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Domingo, 04 de setembro de 2016
Pastores: Caio e Raquel Posella/ Alberto Sayeg/ Marcelo/ Carlos Eduardo/ Campano/ Denise/ Gilson/ 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

SÁBADO
1º e 3º sábado:
Adolescentes ............ 18h30
2º e 4º sábado:
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

Os efeitos de um encontro com o Rei
Pr. Marcelo
Em Marcos 2: 1-12 vemos a passagem em que um paralítico de Cafarnaum é levado
por quatro amigos até Jesus. Estavam decididos a ter um encontro com Deus. O texto
diz “soube-se que estava em casa”. Pedro e sua família faziam questão de hospedar
Jesus sempre que Ele estava em Cafarnaum. O povo ficou sabendo que o mestre estava
na área porque Jesus não passava despercebido nos lugares. Jesus atraía pessoas ao seu
redor. Assim temos que ser. Tem crente “agente secreto”. Outros espantam quem está
por perto. Temos que atrair, inspirar, ser doce como o mel. Mesmo tendo um viver
irrepreensível, dando testemunho do Deus vivo, a Bíblia mostra que Jesus anunciava o
evangelho. Outra lição e desafio para nós: falar, pregar, aproveitar as oportunidades. A
boca fala do que está cheio o coração. O verso 3 aponta 4 homens cheios de compaixão
que levam até Jesus um paralítico. Esse jovem era completamente dependente e foi
carregado por seus amigos. A medicina nada podia fazer àquele homem e a única
esperança deles era a intervenção divina. A entrada estava bloqueada e eles não
podiam entrar, mas eles estavam determinados a não voltar atrás. Obstinação, fé,
perseverança e persistência. Eles tinham duas opções: voltar ou encontrar um caminho
alternativo para entrar na casa. Como havia muita gente à porta da casa onde Jesus
estava, impedindo a passagem, fizeram um buraco no telhado e desceram a maca com
o paralítico bem em frente onde estava o mestre. Quando alguém pretende ir ao
encontro do Senhor, dificuldades, tropeços e obstáculos surgem à sua frente. Satanás
se encarrega do atraso ao culto que a pessoa estava disposta a ir, acidente na rodovia
que gera um congestionamento, visitas chegam em casa no domingo à tarde, enfim,
algo acontece. Portanto, antes de vir para a casa do Senhor, repreenda o inimigo e
interceda para que Deus desobstrua o caminho (Salmo 34:7). A fé em Jesus os motivou
a superarem as barreiras. A fé produz perseverança (Tiago 1:3) A fé sem obras é morta.
Fé pressupõe uma ação. Quando Jesus o viu, carinhosamente o chama de filho. Quando
Jesus vê a fé deles declara perdão ao paralítico. Jesus não abordou de cara a
necessidade da cura do paralítico, porque Ele queria deixar claro que o maior
sofrimento do homem está na separação de Deus, fruto do pecado, da falta de salvação
(Romanos 6:23). Alguns escribas (mestres da lei) julgaram em seus corações. Jesus
discerne no espírito. Jesus, apesar de homem, era Deus, e em Sua onisciência, via a
intenção dos corações dos escribas. Isso vale para nós. Conhece nossa dor, nossa
dificuldade, nossa angústia. O segredo dos corações é conhecido por Deus. Ele tudo vê,
tudo conhece. Interessante que eles diziam em pensamento: “quem pode perdoar os
pecados, senão Deus?” Jesus responde: “o que é mais fácil dizer: perdoados são os seus
pecados ou levanta-te, e toma o teu leito, e vai para tua casa?” Poder e sabedoria. Para
Jesus seria mais fácil só curar o paralítico e chamar a atenção para Si. Mas perdoar tinha
a ver com a glória de Deus. Deus não precisa provar nada a ninguém. Jesus diz: “não só
perdoo como também curo”. Percebam que sempre, antes de uma grande obra, existe
uma resistência ou provocação do inimigo. O diabo é trombeteiro da bênção.
“E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos”. Era a hora de o
paralítico fazer a sua parte. O paralítico creu (fé) e obedeceu à ordem de Jesus (ação) –
se levantou. Vitória! Jesus ordena para que ele tome o próprio leito. Ele entrara
carregado por 4 homens, mas sai com condições de carregar sua maca. É porque Jesus
levanta, capacita, restaura, fortalece. “De sorte que todos se admiraram e glorificaram
a Deus, dizendo: nunca tal vimos”. A multidão fica perplexa. Admira e glorifica o
Senhor. Ficam atônitos. A obra de Deus espirra em quem está perto de você. Quando
obedecemos a Deus, somos curados, salvos, abençoados e damos testemunho aos
homens, a ponto de se maravilharem do poder de Deus. O encontro com Deus é assim.
Quando Deus vê nossa busca, fé, obediência, Ele entra com amor (filho), poder (levanta
e anda) e salvação (seus pecados estão perdoados). Marque um encontro diário com o
nosso Deus e desfrute da presença do Deus Emanuel.
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Setembro
Sede
01 - Juliana Sá Wittaker
01 - Gustavo Oliveira Araujo
04 - Lucia Helena Xavier Pieroni
05 - Ana Paula Menezes Silva Malveira
//
05 - José Oliveira Lima
07 - Roberto dos Santos Badilho
07 - Vittoria Curioni
07 - Claudiane Mendes da Silva
08 - Shirley dos Santos Torres
09 - Luciene Santos de Jesus
09 - Alex Oliveira Souza
10 - Lucas de Paula Batista Alves
10 - Lilian de Souza Miranda
11 – Caio Bruno Carnevale Posella
12 - Carolline Navarro Giralt
12 - Fernando Cesar Santana Carneiro
22 - Claudinei Marcondes
23 - Cesar Pinto Saraiva
24 - Carlos Roberto Campano
25 - Victor Ramos dos Santos
25 - Laura de Oliveira Infante
30 - Marcia Horodenko J. Martins
Congregação:
02 - Claudio Alves Oliveira
25 - Luisa Darroz Cabral da Silva

