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RELATÓRIO - MORADA NOVA
PR. FRANCISCO DE ASSIS EVARISTO DA COSTA

Saudações aos irmãos!
Continuamos
nosso trabalho em
morada nova na dependência de Deus
e com perspectiva
de emancipar nossa congregação em
2020, para isso estamos empreendendo em fortalecer os irmãos que já são membros de
nossa Igreja e estamos oferecendo e ministrando estudos bíblicos na
cidade. Em julho, fizemos duas semanas de cultos nos lares e uma EBJ
com uma semana de curso de inglês; decidimos dar continuidade aos
cultos nos lares, pois a experiência foi muito positiva.

NOSSO PLANEJAMENTO

Reunimos com nossa liderança local e tomamos algumas decisões para viabilizar o projeto de emancipação: 1- Evitaremos gastos
desnecessários. 2- faremos o mínimo de eventos possíveis para economizarmos todo o dinheiro disponível(viagens, festas etc.) 3- Nosso
aluguel aumentou muito e por isso decidimos alugar uma casa com
preço mais baixo para fazermos uma poupança. 4 - Investir uma certa
quantia em uma coberta no local novo que alugamos.

PERIMETRO IRRIGADO

Temos observado a dificuldade do evangelismo no PIMN (setor), no
entanto Deus tem colocado o desejo em meu coração de desenvolver
trabalho com jovens do setor com esporte e ação social. Iniciamos
os serviços de reforma em nossa igreja do setor: começamos com
limpeza e continuaremos com consertos. Estou orando e trabalhando
para transformar nosso local em um acampamento. De 15 em 15 dias
farei uma programação no setor, já darei inicio ao trabalho com jovens
com o que temos e Deus nos concederá o que for preciso, estamos
orando e confiando no Senhor.

NOSSOS PEDIDOS DE ORAÇÃO

1-Por crescimento espiritual dos irmãos; 2-Pelo novo local de culto
(adaptação); 3- Por novas conversões; 4- Pelos novos convertidos (discipulados e batismos); 5- Por recursos para compra do terreno para
igreja; 6-Pela reforma do prédio do setor; 7-Pela saúde do Pastor Evaristo; 8- Pela programação do 6º aniversário de nossa igreja na cidade;
9- Agradecer pelo horário na rádio (programa Lírio do Vale - todo
domingo das 16:00 às 17:00h - www.fmsalinas.com.br).
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras – Jeremias, Capítulo 28

Leitura para Consagração

BUSCAI AO SENHOR

E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o
vosso coração. Jeremias 29:13
O capítulo 29 de Jeremias inicia-se com uma carta de Jeremias aos
exilados na Babilônia(vv. 1-14). Nessa carta, Jeremias ensina aos exilados
da Babilônia dizendo como deveriam se comportar na nova terra. Jeremias
queria que dessem bom testemunho aos babilônios idólatras e que fossem
bons judeus.
Eles haviam perdido tudo, exceto a vida e uns poucos pertences que
puderam carregar para a Babilônia. Perderam sua liberdade e, agora, eram
cativos. Foram levados de suas casas e perderam suas ocupações. De qualquer ângulo que olhassem, a situação parecia desesperadora.
Assim como o povo de Israel era forasteiros naquela terra, assim
também nos somos neste mundo, e assim como Jeremias instruiu o povo
a dar um bom testemunho na Babilônia, assim também Pedro nos exorta:
“Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais
das concupiscências carnais, que combatem contra a alma; Tendo o vosso
viver honesto entre os gentios; para que, naquilo em que falam mal de
vós, como de malfeitores, gloriﬁquem a Deus no dia da visitação, pelas
boas obras que em vós observem. 1 Pedro 2:11,12
Em toda situação e tempo, o povo de Deus tem a responsabilidade de
buscar ao Senhor, de orar e confiar em Suas promessas. E nesse tempo,
mais do que nunca, devemos clamar ao Senhor, pois é um tempo de grande
crise. Não falo da crise política e econômia, mas uma bem maior, a crise
no coração homem. A iniquidade está sendo institucionalizada em nosso
país; os princípios da Palavra de Deus têm sido deixados de lado, o significado real da família está sendo destruído, a corrupção tomou conta das
lideranças que governam esse país. Por isso, a nossa responsabilidade se
torna cada vez maior em buscar ao Senhor, pois assim como Deus cumpriu
Sua promessa e libertou o povo do cativeiro, Ele também cumprirá a Sua
Palavra e virá buscar a Sua igreja.
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras – Jeremias, Capítulo 29

AGENDA DE AGOSTO

22 (sáb): 17 h – Encontro Pastoral com Namorados & Noivos
19 h – Encontro de Casais: IUPI & CEU

TREINAMENTO TEOLÓGICO
MINISTERIAL – CBD/CTBPL

QUINTA-FEIRA – CTBPL
19:00 h – Bíblia I – Pentateuco | 20:15 h – Intervalo | 20:30 – Continuação
SEXTA-FEIRA – CBD
19:00 h – Grego I |20:15 h – Intervalo | 20:30 h – Hebraico I

COM REINHOLD FEDEROLF (DA CHAMADA DA MEIA-NOITE)
DIA 13 DE SETEMBRO (DOMINGO)
MANHÃ - 9 HORAS: AS DUAS TESTEMUNHAS
E O ARREBATAMENTO DA IGREJA - Parte I
NOITE - 18 HORAS: AS DUAS TESTEMUNHAS
E O ARREBATAMENTO DA IGREJA - Parte II
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