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Domingo, 02 de Abril de 2017
Pastores: Caio e Raquel Posella/ Alberto Sayeg/ Marcelo/ Carlos Eduardo/ Campano/ Denise/ Getúlio

Programação
Semanal

Administração: Araguaia, 410
Templo: Araguaia, 391

DOMINGO
Prédio da administração:
Escola Bíblica...............9h00
Templo:
Culto Matinal ............ 10:30
Oração.........................17h00
Culto Noturno ............18h00

SEGUNDA-FEIRA
Prédio da Administração:
Instituto Bíblico...........20h00
TERÇA-FEIRA
Templo:
Oração de mulheres....10h00
QUARTA-FEIRA
Templo:
Lanche ........................19h30
Culto .........................20h00

SÁBADO
Templo:
1º e 3º sábado:
Adolescentes ............ 18h30
Prédio da Administração:
1º sábado – Jovens.... 18h30

Para ofertas e dízimos:
Banco Bradesco
Ag. 1286
CC. 117542-4
CNPJ. 04.424.225/0001-26

Um povo restaurado
Por Pr. Carlos Eduardo
Deus nos salvou para nos dar uma vida de excelência, uma vida
abundante (Jo 10:10b). Mas, para isso, faz-se necessário vivermos os princípios
do Reino. Certa vez, um leproso se aproximou de Jesus e adorando-O disse:
“Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão,
tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua
lepra." (Mt 8:2-3)
Assim como esse homem, muitas vezes também estamos doentes,
leprosos, não no físico, mas na alma. E a Bíblia diz que todo enfermo que se
aproxima de Jesus, adorando-O e pedindo cura, é curado. O encontro desse
homem com Deus estabeleceu um basta em sua vida e, a partir daquele
momento, ele recebeu a cura tão esperada. Como ele, nossa história deve ter
esse fim: a cura do Senhor precisa nos alcançar.
Vivemos numa época na qual algumas situações já não cabem mais.
Porém, para muitos têm sido mais fáceis conservar a enfermidade, do que
preservar a cura. E hoje Deus quer remover esse engano do diabo e estabelecer a
Sua cura. Jesus não morreu na cruz para que fôssemos salvos e
permanecêssemos alimentando feridas. Ele é o Senhor que nos sara e nos cura.
Não há nenhuma referência bíblica de que Jesus veio para conservar as nossas
enfermidades. Ele veio para nos curar e nos manter curados.
Quantas pessoas vivem melindradas e não gostam de ser
confrontadas! Há até aquelas que, ao lerem uma ministração destas, ofendemse: "Hum, é comigo!". Não é para se ofender, é para reconhecer que possui
enfermidades e dizer que vai ser curado. É o tempo da nossa saúde. Chega de
mazelas. Não há mais tempo de ficar alisando feridas. O livro de João nos diz:
"Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres". (Jo
8:32-36)
“Tudo posso Naquele que me fortalece”. Não deixe ninguém, nem o diabo lhe
colocar suspeita sobre sua libertação. Ainda que você esteja em uma fase difícil
de sua vida, creia que esse será mais um momento no qual o Senhor lhe
entregará a vitória. Tiago 1.21 diz: "despojando-vos de toda sorte de imundície
e de todo vestígio do mal, recebendo com mansidão a palavra em vós
implantada, a qual é poderosa para curar as vossas vidas".
Em Romanos, está escrito que somos filhos de Deus e, como filhos de
Deus, não somos guiados de outra forma a não ser pelo Espírito de Deus (Rm
8:14). Sem libertação e cura, as nossas conquistas são falsas, ou seja, da mesma
forma que conquistamos, perdemos. Mas, com libertação e cura, até o que
aparentemente não conquistamos já é nosso, porque no tempo de Deus virá
formoso e perfeito e o Senhor nos entregará territórios novos.
Você será o padrão de Deus para conquistar territórios e as nações.
Chegou a hora de Deus mudar a história da Igreja. Não é possível que você passe
a vida toda ouvindo o que você ouve, recebendo o que recebe e de vez em
quando ainda receber uma "visitinha" do diabo. Chega da mesmice! Você não foi
chamado por Deus para viver compartilhando momentos com o diabo. Você foi
chamado para compartilhar a glória de Deus.
Hoje é o "basta" de Deus para o que está errado na sua vida. Como
você vai conseguir? Com as armas do Reino: oração, jejum, Palavra e esforço. Se
você pode passar 21 dias sem comer no físico, pode passar sua vida inteira sem
alimentar sua carne. Haverá guerra no início, mas depois você estará forte o
suficiente para dizer não à tentação. Para viver na dimensão do Espírito, no início
é difícil. Há uma luta para limpar a mente daquilo que não agrada ao Senhor,
para ter a mente santa, cheia da Palavra de Deus, para passar o dia todo ligado
no Trono.
Qual é a sua decisão?
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ANIVERSÁRIOS