Adolescentes
Participe dos encontros
Todo 1º e 3º sábado do mês - A partir das 18:30
Fale com Cesar ou Tati Saraiva
Ação Solidária
1º Sábado do mês (03/09) – Recreação com crianças
4º Sábado do mês (24/09) – Visita aos Idosos
Para mais informações fale com um dos jovens.
Participe! Você pode ajudar.
Instituto Bíblico
As aulas iniciaram. Fale com a Mestra Quelita ou pr.
Eduardo para participar. É gratuito. Venha!
Aula de artesanato na Igreja
Toda quinta-feira das 14 as 16:00.
Venha e convide suas amigas para essas tardes
abençoadas.
JOVEM
Anote essas datas:
07/09 – feriado – Churrasco
R$ 15,00 Individual
R$ 25,00 Casal (casado)
Dê o seu nome.
10/09 – Encontro
24/09 – Encontro
Para mais informações fale conosco
4688-2693 ou maanaim@igrejamaanaim.com.br
facebook.com/mjmaanaim

Campanha das 7 semanas
É o seu aniversário e o seu nome não
está na lista? Verifique o seu cadastro
na Igreja.
BAZAR
Estamos recebendo doações para o bazar.
Doe roupas, acessórios para casa,
escritório, material escolar, livros, móveis
e muito mais.
Bazar previsto para Outubro.

Com início nesse domingo, dia 04/09.
TEMA: DERRUBANDO AS MURALHAS
Traga foto de familiares e amigos, contratos,
documentos, chaves…
Em todos os cultos (domingo, terça e quarta-feira)
vamos orar para Deus quebrar todas as muralhas.
Consagre sua vida. Participe conosco.

Chá das Mulheres
No dia 08/10 – 14:00 teremos o chá das mulheres. Agende essa data. Fale com Pra. Denise ou irmã
Arlete para mais informações. Será uma tarde abençoada. Não perca.

