e a outro, segundo o 

mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; a 
outro, no mesmo Espírito, a fé; e a outro, no 

mesmo Espírito, dons de curar; 
a outro, operações de milagres; a outro, 

profecia; a outro, discernimento de espíritos; a 
um, variedade de línguas; e a outro, 

capacidade para interpretá-las. 
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas 

estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a 
cada um, individualmente”  
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da Verdade por meio de testemunhos, convívio e 
seminários, cursos, etc... 

• Viver em comunhão entre os irmãos; 
• Enviar missionários; 
• Fazer trabalhos assistenciais; 
• Ter a família equilibrada e valorizada. (Pelo menos 

um dia no mês reservar para estar com a família); 
• Formar células; 
• Formar discipulado sistemático;  
Ser fiéis nos dízimos, ofertas, primícias (Pv 3:9 -10 / 

Malaquias 3:10); 
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EM QUE NÓS CREMOS 
 
 

 Cremos na Divindade Eterna: Só há um Deus Vivo e 
verdadeiro, Criador dos Céus e da Terra e de tudo o que 
neles há. Deus único, mas constituído por: Pai, Filho e 
Espírito Santo; 
 Cremos na Salvação pela Graça; 
 Cremos que todos nós precisamos ter uma 
identidade cristã, devido à queda de Adão e Eva. Isso 
ocorre com o Novo Nascimento. Arrependimento e 
aceitação total de Jesus como Salvador e Senhor.  
(João 3:1-21) 
 Cremos na justificação pela fé por meio de Jesus 
Cristo; 
 Cremos que somos formados por Corpo, alma e 
espírito. Portanto, precisamos cuidar dos 3. 
 Cremos que Jesus se manifestou em carne I Jo4: 1-3 

 
“Amados, não deis créditos a qualquer espírito; 
antes provai os espíritos se procedem de Deus, 

porque muitos falsos profetas têm saído pelo 
mundo a fora. Nisto reconheceis o Espírito de 

Deus: todo espírito que confessa que Jesus 
Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito 

que não confessa a Jesus não procede de Deus 
pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a 

respeito do qual tendes ouvido que vem e, 
presentemente, já está no mundo.” 
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 Cremos no batismo nas águas por imersão em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo - Mateus 28:19. 
Também na Ceia do Senhor e ambos são ordenanças 
do Senhor Jesus. 
 Cremos no batismo com o Espírito Santo, que 
através Dele vem o recebimento do Prometido 
Consolador, que reveste o crente com o poder do alto, 
para a glória do Senhor. 
 Cremos numa vida cheia do Espírito. Vida de 
intimidade com Deus. 
 Cremos nos dons do Espírito Santo e os frutos do 
Espírito ICo 12 e Gl 5: 22. 
 Cremos na autoridade da Palavra de Deus, na Sã 
doutrina e na revelação da Palavra. 
 Cremos nos 5 ministérios relatados em Efésios 4:11:  
 

“E ele deu uns como apóstolos, e outros como 
profetas, e outros como evangelistas, e outros 

como pastores e mestres...” 
 

 Cremos na cura divina; no arrebatamento da 
Igreja; na segunda vinda de Cristo; no milênio; no juízo 
final; no Céu e no Inferno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