EVENTOS DESSE MÊS:

Abril

09/04 – Domingo
Culto especial de Páscoa (10:30 e 18:00)
14/04 – Sexta-feira – 22:00
Vigília
1º e 3º Sábado – 18:00
Célula dos Adolescentes
1º Sábado (01/04) – 18:30
Culto de Jovens

01 – Gustavo Freitas de Paula
02 – Lucimara dos Santos
05 – Glauciane Lívia Teixeira Soares
07 – Claudio Leal dos Santos
08 – Vinicius Araujo Almeida
09 – Márcia Aparecida Conceição
10 – Arthur de Oliveira F. Teixeira
//
12 – Dianara Alves Pereira
14 – Raicca Oliveira Alves
15 – Filipe C. Portugal
16 – Gabrielle Caetano Reis
17 – Tânia Teixeira B. Saraiva
17 – Ruth Olveira Alves
17 – Carlos Alberto de Paula
19 – Henrique Horodenko Braga
20 – Paulo Henrique
21 – Yasmin Tami Gonçalves
22 – Jaqueline Aparecida Lima
23 – Felipe Franco
24 – Pedro Ivo Simões
25 – Alexandre Rogério Pontes
25 – Priscila de Andrade Souza
26 – Débora de Oliveira Vieira
28 – Pedro Henrique Moreira Luiz
28 – Josué de Andrade Coelho
28 – Maria Cristina Rocha Pontes
29 – Davi Vieira Doher
30 – Arildo José Hortêncio
30 – Renata de Oliveira Soares

É o seu aniversário e o seu nome não
está na lista? Verifique o seu cadastro
na Igreja.

NOVIDADE!!!!
Baixe o APP da Igreja Batista Maanaim
no seu celular. Para Android e IOS.
Conteúdos exclusivos! Acesse também
o site e o facebook.

INSTITUTO BÍBLICO
Toda segunda-feira das 20:00 as 22:00
Aulas gratuitas. Participe!

AÇÕES SOLIDÁRIAS
Crianças na Comunidade Boracéia
Fale com Flávia Cunha
Visita aos Idosos da Casa de Repouso
Fale com Cari

PARA TODOS OS CASAIS
Inicie o Curso “Bem Casados”
Novas turmas: Terças às 20:00 e Sábados às 16:00
Fale com pr Sayeg ou Iára para mais informações.

CULTO
RESTAURAÇÃO DA IDENTIDADE
para Homens e Mulheres
(da adolescência à melhor idade)
Em breve nova data

JEJUM
Toda a Igreja está convidada para 21 dias de jejum e
oração. Iniciado em 27.03 com entrega no dia 16.04.
Joel 2:16-18

PRÓXIMOS EVENTOS
14 de Maio – Gerson Borges
20 de Maio – Congresso de Mulheres
17 de Junho – Visita ao Museu da Bíblia (Infantil)
11 de Junho – Peça Teatral
02 de Setembro – Congresso de Louvor e Adoração

