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Domingo, 07 de fevereiro de 2016
Pastores: Caio e Raquel Posella/ Alberto Sayeg/ Marcelo/ Carlos Eduardo/ Campano/ Denise/ Gilson/ Helton

CULTOS E REUNIÕES
SEDE
Templo 1: Araguaia, 410
Templo 2: Araguaia, 391

DOMINGO
Templo 1:
Escola Bíblica.................9h30
Templo 2:
Oração.........................17h00
Culto............................18h00
SEGUNDA-FEIRA
Templo 1
Instituto Bíblico...........20h00
TERÇA-FEIRA
Templo 1:
Oração de mulheres....10h00
QUARTA-FEIRA
Templo 2:
Lanche ........................19h30
Culto .........................20h00
QUINTA-FEIRA
Templo 1:
Instituto Bíblico ......... 20h00
SÁBADO (1º e 3º do mês)
Templo 1:
Culto de jovens...........19h00

CULTOS E REUNIÕES
CONGREGAÇÃO
Congregação: Rua Independência, 45

DOMINGO
Oração.........................17h00
Culto............................18h00
QUARTA-FEIRA
Culto ......................... 20h00

Você conhece o Pastor do salmo?
Por Pastor Marcelo
Um dos versos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23:1, que diz: “o
Senhor é o meu pastor e nada me faltará”. Dizer que Deus é o
Senhor de nossas vidas significa reconhecer que Ele tem poder, tem
capacidade de administrar, de governar nossas vidas. Significa que
somos seus servos e que Ele é nosso rei. Majestade a quem
queremos coroar, cultuar, nos prostrar e entregar tudo em nossas
vidas. Isso vale para os talentos, dons, coração, tempo, dinheiro,
tudo. Deixar o Senhor tomar conta, nos dirigir, nos conduzir. Parece
ser fácil, porque reconhecemos que Ele é soberano, grandioso,
poderoso, mas em algumas áreas não é tão fácil assim. Temos
dificuldade em entregar nosso tempo ao Senhor e deixar que Ele
faça o cronograma, a agenda de cada dia. Já vamos logo planejando
e agindo. Outra área que temos dificuldade de entregar é nosso
coração. Dizemos; “vou seguir o que manda meu coração”. Aí
quebramos a cara, precipitamos, ficamos ansiosos, tomamos
decisões erradas, escolhemos a pessoa errada, os caminhos errados.
Há quem diga que a última área que se converte em nossas vidas é
o bolso. Dizemos: “deixa que essa cuido eu”. Porque deixar o
Senhor tomar conta de nossas finanças implica em cumprir alguns
princípios Bíblicos como dar o dízimo, ofertar, doar, semear e agir
com liberalidade. Só pode afirmar “o Senhor é meu” aquele que um
dia entendeu o plano da Salvação, resumido em João 3:16, que diz:
“Porque Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu o Seu
filho unigênito, para que o que Nele crer não pereça, mas tenha a
vida eterna”. E por causa disso, deixou de ser criatura e passou a ser
filho. É o que diz João 1:12 - “A todos que O receberam, Deu-lhes o
direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber aos que
creram em Seu nome. Pastor é aquele que apascenta, que cuida,
que trata, que guarda, que alimenta, que intercede, que ama, que
ouve a voz da sua ovelha. Deus ouve sua oração e sabe exatamente
do que está precisando. É o que deixa 99 ovelhas para trás para
salvar uma. É nosso protetor, nosso porto seguro, socorro bem
presente na hora da tribulação. O Senhor é assim. Interessante
notar que vivemos em uma era em que parece que sempre está
faltando algo. Para quem vive na “selva de pedra”, falta ar puro,
senso de segurança, tempo para não fazer nada, tempo para se
gastar com os filhos e família, paz, dinheiro, faltam modelos. Mas no
absoluto de Deus, a Bíblia nos garante o superlativo de que nada irá
nos faltar. Teremos tudo em abundância, em fartura. A paz de Deus
excede todo entendimento, a alegria é ultra circunstancial, o Deus
provedor traz o pão de cada dia, sentido em viver e convicção de
que Deus tem um propósito para cada um de nós. Contam que um
ator, após muito treinar, interpretou o Salmo 23. A plateia o
aplaudiu. Em seguida um pregador, cheio do Espírito, apesar da
idade avançada, trouxe uma mensagem com base no mesmo texto.
Todos choraram. O ator o questionou: “como isso foi possível”? O
pregador respondeu: “você conhece o salmo do pastor. Eu conheço
o Pastor do salmo”.

Acompanhe novidades no site: www.igrejamaanaim.com.br
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