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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
ARAGÃO & JANE

– CARTA MISSIONÁRIA –

MARLIENE - AMAZONAS

Faz tempo que o mundo inteiro está em “crise”, mas em nosso atual
contexto o vulcão entrou em erupção, a iniquidade tem aumentado, mas
o nosso Deus não muda e nos deixou a Sua palavra para que não andemos
nas trevas. Podemos escolher andar na luz e preparados com a armadura
de Deus para contemplarmos muitas vitórias.
Continuo na batalha em prol do Evangelho, procurando glorificar ao nosso Deus com minha vida. Este ano tem sido muito bom. Apesar de algumas
mudanças quanto ao horário de trabalho, Deus tem me dado o privilégio de
ter mais tempo para oração, estudo bíblico com alguns adolescentes, jovens
e duas senhoras. Também o trabalho com as senhoras e tem sido edificante;
temos encontros todos os sábados para oração, estudos e também visitas.
O grupo estar mais unido e a participativo. Glória a Deus!
Estamos planejando nossas conferências para setembro e a temática
está direcionada para a família. Estejam orando pela edificação da igreja.
Perseveramos pela formação de liderança. Orem também pelo Programa de
Rádio- de segunda à sexta de 6:00 até 7:00 horas- realizado pelo Pr. Eduardo
em Benjamin Constant. Muitas pessoas assistem. Peço ainda pela salvação
de nossas crianças e pelos indígenas assistidos pelo missionário André na
Maloca, inclusive ele mora lá atualmente.
Se Deus quiser vou viajar com o Grupo da Caminhada Bíblica para Israel
e Grécia, e conto com vossas orações, pois já faz algum tempo, desde 2015
que planejei ir , e há muito tempo venho orando por esse propósito.
Estou sempre orando por vocês e louvo a Deus pelo vosso empenho
no serviço do Senhor e concluo recitando com 1 Coríntios 15:58, que
diz:”Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Com amor, Marliene.
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS ESCRITURAS – 2 Reis 8:1-15

AGENDA DE MAIO 2016

Dia 02 (seg) – 19 horas: Encontro dos Amigos de Sião
		
A Fundação de Israel – Pr. Alexandre Dutra (de São Paulo)
Dia 07 (sáb) – Passeio do Dia das Mães
Dia 14 (sáb) – 19 h: MOCIDADE – O Momento Político Atual e o Jovem Crente
		
– Pr. Orivado Pacheco (IBR Nova Jerusalém).
Dia 15 (dom) – Especial: Aniversário de 68 anos do Moderno Estado de Israel
(1948 – 2016)
Dia 26 (qui) – o dia todo: Encontro do Conselho da IBF Cristo é Vida
Dia 28 (sáb) - 17 horas: Chá de Baby da Kelly & Rodolfo
Obs. O Encontro Pastoral com os Namorados e Noivos será no dia 04/junho.

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

KARLOS & PAULINHA

VAMOS MOVER MONTANHAS?

Com fé e oração, tudo é possível. Um dos versos mais inspiradores
sobre o poder da fé e da oração é Marcos 11:23-24: “Se alguém disser
a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração,
mas crer que se fará o que diz, assim será com ele… TUDO QUANTO EM
ORAÇÃO PEDIRDES, CREDE QUE RECEBESTES, E SERÁ ASSIM CONVOSCO”. Esse princípio espiritual pode ser usado em todos os aspectos da
vida, dos pequenos aos grandes.
O que Jesus quis dizer quando falou: “este” monte? Naquele momento,
Ele estava em Jerusalém próximo ao “monte” do Templo. Estava no meio
de um confronto com os líderes religiosos por ter afirmado Sua autoridade espiritual e por Sua purificação do Templo. A declaração de Jesus
provavelmente é uma referência a Zacarias 4:6: “Quem és tu, ó grande
monte? Diante de Zorobabel serás uma campina”.
Essa profecia anunciava a remoção de todos os obstáculos diante de
Zorobabel, quando ele estava trabalhando para restaurar Jerusalém. Esse
pode ser o sentido final da oração da fé que move montanhas feita por
Jesus: remover todos os obstáculos que bloqueiam o que Deus mandou
que nós fizéssemos.
Se unirmos nossa fé e oração, podemos remover tudo que está nos
impedindo de obedecer, de servir, de sermos usados gloriosamente no
Reino de Deus. Tantos falam de incapacidade, de fraqueza, de timidez, de
vício, de pecado e de decepções. Mas todos esses montes ou montanhas
podem ser lançados ao mar.
Jesus nos diz: “Eu posso te ajudar. Vamos ‘mover essa montanha’
juntos!”.
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NOTAS & NOTÍCIAS

FAMÍLIA KEDOSHIM: Está confirmada a vinda dos irmãos para passar aqui os meses
de JULHO e AGOSTO. Oremos pela viagem, estadia deles, visitas aos parentes e
relatórios nas igrejas mantenedoras.
GLAUDIANE: Deus muito nos abençoou para que pudéssemos custear as passagens de ida e volta da Glau Aquino, e também conseguimos que sua cirurgia de
Histerectomia fosse realizada. Continuemos orando por seu retorno, no dia 03/05.
SUBESTAÇÃO: Conforme aprovado em nosso Orçamento/2016, vamos dar início
à Subestação de Energia Elétrica. É um dos nossos desafios para aprontar a igreja
para as Celebrações de Aniversário – dia 16 a 18/07.
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Em julho (dias 16 a 18), vamos ter as Celebrações de
Ações de Graça pelos 32 anos de nossa igreja. O preletor será o Dr. Thomas Ice, que
é a maior autoridade em profecias bíblicas do mundo. Ele virá dos EUA . O tema
é: ISRAEL – UMA NAÇÃO PROFÉTICA. E, no dia 18, segunda-feira, no Encontro dos
Amigos de Sião, ele trará um Estudo Bíblico importantíssimo: PORQUE É ESSENCIAL
CRER NO REINO MILENAR DE JESUS. Oremos muito por esses grandes eventos!
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