SEMINARISTA

HUGO LOPES
Venho agradecer pelo apoio e ajuda
ﬁnanceira durante estes primeiros meses
de 2015. Sou realmente grato a Deus
pelo privilégio de estar aqui e por Deus
usá-los para me abençoar. Gostaria de
compartilhar já algumas informações
sobre o meu desenvolvimento aqui. Este
semestre continuarei a trabalhar na Igreja
Batista Regular Betel. Agora, irei trabalhar
com o departamento da mocidade. Além
disso, estou participando do Tributos
de Louvor que funciona como parte do
estágio ministerial. Este semestre estou
cursando 7 cadeiras. Entre estas cadeiras
estão algumas que exigem muito do
aluno, mesmo me esforçando e sendo diligente com os horários de
estudo, cansa só em pensar nas muitas resenhas, leituras e artigos
para serem feitos até o ﬁnal do semestre. Fora essas responsabilidades
dentro do seminário, tenho feito um curso de inglês que também exige
muito tempo de estudo durante a semana, pois é um curso intensivo
de um ano. Apesar de todas as obrigações, tenho sido ﬁel com minha
devoção a Deus. Reservando 2h e 20 min em média para orar, fazer a
leitura sistemática, a leitura devocional, assim como a memorização
das sagradas Escrituras. Reconheço que a parte disso, não teria forças
espirituais para cumprir a rotina. Deus tem sido bondoso e tenho aprendido muito com todas as experiências. Termino com a seguinte palavra:
“Fiel é o que vos chama, ele também o fará” 1 Tessalonicenses 5.24.
Pedidos de oração aos amados irmãos:
1- Orem por capacitação para cumprir todas essas obrigações nas
cadeiras do seminário.
2- Orem por minha saúde, para que Deus me preserve saudável.
3- Orem pelo meu curso de inglês, para que eu continue desenvolvendo bem.
4- Orem por minha vida devocional
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NOTAS & NOTÍCIAS

Dia 14 (sábado): Inauguração do Templo da Congregação
do Barroso – ônibus saindo da igreja.
Dia 21(sábado): Encontro Pastoral com Namorados
e Noivos/ CEU e IUPI Especial.
Dia 28 (sábado): 18 h – Encontro do Ministério Dorcas

LEITURAS DE MARÇO
Dia - Culto Matutino
Dia 08 - Ivone e Eliete
Dia 15 - Jéssica e Mônica
Dia 22 - Lôia e Rosa Meyre
Dia 29 - Mara & Rejane Cleide

- Culto Vespertino
Ila & Esmerino
Jeﬀerson & Raíssa
Leandro & Cida
Sidney & Adelita

LEITURA CONSAGRAÇÃO

QUINTO PRINCÍPIO:

O PRINCÍPIO DA CAUSA

“E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele.”
- 1 Coríntios 9:23

Estamos estudando sete princípios bíblicos sobre Mordomia. Já
estudamos o Princípio da Restituição, o Princípio do Dever, o Princípio
da Semeadura, e o Princípio da Gratidão a Deus. Hoje veremos o
Princípio da Causa.
Este princípio consiste em que nós contribuímos porque temos
uma causa, um motivo, uma razão. Nos outros princípios, estamos
nós particularmente envolvidos, quer seja em benefício ou em dever.
Mas, quando se fala de causa, ﬁca bem claro que sabemos para que
ofertamos. Contribuímos para uma causa que cremos ser a maior missão do universo: salvar pessoas da perdição eterna. Então pensamos
assim: “Quero colocar meus bens, meus valores, minha vida, numa
causa signiﬁcativa. Quero investir numa causa nobre, eterna”. Esse é
um nível superior de contribuição, pois estamos expressando nosso
compromisso como discípulos. Quem acredita na missão da igreja
contribui. E quem diz que acredita e não contribui está enganando a
si mesmo. É a famosa síndrome da avestruz, que esconde sua cabeça
num buraco no chão, pensando que assim permanecerá invisível, sem
participar, sem envolver-se e sem comprometer-se.
Paulo deu seu exemplo quando disse que “por esta razão, tudo
suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a
salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória” (2 Timóteo 2:10).
O apóstolo tinha consciência do peso do investimento em sua vida. O
autor do hino “Onde os Obreiros?” (434 do Cantor Cristão) também
expressou a seriedade desse princípio quando compôs: “A causa requer
prontidão, vigor / Oh, quem quer ceifar com desvelo e ardor?”
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NASCIMENTO DA LÍDIA
No dia 1º de março nasceu a Lili,
ﬁlhinha da Mariana & Átila. Parabenizamos os pais e também os avós:
Margarida e Pr. José Nogueira:
“Mas a misericórdia do SENHOR
é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem,
e a sua justiça sobre os ﬁlhos dos
ﬁlhos” – Salmo 103:17

