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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
CLAUDIANA & LUIZ CLAUDIO

RELATÓRIO MISSIONÁRIO – PR. EDUARDO & FAMÍLIA

Agradecemos a Deus pelos 13 anos que Ele tem nos mantido nesse
local. Já vivenciamos muita coisa. Praticamente podemos ser considerados
cidadãos atalaienses. Deus tem nos aberto muitas portas e o trabalho tem
crescido, não por nossos méritos, mas por que é Deus quem completa a
obra. A Congregação em Atalaia tem tomado forma de uma igreja, apesar
das dificuldades que ainda há. No entanto, Deus tem trazido famílias ao
nosso meio e isso nos traz melhores perspectivas do trabalho de solidificar. Pedimos suas orações por essas famílias, pois os filhos terão maior
possibilidade de permanecer firmes no futuro.
Ainda enfrentamos desafios em relação à formação de liderança. Satanás tem tentado atrapalhar o crescimento daqueles que vão se envolvendo. Nesse sentido pedimos orações pelos jovens. O grupo tem crescido,
mas ainda temos muitos problemas em relação à firmeza espiritual. Temos
um casal de missionários que tem nos ajudado com esse ministério.
As senhoras têm se envolvido mais em alguns ministérios e isto muito
nos alegra. Temos nos reunido todos os sábados para fazermos intercessões. Algumas mulheres tem assumido alguns trabalhos na igreja o que
contribui para uma maior expansão e divisão do trabalho. Ainda precisamos de pessoas para atuar na área do ensino, tanto com crianças e com
a igreja de um modo geral. Isto inclui os homens da igreja, que ainda não
apresentam qualificação para tal.
Agradeçam e ao mesmo tempo intercedam pelo novo ministério com
a rádio. Todos os sábados o Eduardo sai de Atalaia do Norte, às 05:30 da
manhã, rumo a cidade de Benjamim Constant para pregar a Palavra de
Deus na rádio. Este programa tem alcance nas comunidades ribeirinhas
e aldeias indígenas. Este trabalho envolve custos para a igreja e também
os perigos da estrada. Orem!!!! Não esqueçam de orar também pelos
grupos isolados!!
Finalmente, irmãos, orem pela nossa família e por nossas decisões para
o futuro. Estamos esperando em Deus. Sentimos que breve estaremos tomando novos rumos devido à necessidades da família. Queremos estar no
centro da vontade de Deus e sempre engajados na sua obra. Maranata!!!!!
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras – Mateus 23:1-31

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

Uma Triste Conclusão
JULIANA & GIUVAN

O texto final do livro de Juízes nos leva a uma triste conclusão.
O pecado, quando não consertado em sua raiz, gera mais e mais
situações tristes e negativas. A desobediência a Deus tantas vezes
registrada no LIVRO DE JUÍZES mostra as consequências tenebrosas
para o povo de Deus.
Quando lemos, na Palavra de Deus, o Livro de Juízes, ou qualquer
outro livro bíblico que descreve a teimosia do povo de Deus em
desobedecer, nós não ficamos surpresos em observar também os
resultados ruins, as derrotas e os fracassos na vida do povo. Algumas
vezes essa disciplina pode até tardar a acontecer, mas, ninguém se
engane, ela chega.
Meias medidas ou decisões incompletas não servem para corrigir
o problema. Cristo vai falar sobre isto no Novo Testamento, quando
ensina sobre o que acontece com remendo velho em pano novo. A
grande realidade e infeliz conclusão que podemos retirar de todo o
ensino bíblico, através de centenas de histórias, de diversas épocas, é
o que está contido no último versículo de Juízes (e que, por diversas
vezes, foi repetido em todo o livro):
“Naqueles dias não havia rei em Israel;
cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos”
Juízes 21:25
Tudo aquilo que vimos de altos e baixos, de acertos e erros, de
desequilíbrios e desatinos na História Bíblica, deve nos servir de lição.
Vivemos em apuros quando rejeitamos a liderança, o conselho e as
ordens de nosso Rei, Jesus Cristo;
E que o SENHOR Deus nos livre de vivermos tais momentos, pois
nós queremos (e devemos) viver sempre sob a supervisão de Jesus,
nosso Rei, pois é Ele quem nos conduz, orienta, e, se necessário, nos
disciplina.
Leitura Sistemática e Anual das Escrituras – Mateus 24:32-51

AGENDA DE OUTUBRO

Dia 13 (ter): 19 h – Koinonia e Noivado de Mara & Cláudio
Dia 17 (sáb): Passeio Especial para as Crianças Cristo é Vida
Dia 24 (sáb): Programação Especial para os Casais – Um Assunto Muito Sério!

AGENDA DE OUTUBRO

Dia 01 (dom): 7 horas: - Café da Manhã Ágape e Tempo de Oração
		8 horas - Distribuição de Calendários e Evangelismo
		18 horas - Dia dos Vivos – Programação Especial
Dia 02 (seg): 19 h - Encontro dos Amigos de Sião: Depois do Armagedom!
Dia 08 (dom): 9 horas - Celebração da Ceia do SENHOR
Dia 10 (ter): Koinonia Especial - Chá de Panela – Mara e Cláudio
Dia 20 (sex): 19 h – Encerramento do Semestre Letivo do CBD/CTBPL
Dia 21 (sáb): 17 h – Chá de Baby Duplo: Liamara & Samuel
Dia 26 (qui): 19 h – Dia de AÇÕES DE GRAÇA – Jantar Ágape
Dia 27 a 29 – Retiro de Casais Cristo é Vida
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