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Domingo, 05 de junho de 2016
Pastores: Caio e Raquel Posella/ Alberto Sayeg/ Marcelo/ Carlos Eduardo/ Campano/ Denise/ Gilson/ Helton/ Getúlio

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

DOMINGO
Templo 2:
Escola Bíblica.................9h30
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
O culto das mulheres será
realizado na SEDE de terçafeira ..... 10h00

“Vida ou Morte”
Por: Pr. Carlos Eduardo
Texto para reflexão e leitura Êxodo 15:23-27
A Bíblia relata no capitulo 15 de Êxodo uma das histórias
mais lindas da bíblia, “O cântico de Moisés”, nesse texto fala da
travessia dos Israelitas no mar vermelho a pé enxuto.
Eles tinham a boca cheia de cânticos e o coração
transbordante de celebração, adoraram a Deus e estavam eufóricos
com o que Ele havia feito. Miriam compôs uma canção de louvor e
adoração em gratidão ao Senhor por ter aberto o mar. Os hebreus
viram os egípcios sendo destruídos e experimentaram um grande
livramento da parte de Deus. Após a travessia, eles caminharam por
três dias no deserto, celebrando e dançando com alegria, mas a
alegria durou pouco tempo em meio a primeira adversidade.
Tiveram sede; se viram no deserto sem água, rapidamente
esqueceram da alegria e começaram a murmurar pela falta d`água.
Logo em seguida encontraram um poço de águas, mas águas
amargas e por isso começaram a murmurar contra Deus e contra
Moisés.
A Palavra do Senhor diz “somos mais que vencedores
em Cristo”. Diante das situações adversas como as que eles
estavam passando, como a falta de água, podemos aprender: que a
murmuração deixa nossa vida amarga e destrói a vida de qualquer
líder. Na nossa ansiedade e precipitação, só encontramos águas
amargas, todas as vezes que não damos ouvimos aos líderes
estabelecidos por Deus.
Outro ensinamento: a murmuração impede o povo de
caminhar com seu líder. Se não decidirmos caminhar com o líder,
andando ao seu lado, beberemos água amarga o resto da vida.
“Não temos como servir a dois senhores” – o verdadeiro líder
sabe administrar um pequeno poço para muita gente. Não existia
nenhum líder administrador como Moisés, que alimentou três
milhões de pessoas através da sua fé e intimidade com DEUS, deulhes de beber.
A murmuração rouba a promessa de Deus das nossas
vidas. Todos os que murmuraram não entraram na terra prometida,
foram tragados no deserto, experimentaram um grande milagre
passando pelo meio do mar a pé enxuto, mas não alcançaram a
promessa por conta da rebeldia. As águas amargas de Mara era um
sinal de DEUS, elas representavam a vida daquele povo, pois eles
eram amargos. Muitas vezes a comunidade é extremamente
prejudicada por pessoas que só reclamam das águas amargas e,
muitas vezes, joga essas águas nos outros, mal influenciando-os.
A nossa boca tem o poder de decretar a vida ou a morte. O
deserto tem o tamanho da nossa boca. “A oração do justo pode
muito em seus efeitos” - pela palavra que liberamos o deserto será
alongado ou encurtado.
Precisamos dominar a língua e aprender que a
murmuração nos paralisa no deserto, mas o louvor e a gratidão
pelos milagres na nossa vida nos leva a grandes conquistas.
Deus Te Abençoe.

www.igrejamaanaim.com.br
Templo 1: Alameda Araguaia, 410 // Templo 2: Alameda Araguaia, 391 // Congregação: R. Independência, 45

Bazar Beneficente
De 7 a 9/06
Das 10 as 16 horas
Doe, Ore, Compre, Participe!
Al. Araguaia, 410

Junho
Sede
01 - Juliana Kato
01 - Diego Mazzaferro Morganti
04 - Lilian de Paula Alves
//
06 - Rosângela Zorzetti Natanael Silva
08 - Vanessa Rocha Vargas de Souza
08 - Ivete Bernadino Estevam
09 - Juliana de Freitas Araujo
09 - Mônica Morais Sisti
09 - Gislaine Gindelis Ribeiro
12 - Neusa Luis Barbosa
13 - Raelder Moreira de Andrade
14 - Cristiane N. Gonçalves
17 - Maria Elisa Mateus
18 - Marília de Oliveira
20 - Daiane Teixeira F. de Moura Barbosa
21 - Maria Eduarda Bonfim de Jesus
23 - Camila dos Santos Caetano
25 - Isabela Santos França
26 - Loide Marques
27 - Maria Aparecida Vilela Lederer
27 - Salvador Pinto Macedo
29 - Bruno Rodrigues Hortêncio
29 - Elza Maria Ferreira Campos
29 - Ednei Marcelo Dias
30 - André Aparecido Braga

Adolescentes
Participe dos encontros
Todo 1º e 3º sábado do mês
A partir das 18:30
Fale com Cesar ou Tati Saraiva

Congregação:
20 - Gabriela Prudencio S. Souza
26 - Daniela Guerra Pandeló
28 - Edilaine Cristina Munhoz

Conta da Igreja Batista Maanaim
Bradesco
Ag. 1286 CC. 117542-4

Casas Abertas
Participe das Casas Abertas. Confira os endereços e
encontre uma perto de você.
Fale com pastor Carlos Eduardo ou pastor Getúlio.

ACOMPANHE:
Você já visitou o site da Igreja?
Lá você encontra os estudos para Casas Abertas, textos escritos pelos jovens no Espaço 119, Agenda,
Programação e fotos dos eventos.
Você pode interagir conosco!
Além disso, você ouve e baixa as mensagens dos cultos.
Fique conectado e acompanhe todas as novidades.

www.igrejamaanaim.com.br

