REPRISE DIA 9 DE NOVEMBRO
(próximo domingo, às 18 horas)

Post Tenebras

Lux

‒ After Darkness Light ‒

Depois da Escuridão Luz

A Vida de Fanny Crosby

- Contada, Cantada e Dramatizada A cega que revolucionou a música religiosa com
seus belos hinos e tocou corações com o mesmo
amor com que Deus impactou o seu coração!

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

O FUTURO DO BRASIL
Domingo tivemos um Encontro dos Amigos de Sião e, na segunda-feira, realizamos uma NOITE DE ISRAEL. Foram programações
importantíssimas que marcam nosso compromisso, como Igreja do
Senhor Jesus Cristo, de orar por Israel, trabalhar em prol de Missões
aos judeus, e apoiar o Estado de Israel em sua defesa contra tantos
e poderosos inimigos. Nós somos sionistas cristãos.
Na bênção de Abraão, o SENHOR Deus afirmou que abençoaria
aos que abençoassem Israel, mas também amaldiçoaria aos que
amaldiçoassem a descendência de Abraão – Gênesis 12:1-3.
Vivemos isso porque cremos na Palavra de Deus, e ensinamos
esse princípio porque queremos que todos sejam abençoados pelo
SENHOR, e não caiam no sério juízo e disciplina do SENHOR.
Em Israel, houve eleições - brasileiros que estão ou moram em Israel votaram para presidente. E lá o Aécio Neves ganhou de goleada:
Aécio: 187 votos
Dilma: 16 votos
(Brancos: 3 votos, e Nulo: 1 voto)
A razão é simples: Todos sabem da postura anti-semita do PT. A
nossa presidenta, no último discurso na ONU, defendeu os terroristas que estão exterminando inclusive cristãos na região que eles
chamaram de Estado Islâmico. E quando Israel foi atacado por milhares de misseis vindos da Faixa de Gaza e teve que legitimamente
defender-se, a ‘diplomacia brasileira’ mandou que o embaixador
brasileiro se retirasse de
Israel e voltasse para o Brasil, numa
retaliação insana a um país que tinha obrigação de defender sua
população.
Agora estamos, como brasileiros e como crentes em Cristo e
que confiam na Palavra de Deus, diante de um desafio tremendo
de orar por nossa nação. O povo brasileiro delegou ao PT e seus
aliados mais quatro anos de governo. E todos sabem das posturas
contrárias à Palavra de Deus que os partidos da esquerda radical
promovem: Eles querem a desconstrução da cultura judaico-cristã
(são contra o Antigo e o Novo Testamento), têm uma agenda anti-Deus, pois promovem o direito ao aborto (assassinar bebês antes
do nascimento), falam de dessacralizar a família (ou seja a família
que é sagrada perante Deus tem como núcleo um homem e uma
mulher, e eles são contra esse conceito que dizem ser ‘religioso’),
são anti-semitas e também se opõem ao evangelismo aos indígenas
(querem deixar os índios sem conhecer Jesus Cristo).
Há um fato reconfortante em toda essa tragédia: os sinais do fim
estão cada vez mais se acentuando, inclusive quando percebemos
que até pessoas que dizem ser de Deus apoiam uma filosofia anti-cristã por interesses pessoais (empregos, cargos, etc.).
Oremos, esperemos e vamos nos preparar, pois em breve perseguições virão!
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Leituras para Consagração

