Ano XXVIII

Nº 1102 • Fortaleza, 19 de Junho de 2016

LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
PAULINHO & NAC

AINDA SOBRE OS PRINCÍPIOS
PARA A LIDERANÇA
No último Informissões, transcrevemos os três princípios exigidos para os

líderes e seus auxiliares em nossa igreja:
Primeiro: Que tenha um bom testemunho, tanto na igreja, como em sua
família, trabalho ou estudos. Conforme Atos 16:1-2, vemos que esse foi um dos
critérios para que o jovem Timóteo fosse aceito para fazer parte das viagens
missionárias de Paulo.
Segundo: Que seja assíduo nas programações de domingo na igreja. A assiduidade é essencial para um bom testemunho, para o crescimento espiritual, para
a integração e serviço no Corpo de Cristo, conforme Hebreus 10:25 (“Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos
uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia”).
Terceiro: Que seja um fiel mordomo dos bens, talentos, tempo e dons que o
SENHOR Deus tem lhe dado. Liderar é servir como exemplo, portanto requer que
aqueles que estão a frente sejam honesto diante de Deus e dos homens. A Bíblia
diz que aquele que não devolve a parte que é de Deus está sendo desonesto.
Se um crente consegue ser infiel a Deus (que tudo sabe e vê), o que se pode
esperar dele em relação aos homens (que nem tudo podem saber). O princípio
de Malaquias 3:6-12 tem que ser respeitado por todo aquele que professa crer
e temer a Deus.
Como dissemos, esses princípios básicos devem fazer parte de todo verdadeiro cristão, principalmente dos que são chamados para a liderança.
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AGENDA DE JULHO 2016

7 A 10 (qui a dom): Retiro da EBEC – A Matemática de Deus

RETIRO EBEC
A MATEMÁTICA

DE DEUS

R$ 100,00

7 a 10
de julho

16 a 18 (sáb a seg): Celebrações do 32º Aniversário da IBF Cristo éVida
Israel, Uma Nação Profética – com o Dr. Thomas Ice
Obs. Dia 17 (dom), pela manhã: Batismos e Celebração da Ceia.
27 a 31 (qua a dom): EBJ – Escola Bíblica de Jovens – com Evang. Roberto Kedoshim

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

JAIME E ANA VANESSA

MAIS UMA GRANDE LIÇÃO

“Israel pecou, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara,
pois tomaram das cousas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até
debaixo de sua bagagem o puseram.” - Josué 7:11.
Estamos lendo e meditando em Josué 7. Vamos extrair mais algumas
preciosas lições. A primeira lição é imprescindível:
A IMPORTÂNCIA DO INDIVÍDUO DENTRO DA COLETIVIDADE: O registro
inspirado diz que apenas um homem desobedeceu (Acã), no verso 1, mas
a consequência foi para todo o povo. Deus nos trata como Seu povo, portanto, sob muitos aspectos, o que fazemos de bem ou mal vai influenciar os
outros. Por causa de Acã morreram 36 homens (versículo 4), guerreiros e,
com certeza, pais de família. Por causa do pecado de Acã toda a liderança de
Israel ficou perplexa e com medo de uma coligação cananita que dizimasse
o povo de Deus (versos 7 a 9).
Somente Acã pecou, mas o SENHOR Deus disse a Josué: “Israel pecou” (vs. 11).
Deus nos coloca dentro de uma coletividade, e passamos a ser responsáveis
por todos. Que nenhum de nós teime, nem despreze esse princípio, sob risco
de afrontarmos Aquele que o criou.
É fácil observar isso numa família, como um erro de um dos membros pode
afetar a vida de todos (um desfalque cometido pelo marido vai com certeza
afetar a esposa e os filhos; um envolvimento com drogas de um dos filhos
trará certamente muitos transtornos à família inteira; etc.).
Com a tragédia de Acã, o SENHOR Deus nos ensina a nossa importância
dentro dos grupos em que vivemos (família, igreja, amigos, etc).
Podemos ser bênçãos ou pedras de tropeço!
Sê tu uma bênção!- Gênesis 12:2.
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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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