CONHECENDO MELHOR
A NOSSA CONGREGAÇÃO EM
BARROSO - PARACURU

A nossa Congregação no Barroso, no Paracuru, é liderada pelo Pr.
Hércules (ele e sua família também estão à frente da Congregação
de São Gonçalo). Ele escreveu:
Temos muitas alegrias no ministério da congregação do Barroso,
a cada ano Deus tem acrescentado mais e mais de sua misericórdia,
salvando vidas nesta localidade pela exposição de sua Palavra. A
cada dia o SENHOR tem enviado pessoas para ouvir o Evangelho da
salvação nesta congregação. Temos nossas programações:
Na terça: Temos a nossa Koinonia, sob a responsabilidade dos
alunos do Curso de Teologia (CTT) administrado por mim.
Na quarta-feira: Temos o Culto de Oração onde há uma mensagem/devocional e depois oramos por Missões, assuntos da Congregação, etc. Depois temos aula de música.
Aos sábados: Temos os cultos oﬁciais onde ﬁco com as mensagens. Após o culto tenho quatro alunos estudando comigo no CTT.
E a minha esposa faz um curso com as mulheres para trabalhar
com crianças.
No Domingo: Temos nossa EBD e a noite os alunos do Curso de
treinamento teológico (CTT) administram o culto da noite (é feita
uma escala para pregadores).
No primeiro domingo do mês ﬁco com a mensagem, que é o
nosso culto das primícias e Ceia do SENHOR.
O evangelismo é feito individualmente. Estamos com 18 adultos
e 5 crianças. Em programações especiais temos uma média de 50
pessoas entre visitantes e irmãos.
Louvamos ao SENHOR, nosso Deus, por nossa Congregação
continuar ﬁrme e perseverante!
Leitura Bíblica Temática – Marcos 16

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

O PODER DA RESSURREIÇÃO
DE CRISTO

“Ele não está aqui, porque já ressuscitou” – Mateus 28:6
Jesus ressuscitou dentre os mortos. Depois de três dias e três
noites, no túmulo, Jesus rompeu as cadeias da morte e ressuscitou gloriosamente. A pesada pedra não pôde impedir! O selo do
poderoso Império Romano não conseguiu conter o poder do Jesus
ressurreto! Nem o diabo nem todas as forças das trevas tiveram
poder para evitar a vitória de Jesus sobre a morte!
A ressurreição de Jesus é o brado de vitória contra todos os
inimigos. Ele é invencível! É por isso que somente Ele pode perdoar
os pecados, somente Ele pode dar Vida Eterna, somente Jesus pode
dar vitória ao homem!
A ressurreição de Jesus revela que o SENHOR Deus realizou
integralmente a obra salvadora: Jesus morreu pelos pecados de
quem nEle crer, e ressuscitou para garantir que Ele é o único que
pode dar NOVA VIDA.
A ressurreição de Jesus também signiﬁca um novo começo. Com
Jesus podemos sempre recomeçar, vencer coisas que nos aprisionavam, levantar de quedas, iniciar com novos e santos propósitos.
Que esta seja em sua vida uma grande e abençoada celebração da
vitória de Cristo!
Leitura Bíblica Temática – Lucas 24:1-34

RELAÇÃO DE LEITURAS
Dia - Culto Matutino
05 Ailton & Edislândia
12 Marcos & Lucinha
19 Karlos & Paulinha
26 Paulinho & Nac

ABRIL

NOVA EBD

- Culto Vespertino
Rômulo & Diana

Aragão & Jane
Luiz Cláudio & Claudiana
Raphael & Help

No dia 12 (domingo) – às 9 horas, começaremos
um novo e empolgante tema em nossa Escola
Bíblica Dominical. As Profecias Bíblicas – Um
Estudo de Escatologia. Teremos as três classes:
Adolescentes: Rodolfo e Vickson; Jovens: Jeﬀerson e Bruno Braga; e Adultos: Evang. Giuvan,
Raphael e Pr. José Nogueira (férias).

