Ano XXVII Nº 1060 • Fortaleza, 30 de agosto de 2015

MISSIONÁRIA MARLIENE ARAÚJO
RELATÓRIO DE MISSÕES ATALAIA DO NORTE - AMAZONAS
Graça & Romildo
Já estamos no meio do ano
e percebo que temos que remir
muito bem nosso tempo, principalmente como sevos de Deus.
Sempre oro a esse respeito porque muitas são as atividades e parece que não há tempo suficiente
para tudo, e aí vem a sabedoria
que Deus nos dá para fazermos
nossas escolhas, as prioridades e
agir pela direção dEle. Quero que
saibam que temos orado pelos
amados e desenvolvido o ministério de oração com as senhoras,
e tem sido uma bênção.
O inverno ainda continua, pois tem chovido muito por aqui, mas graças a Deus o rio já baixou e as pessoas voltaram para suas casas e estão
mais tranquilas. Peço que orem por nossa saúde porque tem dado muita
malária e alguns irmãos estão doentes.
O missionário André retornou aos EUA, mas em breve voltará para
continuar com o trabalho indígena, com os ribeirinhos e para ajudar na
igreja. Outra novidade foi a chegada do pastor Jônatas e família para
ajudar com os jovens.
Temos um programa de rádio aos sábados. De 6 à 6:15 é o tempo do
missionário André; de 6:15 às 7 h é o tempo do Pr. Jônatas; e de 7 às 8
h é o Pr. Eduardo. A transmissão alcança até São Paulo de Olivença. É
muito bom esse investimento.
Tenho feito discipulado com algumas jovens e peço que orem por
nossa mocidade, pois muitos têm se desviado e ido pelo caminho das
drogas. Orem também por nossas crianças.
Continuo aproveitando as oportunidades de evangelismo na escola
pública, mas este ano fui lotada em sala de aula e não foi possível levar
histórias bíblicas a todas as salas, porém continuo com o trabalho junto
aos professores com o PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização).
Obrigada pelas orações e toda vossa participação nesse trabalho.
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AS DUAS TESTEMUNHAS DE APOCALIPSE
O ARREBATAMENTO DA IGREJA.
COM O PR. REINHOLD FEDEROLF
DA CHAMADA DA MEIA-NOITE

DIA 13 DE SETEMBRO (DOMINGO) – 9 E 18 HORAS

Leitura para Consagração
Jozélia & Carlos Aurélio
Na semana passada, no Informissões, abordamos o assunto da
Disciplina Eclesiástica, que compreende todas as medidas que a igreja
do Senhor Jesus deve tomar a fim de preservar sua pureza e o bom
andamento de seu ministério de servir fielmente ao SENHOR Deus.
Vimos que a igreja tem que agir seguindo alguns caminhos que são
ensinados na Palavra de Deus.
Vejamos hoje os três primeiros passos da Disciplina na vida da
Igreja:
1 – Deve ter ensino bíblico: A igreja, em seus muitos ministérios,
deve sempre estar ensinando a Palavra. Os princípios bíblicos devem
ser exaustivamente instruídos a fim de que todos os membros tenham
plena consciência dos imperativos das Escrituras Sagradas. Moisés
estava convicto de ter cumprido essa responsabilidade ao dizer: “Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o
Senhor meu Deus; para que assim façais no meio da terra a qual ides a
herdar”- Deuteronômio 4:5. Por exemplo, em nossa igreja ensinamos
com muita ênfase os Princípios da Mordomia Bíblica, em que cada
membro deve ser pessoalmente responsável por devolver a Deus o
que pertence a Ele, conforme Malaquias 3:7-12. Nenhum membro de
nossa igreja pode alegar desconhecer esse ensino ao ser particularmente exortado e disciplinado.
2 – Exortação através de Mensagens: Este é outro meio que o Espírito Santo usa e ensina que a igreja deve fazer para disciplinar a igreja.
Temos exemplos disso nas exortações coletivas às igrejas da Ásia, nos
capítulos 2 e 3 de Apocalipse, onde todos da igreja foram repreendidos,
chamados ao arrependimento e para consertar suas vidas.
3 – “Parakaléo” - Exortação Pessoal: Consiste em exortar pessoalmente o irmão que anda em desobediência aos ensinos de Deus. Este
é um dever mútuo, ou seja, de cada crente. Devemos, ao saber que
um irmão está vivendo de forma rebelde, ir até ele e exortar pessoalmente. É um ato de amor responsável, pois sabemos que o comportamento pecaminoso será desastroso na vida do irmão. Portanto temos
a obrigação de advertir de maneira particular, amorosa e paciente:
“Exortamo-vos, também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos,
consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos
para com todos” – 1 Tessalonicenses 5:14.
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AGENDA DE SETEMBRO

Dia 02 (qua): 19 h – Encontro dos Amigos de Sião
Dia 05 (sáb) – 9 h: Bazar das Dorcas e Operação Lava-Jato!
Dia 06 (dom): 9 h – Celebração da Ceia do Senhor – Dia das Primícias
		18 h – Culto Cívico
Dia 07 (seg – FERIADO): Programação Especial da Mocidade
Dia 13 (dom): 9 h e 18 h: Conferência Profética – Pr. Reinhold Federolf
Dia 19 (sáb): 17 h – Encontro Pastoral com Namorados e Noivos
19 h – Encontro de Casais ESPECIAL: Integração com a Mocidade
e Casais ESPECIAL: Integração com a Mocidade!
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