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AILTON & EDISLÂNDIA

CARTA DE ASSIS & CAMILINHA
“Ouve, SENHOR, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro; não Te
emudeças à vista de minhas lágrimas.” - Salmo 39:12
A Camilla e eu somos muito gratos pelo apoio que a nossa igreja nos tem confiado. Estamos em Ohio, EUA. Eu estou desenvolvendo pesquisa de doutorado numa
conceituada universidade que recebe scholars (pesquisadores) de várias partes do
mundo durante o verão. Durante esse tempo em Ohio a Camilla tem aprimorado
seus conhecimentos de língua inglesa.

Fizemos uma maravilhosa viagem do Texas até o Norte dos EUA, conhecendo
vários estados. Temos conhecido igrejas batistas conservadoras durante essa viagem.
Em Ohio, por exemplo, temos começado uma amizade com o Bearing Precious
Seed, ministério de uma igreja batista conservadora que imprime Bíblias e material
evangelístico para todo o mundo, além de promover projetos de tradução da Bíblia.
Deus nos tem dado sabedoria e bênçãos sem medida para aproveitarmos o nosso
verão da melhor maneira possível.
Ao Senhor Jesus todo o louvor!
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RETIRO DE JOVENS

Está acontecendo, em Maranguape, o Retiro de Jovens de nossa igreja. Temos mais
de 90 jovens participando. O tema é ESPÍRITO SANTO: Selo, Santidade e Serviço! O
Pr. Almir Tavares é o preletor, e o Pr. José Nogueira está coordenando os Devocionais
com os Conselheiros. Hoje, às 17 horas, será o Encerramento e o Retorno – Oremos!

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

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

LIGY & ALEXANDRE PAULO

ABRÃO E SARA

No Curso de Exegese Bíblica, estamos estudando a vida de Abraão. E uma
das provas mais difíceis que Abraão e Sara tiveram de suportar foi a longa
demora antes de receberem o filho prometido por Deus.
Por que tardou tanto tempo em cumprir-se a promessa?
Deus queria que eles soubessem que o cumprimento da promessa não
seria o resultado de esforços humanos, mas de Sua pura graça, um milagre.
Mas, ao passar dez anos em Canaã sem ter filhos, Sara procurou ajudar a
Deus a fim de que se cumprisse a promessa. Segundo a lei mesopotâmica
daquela época, uma esposa estéril podia dar a seu marido uma serva como
mulher e reconhecer como seus os filhos da serva.
Abraão cedeu ao plano de Sara, porém as consequências foram tristes. Houve inveja e conflitos no lar. Diante do tratamento duro de Sara, Hagar reagiu
fugindo, conforme a seu nome, pois a palavra Hagar significa “fuga” (errante).
O trato de Deus para com Hagar contrasta com o que ela recebeu de Sara e
de Abraão. Eles haviam-na considerado apenas um objeto para levar a cabo
o propósito deles, uma simples serva e nada mais.
Deus, pelo contrário, considerava-a uma pessoa digna de sua atenção. Viu
sua angústia e enviou Seu Anjo para consolá-la e salvá-la de sua rebeldia e
insensatez.
Hagar queria evitar a disciplina e fugir do jugo, mas Deus lhe disse: “Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos”
Muitas vezes é assim com referência a nós, “venceremos, quando nos
submetermos. Escaparemos, quando obedecermos”.
Quão necessária é esta lição para nós hoje em dia!
Como é bom estudar a Palavra de Deus!
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AGENDA DE AGOSTO

Dia 16 (terça-feira): 19 h – Koinonia: Tempo de Estudo Bíblico e Oração
Dia 17 (quarta-feira): 19 h – EBEC: Escola Bíblica de Evangelismo de Crianças
Dia 18 (quinta-feira): CBD/CTBPL
16:00 horas: Teologia Sistemática – Pr. José Nogueira
18:00 horas: Hebraico Bíblico – Pr. José Nogueira
20:00 horas: Exegese Bíblica – A Vida de Abraão – Profa. Rosângela
Dia 19 (sexta-feira): 19h – Grego do Novo Testamento – Pr. José Nogueira
Dia 20 (sabado): 19 h – Programação da Mocidade

ATENÇÃO

Com a graça de Deus e por meio de bênçãos do SENHOR para o Seu povo,
estamos trabalhando para a melhoria das instalações de nossa igreja. Um
passo importante e de fé foi compra das cadeiras estofadas. Precisamos agora
conservar bem esse caro patrimônio, por isso pedimos que não mudem as
posições das cadeiras, não alimentem nas cadeiras as crianças com líquidos,
sopas e yogurtes. Que cada irmão seja um zeloso cuidador desse nosso
patrimônio, não permitindo que risquem, rasguem, ou danifiquem esse
equipamento tão útil para a boa realização de nossos cultos.
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