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QUAL O SEU PAPEL NO LAR?
“A casa e os bens são herança dos pais; porém do Senhor vem a
esposa prudente.” - Pv 19:14 ; “Aquele que encontra uma esposa,
acha o bem, e alcança a benevolência do Senhor.” - Pv 18:22.
Feliz é o casamento no qual o marido reconhece a bondade de
Deus por haver lhe dado uma esposa! Quando o marido não dá o
devido valor à sua esposa, entristece tanto a ela quanto ao Senhor.
Assim, deve amá-la e ser fiel a ela todos os dias de sua vida.
O marido tem responsabilidade de dirigir o lar de acordo com a
sabedoria de Deus, mas, como veremos no capítulo 31, a esposa
também tem papel importante.
Toda esposa pode edificar ou destruir seu lar (14:1). Se ela anda
com o Senhor, será uma construtora; mas, se desobedece ao Senhor, será uma destruidora. A esposa deve ser fiel ao marido, pois
“A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos” - Pv 12:4. Uma coroa ou um
câncer: que escolha!
Ao procurar cumprir seus papéis dentro da vontade de Deus,
o marido e a esposa devem complementar-se. Tanto a liderança
quanto a submissão no lar são provas de amor e de obediência a
Deus, e uma não anula a outra.
Você tem cumprido o seu papel?
Leitura Bíblica – Provérbios 31: 10 a 28
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Leitura para Consagração

CBD / CTBPL
“Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai
sempre preparados para responder com mansidão e temor a
qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós”
- 1 Pedro 3:15
Temos que estar preparados para testemunhar da nossa fé, mas
também precisamos nos preparar para servir melhor ao Senhor. Por
isso, nossa igreja possui dois centros com essa finalidade.
O CBD (Centro Bíblico Discipular) tem o desafio de ensinar de forma
mais minuciosa a Bíblia. Este centro é para aqueles que dispõe de mais
tempo livre em se preparar para servir ao Senhor. Oferece disciplinas
voltadas para conhecimento sobre as línguas originais, doutrinas bíblicas e história da igreja e disciplinas de preparação para ministérios
específicos (ministérios com crianças, louvor e adoração). O CBD tem
como alvo treinar os discípulos para o bom combate da fé, estudando
a Palavra de Deus.
O CTBPL (Centro de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes de
Igreja) possui o fim específico de prover um treinamento bíblico básico
para pastores e líderes de igrejas, de forma que estes sejam equipados
de forma adequada e eficaz, tanto com o conhecimento necessário
quanto com capacitação prática para ministrarem na igreja local. A
ênfase do treinamento visa tornar pastores e líderes de igreja mais parecidos com Jesus Cristo. O CTBPL é um modo prático de treinamento
e de equipar. O objetivo é o de impactar a igreja local em termos de
crescimento espiritual, através do equipar e treinar de pastores e líderes.

Leitura Bíblica – 2 Timóteo 2: 1 a 15

Agenda da Igreja

MAIO

1 - 3 (sex a dom) - 19 h: Celebrando a Família -Musical Encenado
		
“De Geração em Geração”
Dia 03 (dom) - 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR.
Leituras: Marcus & Lúcia - Evang. Luciano & Helena
Dia 09 (sáb) - 17 h: Chá de Fraldas de Jailson & Márcia
Dia 10 (dom) - Manhã e Noite: Ênfase especial pela Homenagem às Mães
Leituras: Bruno & Rose - Márcia & Jailson
Dia 13 (qua) - 19:30 h: Especial Encontro dos Amigos de Sião
Dia 16 (sáb) - 7 horas: Dia Especial e Almoço para as Mães e Filhas
- Hotel Donana - Convite: 30 reais
Dia 17 (dom) - Devocional da EBD: Rômulo Braga
Aula Classe de Adultos: Evang. Giuvan
Leituras: Aragão & Jane - Karlos e Ana Pérola
Dia 19 (ter) - 19 h: Koinonia Especial - Bodas de Prata de Marden & Jacqueline
Dia 24 (dom) - Leituras: Paulo & Nac - Carlos & Jozélia
Dia 30 (sáb) - 17 h: Encontro Pastoral com Noivos e Namorados
19 h: Super-Encontrão: IUPI & CEU
Dia 31 (dom) - Leituras: Rodolfo & Kelly - Jefferson & Raíssa

