Boletim
Edição nº 70 Ano 2016
Domingo, 11 de dezembro 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
Culto de jovens...........fale
conosco.

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

Quem é Jesus
Por Pastor Marcelo
tempo voa, o relógio corre freneticamente, parece que os
dias estão mais curtos e já estamos às portas do final de mais um ano.
Tanta correria que, às vezes, não prestamos atenção nos detalhes,
não paramos para ouvir o outro, não pensamos antes de decidir, não
saboreamos os alimentos, não percebemos o canto dos pássaros.
Isso também se aplica ao natal. Coisas, presentes, comércio,
luzes e ceia. Tudo tira o foco do principal motivo de celebração: o
nascimento de Jesus. Ele é o grande protagonista. Mas quem é Jesus?
Jesus é o messias, o Cristo, o salvador, o prometido, o ungido.
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado
está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” (Isaías
9:6).
Jesus é o bom pastor. “Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá
a sua vida pelas ovelhas” (João 10: 11). Jesus é como o pastor que
tendo 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, deixa as 99 e vai ao
encalço da que se desgarrou. Nós somos esta ovelha.
Jesus é a verdade que liberta. Nos liberta do pecado, do erro,
dos sofismas deste mundo, do inimigo, da morte eterna. “E
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (João 8:32).
Jesus é o filho de Deus. “Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). E Deus nos
ama tanto que mandou seu único filho morrer por nós, sendo nós
ainda pecadores.
Jesus é único mediador entre o homem e Deus. “Disse-lhe
Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai,
senão por mim” (João 14:6). Não é religião, nem placa de igreja, nem
boas obras. Só conseguimos acesso a Deus pai por meio de Jesus.
Jesus é a luz do mundo. “Eu vim ao mundo como luz, para
que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas” (João
12:46). Jesus é a direção, o farol, luz que dissipa a escuridão.
Eu poderia continuar descrevendo algum aspecto especial do
caráter ou da obra de Jesus.

Mestre, consolador, videira verdadeira, médico
dos médicos, intercessor, Rei, pão da vida e tantos
outros, mas as deixo para você responder a pergunta:
quem é Jesus para mim?

www.igrejamaanaim.com.br
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0

Dezembro
Sede
03 - Eduardo Camargo dos Santos
06 - Luciane Cristina Vaz dos Santos
06 - Drayton Miranda Souza
//
07 - Denise Valéria S. Marques Campano
07 - Douglas de Castro Rodrigues
08 - Osnir Teixeira Costa
13 - Raquel de Toledo Ribeiro
15 - Luan Carlos Freitas da Silva
15 - Caio Bruno Costa Neves Posella
17 - Fabiano Wellington Felix Luiz
20 - Marcelo Silveira de Almeida
20 - Cristina Horodenko
21 - Wesley Estevam
21 - Ana Luiza Soares
23 - Dalila Crispim de Sousa
23 - Luisa Luche Shkiomada
26 - Gabriel Bombardi
31 - Heloiza Ramos dos Santos

Congregação:
01 - Wellignton Gimenez Siqueira
03 - Emerson Pereira Teixeira
08 - Evelyn Teixeira F. de Moura Barbosa
09 - Patricia Santos Souza
15 - Isabella Correia Santos
18 - Flávia Teixeira F. de Moura Barbosa
26 - Josefa de Lourdes Pereira Corrêa
29 - Guilherme Correia dos Santos

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

Aula de artesanato na Igreja
Quinta-feira das 14 as 16:00.
Gratuito. Fale com a irmã Arlete.

Participe das Casas Abertas
Encontre uma casa perto de você.
Fale conosco.

