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APRENDI COM DEUS

“Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação” - Filipenses 4:11
Aprendi com Deus que ventos fortes nos fazem atravessar desertos
como sementes, e voltar flores – Romanos 8:28.
Aprendi com Deus que ninguém é tão pobre que não possa ajudar seu
irmão com uma oração- Tiago 5:16.
Aprendi com Deus que palavras são folhas que voam feito pássaros,
entretanto, atitudes silenciosas são como árvores, que se fincam no chão, e
ninguém arranca- Provérbios 27:9.
Aprendi com Deus que até o céu tem seu tempo de azul e de cinza,
de ventos e de quietude, de luz e de noite, e que tudo dará certo no seu
tempo – Eclesiastes 3:1-4.
Aprendi com Deus que devemos amar uns aos outros, e que o pior destruidor é aquele que destrói uma esperança ou um sorriso- Romanos 15:13.
Aprendi com Deus que acordamos todas as manhãs porque Ele é quem
nos desperta com alegria para novas batalhas, novas vitórias- Lamentações
3:22-23.
Aprendi com Deus que nada é por acaso, que para tudo e para todos
existe uma resposta – Salmo 25:4-5.
Aprendi com Deus que não existe sorte, existe bênção, que somos frutos
de um Amor sem igual e sem limites, e que a Fé nos faz abençoados todos
os dias, pelo zelo de Deus!- Salmo 23.
Cabalat Yom YaHWeH!
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS ESCRITURAS – 2 Crônicas, Cap.36

AGENDA DE JUNHO 2016

Dia 04 (sáb) – 17 h: Encontro Pastoral com os Namorados e Noivos
Dia 05 (dom) – 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
Dia 07 (ter) – ENCONTRO DOS AMIGOS DE SIÃO
Tema: A Dispersão e o Retorno do Povo de Israel – Pr. Yon Morato
Dia 11 (sáb) – 17 h: Chá de Baby da Florinda & Ciro
Dia 18 (sáb) - 19 h: Jantar dos Enamorados! Especial e Sensacional!
Dia 19 (dom) – 9 h: Assembleia Geral da Igreja
Dia 23 (qui) – 19 h: Encerramento do Semestre Letivo do CBD/CTBPL
Dia 25 (sáb) - 17 h: Encontro Pastoral com os Namorados e Noivos

DIA 07 (TERÇA-FEIRA) – 19 HORAS

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

KAROL & VICKSON

UM FINAL TERRÍVEL E
GLORIOSO

“O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o
grande e terrível dia do SENHOR” - Joel 2:31.
Segundo a Bíblia, a História caminha para um desfecho apoteótico. Duas
palavras de uma mesma profecia mostram isso de forma emblemática.
Vejamos que o profeta Joel disse: “O sol se converterá em trevas, e a lua
em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do SENHOR”- Joel 2:31.
E Pedro, citando essa profecia, disse: “O sol se converterá em trevas, e a lua
em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor”- Atos 2:20.
A citação de Pedro é bem literal, exceto quanto à substituição da palavra
“terrível” por “glorioso”. Qual dessas frases está certa?
Como não há erro nas Escrituras, pois o Espírito Santo inspirou tanto o
Antigo Testamento, como o Novo Testamento, então, podemos entender
que é um paradoxo (uma aparente contradição).
Os dois termos terrível e glorioso fornecem a qualidade do desfecho da
História. A contradição fará parte do cenário em que os extremos opostos
estarão presentes – algo semelhante às reações decorrentes da queda de
Babilônia, quando dois sentimentos são intensamente expressos: enquanto
uns gritam “ai!”, outros rejubilam, dizendo “aleluia!” - Apocalipse, 17 e 18.
Moisés viu uma situação parecida quando viu a sarça ardendo em meio às
chamas, mas ao mesmo tempo não sendo consumida por elas- Êxodo 3:2,3.
Como a sarça, nós também seremos preservados quando o fogo desfizer os
elementos nesta Terra, conforme relata Pedro (2 Pedro 3:10-13).
A Segunda Vinda de Cristo é como dois lados de uma mesma moeda:
um terrível, e outro glorioso. Tribulação e Alegria conviverão, lado a lado,
naqueles dias.
O mundo jamais experimentou catástrofes de tais magnitudes, ao mesmo
tempo em que os salvos serão manifestos com tanta glória!
Então TERRÍVEL ou GLORIOSO será conforme o estado da pessoa: PERDIDA ou SALVA!
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS ESCRITURAS – Esdras, Capítulo 1

NOTAS & NOTÍCIAS

OS KEDOSHIM chegarão no dia 23/06. Oremos pela viagem dos irmãos e pela
estadia deles no Brasil, seus testemunhos, relatórios, visita aos familiares, etc.
RETIRO DA EBEC - A Matemática de Deus (na China)- Dias 07 a10 de julho!
SUBSTAÇÃO – Estamos avançando (o projeto já foi aprovado) e começaram
os trabalhos. Oremos para que tudo fique pronto para o aniversário da Igreja
(16-18/07).
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Israel, Uma Nação Profética, com o Dr. Thomas Ice
(EUA) – 16 e 17 de julho. AMIGOS DE SIÃO – Dia 18/07: Por que é Essencial
Crer no Milênio Literal, com o Dr. Thomas Ice.
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