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LEITURA DEVOCIONAL

BÊNÇÃOS DE ISRAEL

Estamos no fim da primeira semama do Curso de História, Geografia e
Arqueologia Bíblica, em Israel.
Todos chegaram muito bem, apenas um pouco cansados. Chegamos às 3 horas
da madrugada de domingo para segunda. E logo a seguir (às 8 horas) tivemos
o café da manhã, e às 9 horas começaram as aulas (tivemos aulas pela manhã,
à tarde e à noite).
Já exploramos o Túnel de Ezequias (túnel de mais de 500 metros escavado
dentro da rocha, do Século VIII a.C.), e conhecemos e estudamos o Tanque de
Siloé. Fizemos um tour fascinante pela Universidade Hebraica de Jerusalém (que
teve entre seus fundadores: Eisntein e Freud). E tivemos uma carga pesada de
aulas pela manha e à tarde, mas valeu a pena. Estudamos com os melhores
especialistas das áreas: Arqueologia e o Moderno Estado de Israel.
Também foi uma bênção fazer pesquisas arqueológicas na Cidade de Davi (a
Jerusalém do ano 1000 a.C.), conhecer o Monte Sião (túmulo de Davi) e o
Cenáculo (local da Última Ceia e da Descida do Espírito Santo).
Cada dia são novos estudos e pesquisas marvilhosas.
Todos nós estamos gratos a Deus por ter nos concedido essa grande bênção.
Pedimos que os irmãos continuem orando por nós, pois o curso é intenso e
precisamos de saúde.
Estamos com saudades e loucos de vontade de voltar e compartilhar o que
temos aprendido!
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras: Salmos, capítulos 23 e 24.

Leitura para Consagração

QUAIS SÃO AS SUAS
PRIORIDADES?
Alguns itens do nosso orçamento doméstico são prioritários. Por
exemplo, o financiamento do nosso imóvel, escola das crianças e até
mesmo comida. Se priorizamos estes itens acima, por que não priorizamos
também a nossa devolucao do que pertence ao Senhor e as ofertas para a
obra do SENHOR? Priorizar nossa oferta para Deus é reconhecer o reinado
dele em nossa vida e porque temos prazer em estar neste Reino, nós
ofertamos ao nosso Pai – “Deus ama ao que dá com alegria...” (2 Coríntios
9:7). Dentro deste conceito, podemos inferir que nossa prioridade de dar,
reflete nosso amor para com Deus. E se amamos a Deus acima de todas
as coisas, nossa contribuição financeira para o Senhor, deve vir antes de
comprar o que não precisamos e antes de qualquer coisa que não seja
prioritária em nossas necessidades de sobrevivência.
Por trás da nossa oferta para o Senhor, existe algo muito importante.
Qual nossa motivação ao dar? Precisamos associar o privilégio de dar com
a glória dada a Deus. Nós damos porque amamos a Deus e queremos
glorificá-lO. Esta é nossa maior razão de dar. Tudo que possuímos vem
dEle e pertence a Ele. Assim, nosso coração deve primeiro doar-se a Deus
(nosso ser total). Desta forma, nosso dar deveria refletir nossa entrega
total a Deus. Se não for assim, estaremos apenas cumprindo um ritual.
Por outro lado, quando damos como fruto do nosso amor a Deus, Ele é
glorificado. Esta é a real motivação em nossa fidelidade quanto a Mordomia.
Cremos também que muitas vezes Deus nos desafia a dar até
sacrificialmente. Mas, isto somente acontece quando realmente
entregamos nosso coração ao Senhor Jesus de forma plena.
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras: Salmos, capítulos 25 e 26.

PROGRAMAÇÃO DE JUNHO
Dia 21 (dom) - Avisos (Matutinos e Vespertinos): Aragão & Jane;
Devocional EBD: Diácono Rômulo Braga; Classe de Adultos: Raphael Teixeira;
Mensagem à Noite: Pr. Kelso (Culto de Missões);
Leituras: Cristina e Erik (manhã) - Vickson e Mônica Loecy (noite)
Dia 23 (ter) - 19 h: Koinonia – Celebraremos o 90º Aniversário da irmã Benvinda!
Dia 27 (sáb) - 19 h: Reunião do Ministério Dorcas.
Dia 28 (dom) - Avisos (Matutinos e Vespertinos): Aragão & Jane
Devocional EBD: Matheus Paiva; Classe de Adultos: Raphael Teixeira;
Mensagem à Noite: Pr. André Figueiredo;
Leituras: Flor & Ciro (manhã) - Sandra (Rosilton) e Roberta (noite)
Dia 30 (ter) - 19 h: KOINONIA - Alunos do Curso de Arqueologia

PROGRAMAÇÃO DE JULHO
Dia 1º (qua) - 19 h: Encontro dos Amigos de Sião
03 a 05 (sex) - Retiro EBEC
Dia 05 (dom) - Manhã: Celebração da Ceia do SENHOR.
11 (sáb) - 17 h: Encontro Pastoral com Namorados & Noivos
13 a 17 (seg a sex) - EBF - Escola Bíblica de Férias
22 a 26 (qua a dom) - EBJ – JOVEM: SER DE DEUS NUM MUNDO SEM DEUS!
26 (dom) - Noite: Quem Ama Espera - Encerramento - Celebração com passeio
para quem teve 100% de presença: Dia 15/08 (sábado - feriado)
31/07 a 02/08 (sex a dom) - 31º Aniversário da IBF Cristo é Vida
Tema: Somos Um em Cristo – 1 Coríntios 12:27
Dia 31/07 - Sex: Culto Organizado pela Mocidade
Dia 1º/08 - Sáb: Culto Organizado pelo Ministério de Casais
Dia 02/08 - Dom: Manhã: Batismo e Ceia
Noite: Culto Organizado pelo Conselho da Igreja

www.cristoevida.com
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