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A Bíblia estabelece que o SENHOR fornece lideranças ministeriais à igreja
local a fim de que esses irmãos possam servir e também treinar os santos
para a obra de Deus: “E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para
profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para
edificação do corpo de Cristo” – Efésios 4:11-12.
Os homens criaram seminários, instituições, faculdades de teologia para
o preparo dos santos, enquanto Deus estabeleceu que ELE mesmo dá
líderes à igreja local com o propósito deles preparar e treinar os membros
do corpo para a obra do ministério e para edificação do corpo (igreja).
Em obediência à Palavra, nossa igreja está treinando líderes para essa
grande obra. Em 2016, contaremos com os irmãos:
1 - Bruno Magalhães - Estágio Pastoral de 1 ano
Responsável pela Koinonia (Alicerces Firmes – 1 ano), ajudar nas atividades extras (visitas, funerais, etc.), e cooperar com o Culto Infantil e
Koinonia Infantil.
Expediente: Terça e Quarta – a partir das 15 horas, e as Reuniões Ministeriais toda quarta à noite.
Congregações: Celebração da Ceia bimestral no Assent. Raposa e Tapera
2 – Giuvan Cardoso - Evangelista de Apoio às Congregações
=> Visitas e Conferências de Edificação, para Famílias, para Jovens, etc.
Na Igreja: Ajudar na EBD e EBEC, e auxiliar nos Aconselhamentos e
Discipulados.
=> Reuniões Ministeriais – Quarta à noite
3 – Luciano de Paula - Evangelista em Treinamento
=> Treinamento no CBD e CTBL
=> Auxiliar nos Aconselhamentos e Discipulados.
=> Reuniões Ministeriais – Quarta à noite
=> Site, Multimídia e gravações.
Coordenação na Manutenção da Igreja.
Leitura Bíblica Anual e Sistemática – 2 Samuel – Capítulo 8

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

AILTON & EDISLÂNDIA

MARANATHA! VEM, SENHOR!

A palavra MARANATHA vem do Aramaico (uma das três línguas em que a
Bíblia Sagrada foi originalmente escrita – as outras são o Hebraico e o Grego).
É composta do substantivo MARAN = Senhor; e do verbo ATHA = Vem.
Há dois “MARANATHAS” proféticos na Palavra de Deus.
O primeiro MARANATHA foi o ANÚNCIO que o Messias viria para morrer como
sacrifício em prol da salvação do homem – Zacarias 9:9 e Isaías 53. Os profetas
bíblicos anunciaram, e esse MARANATHA se cumpriu literalmente: “E a multidão
que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao Filho de Davi; BENDITO O QUE VEM EM NOME DO SENHOR. Hosana nas alturas!” – Mateus 25:9.
O segundo MARANATHA trata-se da proclamação da Segunda Vinda do
Messias. Assim como as profecias anunciaram a primeira vinda de Jesus – para
morrer em sacrifício vicário; os vaticínios bíblicos também apregoam um novo
MARANATHA: Jesus virá para julgar e reinar:
“Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. ORA
VEM, SENHOR JESUS” – Apocalipse 22:20.
Contudo, há um MARANATHA (um anseio e pedido de que Jesus venha) que
não é profético. É um MARANATHA pessoal e salvador. Esse é rogo que faz o ser
humano quando compreende que precisa de Jesus em sua vida. Faz essa petição aquele que se reconhece perdido e que precisa do Bom Pastor, o Salvador
e Senhor, Jesus:
“Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata!
A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco” – 1 Coríntios 16:22-23.
Igreja Batista Fundamentalista CRISTO É VIDA
www.cristoevida.com

VIII Encontro de Professores da Bíblia

Estou Ligado, Estou conectado,
A obra É urgente!
“Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.”
2 Timóteo 4:5

PRELETOR:

ABIMAEL

FERNANDES

21 a 24 de abril
Avenida K, 911 - Planalto da Barra (por trás do Gonzaguinha da Barra)

RO

RETIRO DE CASAIS - 25 a 27 DE NOVEMB

PÔE EM ORDEM
A TUA CASA

Isaías 38:1
Preletor: Pr. Paulo Alves
Local: Jangadas da Caponga
Investimento: 800 reais
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