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JEFFERSON & RAÍSSA

NÃO DESISTA DOS
SEUS BONS PROPÓSITOS!

“E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a
noite, nada apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede.
E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede” – Lucas 5:5-6.
Uma senhora, já bem idosa, ouviu de um jovem rapaz: “Eu estou cansado de
lutar. Tenho me esforçado muito para mudar, mas o mesmo acontece sempre
— eu acabo perdendo a batalha. Acho que devo desistir”.
“Não sei se você se lembra”, disse ela sorrindo para o jovem, “o Senhor
mandou aqueles pescadores lançar novamente as suas redes no mesmo lugar
onde eles tinham pescado a noite inteira sem apanhar nada.”
Como tem andado o nosso estoque de fé e perseverança? Anda em baixa ou
continua guardando o combustível de esperança? Temos deixado que as lutas
da vida abalem a nossa resistência?
Muitas vezes, como Pedro e os demais pescadores que experimentaram o
insucesso naquela noite, pensamos em desistir de novas tentativas. Achamos
que os nossos sonhos não poderão ser alcançados. Abaixamos a cabeça e nos
conformamos com o fracasso. Mas o Senhor não conhece a palavra “derrota” e
nos diz apenas uma coisa: “Vai e tente novamente”. Já o fizemos e não conseguimos, mas agora é diferente! O Senhor nos mandou… Ele garante que desta
vez dará certo! Glória a Deus por isso!
Uma coisa é seguir uma estrada sozinho e outra é seguir a mesma estrada
ao lado de Deus. Uma coisa é tentar uma conquista por nossa própria força e
outra é buscá-la na força do Senhor. Quando confio em mim mesmo poderei
encontrar fracassos, mas quando confio no Senhor o resultado não poderá ser
outro que não a vitória.
Não desista nunca.
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MARÇO

MÊS DE MISSÕES

Uma imersão
em Missões,
em todas as
programações
durante o mês
de março.
Convidaremos
missionários
e agências
missionárias
para dar
relatórios,
apresentar
projetos e
desafios, fazer
stands.

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

PR. ANDRÉ & LUCIANA

POTENCIAIS MISSIONÁRIOS
DA IGREJA – PARTE I

Gostaria de lembrar os potenciais missionários da Igreja e a urgente necessidade
em usá-los para que não ﬁquem como “talentos guardados”, sujeitos às traças,
à ferrugem e aos ladrões”. Texto adaptado do Pr. Silas Arbolato:

Primeiro: POTENCIAL ESPIRITUAL

Jesus, ao designar os setenta para a missão de proclamar as boas novas da
salvação, lhes fez a seguinte advertência: “A seara é grande, mas os trabalhadores
são poucos. ROGAI, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua
seara”. Deduzimos da ordem enfática do Mestre, “ROGAI”, o potencial espiritual
da Igreja para missões. Este ROGAI é o ministério da oração no trabalho missionário da Igreja. Infelizmente, temos negligenciado este potencial.
Oramos por tantas cousas, mas esquecemos que os “campos já branquejam
para ceifa”. Knox, em angústia de alma orou: “dá-me a Escócia ou eu morro”.
Henry Martyn, missionário na Índia orou: “que eu me consuma aqui por
Deus e pelas almas”.
Qual tem sido, amados irmãos, a nossa participação espiritual na obra de
Missões? Temos ROGADO ao Senhor da seara que mande obreiros, que fortaleça
os que já estão nos campos, que a semente, por eles lançada, caia em boa terra?
Oremos por Missões – usemos esse tremendo potencial espiritual que o
SENHOR Jesus outorgou à Sua igreja!
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IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA

CRISTO É VIDA
PROGRAMAÇÃO SEMANAL

DOMINGO 9H: ESCOLA BÍBLICA

DOMINICAL (EBD)
CLASSES DE ESTUDOS
BÍBLICOS PARA
TODAS AS IDADES;
18H: CULTO DE LOUVOR
E ADORAÇÃO: LOUVORES
E MENSAGEM BÍBLICA.

TERÇA 19H: KOINONIA: LOUVOR,
DEVOCIONAL
E TEMPO DE ORAÇÃO.

QUARTA 19H: EBEC -ESCOLA BÍBLICA
DE EVANGELIZAÇÃO
DE CRIANÇAS.

“Quando Cristo, que é a nossa vida,
se manifestar, então também vós vos
manifestareis com Ele em glória.”

Colossenses 3:4

QUINTA 16 H: CBD - CENTRO

BÍBLICO DISCIPULAR
19 H: CTBPL – CENTRO DE
TREINAMENTO BÍBLICO
DE PASTORES E LIDERES

SEXTA 19 H: CBD - CENTRO

BÍBLICO DISCIPULAR

SÁBADO 09H E 16H: GRUPOS DE

EVANGELISMO PESSOAL
19H: MOCIDADE - PROGRAMAÇÃO
EDIFICANTE PARA JOVENS.

www.cristoevida.com
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