Dia de ações
de graça
Vamos lembrar e agradecer

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

CALIBRANDO A FÉ
Hebreus 12:1-4
Rodolfo Aguiar, assistente pastoral
Ao estudar a fé e os grandes exemplos dela, comecei
a refletir sobre a sua ação na
vida do crente. Você já viu uma
balança comercial? E como se
calibra uma balança? Bem, é
feito assim, com o auxílio de
um peso com valor conhecido e exato, este é colocador
sobre a balança para alinhar
sua agulha na marca do peso
usado. Este ajuste é feito movimentando o “fiel”, ou seja,
o mecanismo que alinha a agulha da balança para o valor correto.
Assim vamos ver a benção de nossa fé ser calibrada....

I – PELOS NOSSOS HERÓIS DA FÉ – 12:1

O PORTANTO é uma palavra muito importante, pois nos mostra
a conclusão ou consequência do que foi falado anteriormente, que
foi a definição de fé e a galeria da Fé. Por mostrar que muitos passaram por dificuldade por lutarem por Deus e valeu a pena. Assim
devemos calibrar nossa vida, na visão destes exemplos. E sermos
perseverantes na carreira da Fé.

II – PELA VISÃO DO ALVO. – 12:2

Só mesmo olhando para o Senhor é que teremos uma calibração fina de nossa vida - Hb 11:6. Entenderemos como realmente
devemos levar a nossa fé. Pois nEle é que devemos nos apegar com
diligencia pra não nos desviarmos. - Hb 2:1

III – LIMPANDO A SUJEIRA – 12:1

DOS EMBARAÇOS que nos seguram no mundo, por falta de
mudança no comportamento – Mt 4:17-19. Façamos como Paulo
– Fl 3:8 e 12
DOS PECADOS que nos arrastam para longe da comunhão com
Deus – 1 Jo 1:6-9

IV – DEPOIS DE CALIBRADO MANTENHA-SE FIRME
– 12:3-4
Persevere na Fidelidade e Fé depositadas em Cristo. Como Paulo
também nos ensina – Fl 3:13-14

CONCLUSÃO

Você esta calibrando sua Fé? “Mas o justo viverá pela fé” (Hb
10:38 ). Este é um tema central nos escritos de Paulo. Significa que
Deus se agrada quando seu povo vive por confiar nEle. Confie em
Jesus! Calibre sua Fé!
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Leituras para Consagração

Culto Matutino – Rômulo & Diana

AS BÊNÇÃOS DAS PRIMÍCIAS

A Colgate tem parceria com a ONG Operação Sorriso, que reúne
médicos voluntários de 80 países para operar gratuitamente crianças
carentes nascidas com lábio leporino e outras deformidades faciais. A
Colgate é a maior patrocinadora da Operação Sorriso e por 11 anos ajuda a garantir mais de 5 mil cirurgias e 77 mil consultas multidisciplinares.
Quem já não ouviu falar no creme dental Colgate? Sua história remonta a 1806, nos Estados Unidos. William Colgate (1783-1957), filho
de uma família de imigrantes ingleses, era ainda muito jovem quando foi
tentar a vida em Nova Iorque. Criado em um lar protestante, já conhecia
as Escrituras, mas foi longe de casa que o voto de Jacó, em Gênesis 28:2022, falou fundo ao seu coração. Decidido a colocar Deus em primeiro
lugar em sua vida, fez um voto semelhante ao de Jacó, e prometeu
que daria ao SENHOR o dízimo de cada dólar que conseguisse ganhar.
Dois anos depois, William Colgate decidiu começar um negócio
próprio, fabricando vela e sabão. Naquela época, esses produtos eram
feitos em casa, mas o jovem estava determinado a apostar nesse mercado. Com a qualidade e preços acessíveis, em poucos anos já estava
produzindo vários outros artigos para higiene pessoal.
Sempre fiel nos dízimos, com o crescimento da empresa, mandou
que seu contador abrisse o que chamou de “a conta do Senhor”,
para onde deveriam ser destinados rigorosamente 10% de todo o faturamento da empresa. Conforme os negócios prosperavam, ele passou a
creditar naquela “conta” 20% do faturamento, depois 30%, 40%, e, por
fim, 50% dos lucros de sua empresa eram dedicados à obra de Deus.
Instituições evangélicas como agências missionárias, universidades e seminários teológicos norte-americanos foram grandemente beneficiados
pelo diácono William Colgate, como era conhecido.
Depois, seus filhos, também cristãos fiéis, continuaram a ofertar
liberalmente para a obra. Hoje, 200 anos depois, o empreendimento
iniciado por ele, embora já não siga os mesmos princípios, continua a
existir, e seu exemplo de vida tornou-se uma fonte inspiradora para
cristãos de todo o mundo. A decisão de William Colgate em honrar ao
SENHOR é um exemplo para todos aqueles que também confiam em
Deus e querem honrar ao SENHOR em tudo.
Leiamos, em nossa Leitura Bíblica Anual: Gálatas, Capítulo 5.
Gálatas,Capítulo 5
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Leituras para Consagração