Mordomia Bíblica – Raphael & Socorro

PRIMEIRO: O PRINCÍPIO
DA RESTITUIÇÃO
“E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e
o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós.
E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do
SENHOR vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente;
e o meu povo nunca mais será envergonhado.” Joel 2:25-26
Estudaremos, segundo a graça de Deus, sete princípios bíblicos
relacionados à Mordomia Bíblica. A cada semana apresentaremos um
tema, desenvolveremos de forma bíblica e faremos a aplicação para
nossa vida. Ao término, teremos um pequeno curso, com sete lições.
Iniciamos com o Princípio da Restituição. Porque entre tantas
bênçãos que o SENHOR Deus tem derramado sobre o Seu povo, há
a maravilhosa promessa da restituição, como mostra o texto acima
de Joe1 2:25 e 26.
O Reino de Deus é um governo de legalidade, de correção e justiça.
Deus nunca opera por meios escusos, nunca age em nossas vidas
com ilegalidades. Por exemplo, quando Ele disciplinou o povo de
Israel por meio das pragas de gafanhotos, descrito no Capítulo 1 do
profeta Joel, foi para repreender o Seu povo. Era um duro açoite, mas
necessário. A economia de Israel foi à bancarrota. Contudo, conforme
o prometido, quando o povo se arrependeu e voltou-se para Deus,
Ele mesmo restituiu ao Seu povo tudo o que a praga de gafanhotos
havia arruinado. Ele é o Senhor da Restituição. E, assim, como Deus
faz, Ele ensina e requer também do Seu povo.
Quando somos roubados, é claro que queremos a restituição
daquilo que nos foi tomado, não é verdade? Mas, e quando roubamos, não é suficiente apenas reconhecer nosso erro, confessar nosso
pecado e pedir perdão. Quando pudermos, devemos também fazer a
restituição. Muitas pessoas querem a restituição daquilo que lhes foi
roubado, mas não querem entender o princípio de devolver para Deus
e para quem devem aquilo que eles usaram e que não lhes pertencia.
Zaqueu aprendeu o princípio da restituição e logo aplicou, demonstrando assim um verdadeiro arrepedimento: “E, levantando-se
Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade
dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, o
restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta
casa, pois também este é filho de Abraão.” (Lucas 19:8-9).
Temos outro exemplo na conversão do carcereiro de Filipos. Ele
havia chicoteado Paulo e Silas, mas, quando se converteu, tratou de
procurar restituir, restaurando o mal que fizera, pois o encontramos,
após a conversão, cuidando dos ferimentos que havia causado (Atos
16:33).
O Princípio da Restituição revela a sinceridade real das decisões,
mostrando a veracidade da fé que expõe o quanto levamos a sério o
compromisso com Deus.

Lucas 23:13-53
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LER E OUVIR
A PALAVRA DE DEUS

No dia 1º de Novembro começamos o Projeto Espiritual para as
nossas famílias: Ouvirmos juntos, em casa, todo o Novo Testamento
em 60 dias!
No dia 31 de dezembro entregaremos o Diploma de Honra ao
Mérito às famílias que cumprirem esse tremendo alvo espiritual. Na
próxima semana, os CDs e o Plano de Audição serão disponibilizados.
Vamos começar agora a combinar com os nossos familiares o melhor
tempo para que a família se reúna. “Bem-aventurado aquele que lê
e os que ouvem as palavras...” Apocalipse 1:3.
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RE T I RO DO M I N I ST É RI O DORCAS

O Poder do
Vaso Mais
Frágil

“Mulher, como vaso mais fraco...” - 1 Pedro 3:7

29 e 30 de Novembro
será na Pousada das Andréias, em
Pacatuba. O local convida para um
da Palavra de Deus.
da Serra de Pacatuba, em frente da
Bica das Andréias.

LEITURAS PARA CONSAGRAÇÃO
09 – Manhã: Rodolfo & Kelly
16 – Manhã: Luiz Cláudio & Claudiana
23 – Manhã: Marcus & Lúcia
30 – Manhã: Ailton & Edislândia

- Noite: Karlos & Paulinha
- Noite: Bruno & Rose
- Noite: Aragão & Janne
- Noite: Paulinho & Nac

AGENDA DE NOVEMBRO

01 (sáb) • 19h: Especial sobre a Reforma Protestante – 31/10/1517
02 (dom) • 07h: Café, Reunião de Oração e Evangelismo
18h: POST TENEBRAS LUX – Cantata Coral Cristo é Vida
05 (qua) • 19h: Encontro dos Amigos de Sião
08 (sáb) •
09 (dom) • 09h: Celebração da Ceia do Senhor
18h: Reapresentação da Cantata do Coral Cristo é Vida
27 (qui) • 19h: Jantar Ágape e Dia de Ações de Graça
29 e 30 •

NOSSA PROGRAMAÇÃO
SEMANAL

DOMINGO
09h - Escola Bíblica Dominical (EBD):
Classes de Estudos Bíblicos para todas as idades.
15h45 - Ensaio do Coral Cristo é Vida
16h30 - Curso de Inicialização Musical para Crianças
18h - Culto de Louvor e Adoração: Louvores e Mensagem Bíblica
TERÇA-FEIRA
19h - Koinonia: Louvor, Devocional e Tempo de Oração
QUARTA-FEIRA
19h - Escola Bíblica de Evangelização de Crianças (EBEC): Programação de
QUINTA-FEIRA
15h - CBD: Aulas de Teologia e Bíblia
19h - CTBPL: Treinamento de Liderança Ministerial
SEXTA-FEIRA
19h - Curso de Treinamento de Professores de Crianças - Turma 1
SÁBADO
Pela Manhã e à Tarde - Grupos de Evangelismo Pessoal
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17h - Curso de Treinamento de Professores
de Crianças - Turma 2
19h

AÇÕES DE GRAÇA PELO
ENCONTRO DOS AMIGOS DE SIÃO,
PELA NOITE DE ISRAEL E
ORDENAÇÃO IRMÃO AQUINO.
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