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RELATÓRIO DE MISSÕES
JUNHO/2015

ENTRADAS
Saldo anterior
Oferta da Igreja
Ofertas do Compromisso de Fé
Ofertas das Congregações

1.265,89
10.000,00
16.210,87
2.630,00
Total R$ 30.106,76

SAÍDAS
Pagamentos dos missionários, ajuda Para
aluguéis das Congregações, INSS e outros
Pagamentos Pendentes

28.101,20
1.400,00
Total R$ 29.501,20
R$ 605,56

Saldo em 30/06

Obs. Não foi pago o seminarista Ronaldo ref 05,06/15 por impedimento
por parte do Master Seminary.

Desde ABRIL, quando começou o nosso ORÇAMENTO ANUAL e também demos início aos relatórios mensais, temos o seguinte gráﬁco de
variação de ENTRADAS para Missões em nossa igreja:
ABRIL

MAIO

JUNHO

R$ 30.763,00
R$ 26.773,00

R$ 28.840,00

A nossa ﬁdelidade e disposição espiritual de contribuir com Missões
respondem à pergunta bíblica: “Como pregarão, se não forem enviados?”
(Romanos 10:15). Convocamos todos de nossa igreja para orar e participar
ativamente a ﬁm de que possamos manter o alvo de MAIO, pois é valor
orçado para que possamos manter todos os compromissos com os nossos
missionários e projetos.
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras – Eclesiastes, Capítulo 8

EBJ – JOVEM: SER DE DEUS
NUM MUNDO SEM DEUS!

NAS FÉRIAS DE JULHO!

22 - Quarta: O Jovem Crente e o Sexo - Pr. João Alves
23 - Quinta: O Jovem Crente e o Entretenimento – Pr. Valberth
24 – Sexta: O Jovem Crente e a Vocação – Pr. Marcos Joel
25 – Sábado: O Jovem Crente e o Consumismo - Pr. Valney
26 – Domingo: Manhã: O Jovem Crente, a Bíblia e o Mundo – Pr. José Nogueira
Noite: Quem Ama Espera - Encerramento

Celebração com passeio para quem teve 100% de presença:
Dia 15/08 (sábado – feriado)

Leitura para Consagração

NÃO HAVERÁ MAIS
NOVAS MÚSICAS

Num estudo recente sobre música foi feito um cálculo sobre quantas
músicas poderiam existir. Nesse estudo se notou que são 7 notas, e sabendo
que uma música pode ser feita com todas as notas ou com uma nota só,
multiplicaram-se as notas levando em consideração este fator o que leva
a multiplicarmos 7 vezes o número 7 (7x7x7x7x7x7x7) e o resultado foi
823.543, desta forma determinou-se que o número máximo de músicas
seria este. Mas, as pesquisas constataram que no itunes existem mais de
37 milhões de músicas. Então, notou-se que o número de músicas criadas
ultrapassou o número máximo de músicas matematicamente possível, então
os cientistas declararam que não haverá mais músicas novas na humanidade
e que todos os compositores devem procurar uma nova profissão.
Isto pode parecer loucura, mas muitos de nós vivem desta forma,
achando que tudo que podia ser criado já foi criado, que todas as pessoas
boas para um relacionamento já estão num relacionamento, que todas
as boas vagas de trabalho já foram preenchidas, que todos os concursos
já têm seus classificados, e que todos os bons negócios já foram feitos. E
nada sobrou para você...
Se alguém pensar assim, vai viver uma existência de mesmice, trancado
numa rotina e perde a capacidade de se alegrar. Tais pessoas vão viver no
passado de amargura, amarrados à mentira que nunca mais haverá novas
músicas.
Mas, deixe-me te dizer uma verdade: muitas outras músicas ainda
serão compostas, muitas novas letras ainda irão surgir, pois Jesus, o todo-poderoso, é o Senhor do Universo, e, enquanto houver prazo no Seu plano
para o mundo, haverá sempre novas e tremendas possibilidades.
Assim, novas canções serão feitas! E, se você confiar realmente e exclusivamente em Jesus, novas chances e possibilidades lindas e maravilhosas
surgirão para você!
Sim, não existe apenas um emprego, um amor, uma chance, um amigo,
um momento de alegria, e, que se alguém mais usar, você não vai mais
poder ter sua chance. Da mesma forma como existem milhares de músicas,
existem milhares de empregos, de amores, de oportunidades, de amigos,
de alegrias e novos caminhos para serem explorados.
Portanto saiba que existe muito para você no mundo e ainda muito a
ser criado por você para o mundo. Coloque a sua fé para funcionar, faça
uma nova história confiando no Autor dos cosmos, e reflita em Hebreus
11:6: “Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele
que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é GALARDOADOR dos
que O buscam”.
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras – Eclesiastes, Capítulo 9

VAMOS CELEBRAR AS BONDADES DO SENHOR!
31º Aniversário da IBF Cristo é Vida
Tema: Somos Um em Cristo – 1 Coríntios 12:27
31/07 a 02/08 (sexta a domingo)
Dia 31/07 – Sex: Culto Organizado pela Mocidade
Dia 1º/08 – Sáb: Culto Organizado pelo Ministério de Casais
Dia 2/08 – Dom: Manhã: Batismo e Ceia
Noite: Culto Organizado pelo Conselho da Igreja

www.cristoevida.com
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