Culto Vespertino – Ripardo & Marilena

OBEDECER COM ALEGRIA

“Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua
fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia” – Salmo 119:75-77
O Salmo 119 aponta o caminho da alegria através da obediência
a Deus. Obediência e alegria parecem ser palavras opostas, pois nem
sempre o que achamos que nos trará alegria está de acordo com a
vontade de Deus. Contudo, a alegria proposta no salmo é fruto da
obediência e só poderá ser experimentada através dela. Talvez seja
por isso que muitos concluem que obedecer não produz alegria, pois
eles nunca souberam que a alegria é experimentada depois, como fruto
e consequência da obediência. Nos versículos acima encontramos o
caminho para experimentar a alegria através da obediência, vejamos:
Primeiro é preciso experimentar a alegria no ensino. As leis e mandamentos do Senhor trazem orientações para meu cotidiano, sempre
visando o melhor para mim. Esta percepção muitas vezes é ignorada,
pois temos o sentimento de que o ensino nos priva de algo prazeroso.
Por isso muitos duvidam desta alegria oriunda da obediência, parece que
desobedecer é melhor. Mas a verdade é que Deus sempre tem o melhor
para nós, e seus caminhos sempre são melhores do que os nossos, e
seu desejo é sempre de nos fazer o bem! Por isso devemos aplicar seus
ensinamentos na certeza de que vamos gozar de plena alegria.
Em segundo lugar é preciso experimentar a alegria da disciplina,
pois é através dela que somos recolocados no caminho da alegria. A
disciplina no início não parece ser agradável, mas o seu fruto traz
alegria incomparável! Quando somos corrigidos por Deus, estamos
experimentando do Seu amor por nós, pois Ele corrige apenas aos que
ama e tem por filhos! Só o fato de saber que somos amados por Deus
e que Ele se importa conosco já é razão de alegria e felicidade! Por isso,
devemos compreender que a obediência ao Senhor é fonte de alegria
para nossas vidas.
Em ultimo lugar é preciso experimentar a alegria do consolo, pois
quando obedecemos ao Senhor estaremos nos opondo ao mundo, e
isso pode nos trazer dor. Neste momento somos consolados pelo Senhor
através de Seu amor e Sua bondade. Mesmo que não seja fácil obedecer
em situações tão adversas, não estamos sozinhos! O consolo de Deus
nos alegra e nos dá forcas para continuar fiel e experimentando a alegria
que só tem aqueles que obedecem ao Senhor.
Gálatas,Capítulo 6
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LEMBRANÇAS PRECIOSAS

Retiro do
Ministério Dorcas
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FORMATURA DO CTBPL

Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes

No próximo sábado, às 19 horas (dia 13/12), teremos a
Cerimônia de Formatura dos irmãos que estão concluindo os
Cursos de Teologia e de Treinamento Ministerial do nosso CTBPL.
Essa é uma ocasião muito importante para eles, pois marca uma
etapa preciosa e muito importante na vocação deles. Oremos e
participemos dessa grande celebração.

AGENDA DA IGREJA
13 (sáb)
14 (dom)
19 (sex)
20 (sáb)
21 (dom)
25 (qui)
27 (sáb)
28 (dom)
31 (qua)

DEZEMBRO

• 19 h: Solenidade de Formatura do CTBPL
• Segundo Domingo de Dezembro: DIA DA BÍBLIA
• 19 h: Reunião do Conselho da Igreja
• 19 h: Dia D + 1 – Programação Evangelística da Mocidade
• 9 h: Assembléia Geral da Igreja
18 h: Cantata de Natal – Coral Infanto-Juvenil
• 19 h: Culto de Confraternização de Natal – Coral Cristo é Vida
• 19 h: Eleição e Confraternização da Mocidade
• 9 h: Assembleia na Congregação do Araturi para Emancipação
18 h: Culto Especial com os corais da igreja
• 21 h: Noite de Vigília: Batismos, Ceia, Posses e Oração.

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- Encontro dos Amigos de Sião
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
17h - Curso de Treinamento de Professores de Crianças - Turma 2
19h
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