Boletim
Edição nº 68 Ano 2016
Domingo, 02 de outubro 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

“Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não
percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo”,
Isaías 43:19 (Bíblia King James).
Por Pastor Eduardo

Quem é que nunca se perguntou: Por que estou passando por lutas? O
que há de errado em minha vida? Por que estou sofrendo tanto?
Todos nós passamos por provações e precisamos saber como enfrentálas, entendendo os planos e propósitos de Deus em nossas vidas.
Apesar de o deserto espiritual ser um lugar seco, árido e de muito calor
de dia e muito frio a noite, Deus tem algo especial para cada um de
nós. Ele pode transformar a sequidão em rios de águas vivas em nossas
vidas e mananciais no deserto. O deserto espiritual não é o fim e nem o
começo. Ele simplesmente faz parte do caminho. Não é o lugar que
Deus preparou para vivermos, mas é um local de passagem para
aprendermos a depender Dele. O deserto é considerado um período de
preparação em que Deus nos aperfeiçoa e nos capacita para algo
melhor. Foi assim que aconteceu com Moisés no início de sua jornada,
foi assim que aconteceu com Jesus após ter sido batizado por João
Batista. Esses dois exemplos refletem o que é deserto. Também
seremos conduzidos a lugares secos, onde teremos sede e fome, e com
isso aprenderemos a beber da Água da Vida e comer do Pão Celestial
que vem do próprio Jesus. Deus nos leva ao deserto para nos mostrar
que Ele é o nosso Provedor, Protetor, Rocha Inabalável, Socorro bem
presente na hora da necessidade. Quando um deserto espiritual surge
diante de nós, não significa que Deus esteja "pesando a mão ou que
estamos em pecado”, Jesus não estava no pecado, mas foi levado ao
deserto. Essa é uma visão errada que temos sobre Deus, acreditamos
que o Senhor está nos mandando um deserto como uma doença, para
nos castigar por algo errado que fizemos. A Bíblia diz que Deus é
amor (1 João 4:8). Sua essência é a bondade, suas misericórdias não
têm fim e se renovam todos os dias (Lamentações 3:22, 23). Deserto
espiritual não é maldição. Precisamos entender que quando Deus nos
permite passar por momentos difíceis, não estamos recebendo
uma maldição divina. É apenas uma fase, uma preparação para algo
melhor que está chegando. Em Tiago 1:2-4 está escrito: “Meus amados
irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas
provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais
perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais
aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Como
ganhar sabedoria.”. Aldous Huxley disse: "Experiência não é o que
acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você". O
que você fará com suas experiências? Não desperdice a dor; use- a para
ajudar outros.
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Outubro
Sede
01 - João Gabriel Zanchet
01 - Maria José Ferreira Costa da Silva
03 - Angélia Lopes dos Santos
04 - Beatriz dos Santos Caetano
04 - Wellington Ferreira de Souza
06 - Tairine Ginzelis
//
07 - Maria Ilza dos Santos Ginzelis
08 - Paula Cristina Alves Grozinski
09 - Miguel Fajardo Trindade
09 - Natalia Caroline Alves Souza
11 - Rebecca Posella Eva
12 - Arlete Saldanha Marques
12 - Vanessa Aparecida da Silva Souza
14 - Ivonete Chuqui Izzo
15 - Maria Lucicleide F. de Oliveira
15 - Iracy José da Silva Cruz
15 - Samantha Besny
16 - Sonia Aparecida Ferreira Ikezume
17 - Maria Deusinha Gomes Resendes
19 - Thatianne Kell Vieira
22 - Patricia M. Bonfim de Jesus
24 - Valeria Rodrigues Hortencio
27 - Roberto Carlos da Silva Correia
27 - Marcos Tadeu Infante
29 - Sergio Morganti
30 - Josias da Silva

Instituto Bíblico
As aulas iniciaram. Fale com a Mestra Quelita ou pr.
Eduardo para participar. É gratuito. Venha!
Ação Solidária
1º Sábado do mês – Recreação com crianças
4º Sábado do mês – Visita aos Idosos
Para mais informações fale com um dos jovens.
Participe! Você pode ajudar.

Congregação:
02 - Julio Augusto da Silva Moreira
09 - Darlene Durãe Oliveira
26 - Natalia D. S. Cabral da Silva

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

BAZAR DE NATAL
Estamos recebendo doações para o bazar.
Doe roupas, acessórios para casa,
escritório, material escolar, livros, móveis
e muito mais.
Bazar previsto para NOVEMBRO.
Aula de artesanato na Igreja
Quinta-feira das 14 as 16:00.
Gratuito.

Campanha das 7 semanas
Estamos na 5ª semana da Campanha:
DERRUBANDO AS MURALHAS
Em todos os cultos (domingo, terça e quarta-feira)
vamos orar para Deus quebrar todas as muralhas.
Consagre sua vida. Participe conosco.
Todas as mensagens são postadas no site da Igreja.

