CONHECENDO MELHOR
NOSSO SEMINARISTA

Nosso Irmão Hugo está
no Crato-CE, no Seminário
Batista do Cariri. Ele tem se
preparado para servir melhor ao Senhor e nos escreve
dizendo:
Amados irmãos, que a
graça e a paz de Cristo estejam convosco!
Peço que continuem em
orações constantes por mim,
pois funcionará como um
combustível espiritual de
grande valia. Trago uma
informação de que, agora, estou participando do ministério da
AMEN (Associação de Missões Estrangeiras e Nacionais) fundada pelo Jerry Leonard, o antigo professor de Grego do nosso
amado pastor Nogueira. Os estudos ainda estão difíceis e creio
que permanecerão assim, então, não peço a Deus que remova
as diﬁculdades, mas que me dê capacidade de superá-las.
Eis alguns pedidos para que os amados possam interceder:
1) Orem pela minha saúde, pois este período de chuva e sol
ocasionam muitas viroses em todos nós.
2) Orem por um tema de monograﬁa, estou com um em mente, mas preciso deﬁnir o quanto antes, pois já deverei começar
as leituras direcionadas nas férias de Julho.
3) Orem por minha segurança na região.
4) Orem por mais um artigo que tenho que produzir para o
mês que vem, já foi um, mas ainda restam três a serem feitos.
5) Orem para que o grande foco da minha vida seja cada vez
mais amar a Deus.
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Leitura para Consagração

UM ENCONTRO,
TRÊS ATITUDES.

E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus; e
de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28:22
Quando temos um encontro verdadeiro com Deus, certamente
nossa vida é transformada. Isso foi realidade na vida de Jacó. Ele
havia enganado seus pais e roubado seu irmão, sua vida estava
arrasada por causa de suas próprias decisões, e em sua fuga para
não ser morto por seu irmão e aumentar ainda mais a desgraça
daquela família, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor.
Esse encontro foi tão marcante que Jacó respondeu com três
ações significativas. A primeira, ele ergueu um memorial ao Senhor,
a pedra foi posta em pé e ungida com azeite. Fez isto não porque
era homem primitivo que acreditava que as pedras tinham espírito,
mas pelo fato de estar convencido da integridade do seu encontro
com Deus e desejoso de testemunhar dessa fé. O segundo ato foi
renomear o lugar para colocar o nome em concordância com a
nova experiência. Para Jacó, Luz (o nome do lugar) não dizia nada,
mas Betel nunca perderia sua significação. O terceiro ato foi um
compromisso selado com um voto de fidelidade a Deus “...e de
tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo” Gênesis 28:22.
Naquele encontro, Jacó (enganador), tremendamente quebrantado
e transformado pelo Senhor, teve não somente sua vida transformada, mas também o seu nome (agora Israel - príncipe de Deus) e os
compromissos feitos refletiam aquilo que tinha acontecido em sua
vida. E você, teve um encontro realmente com o Senhor?
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RELAÇÃO DE LEITURAS
Dia - Culto Matutino
19 Karlos & Paulinha
26 Paulinho & Nac
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- Culto Vespertino

Luiz Cláudio & Claudiana
Raphael & Help

AGENDA DA IGREJA

MAIO

CELEBRANDO A FAMÍLIA 2015 (1 a 3 de maio)

Dia 09/05 - Chá de Fraldas da Márcia e Jailson
Dia 13/05 - Especial Encontro Amigos de Sião, celebrando
a Independência de Israel.

