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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
MÔNICA E PRISCILA

TANTOS DESAFIOS!
TANTAS BÊNÇÃOS!

“Muitas são, SENHOR meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco,
e os Teus pensamentos não se podem contar diante de Ti; se eu os quisera anunciar,
e deles falar, são mais do que se podem contar” – Salmo 40:5

Parte da turma que participou do Retiro de Jovens - 2016
Com certeza tivemos os últimos meses bem repletos de desafios. Sempre aproveitamos o mês de julho para realizar atividades espirituais para os nossos jovens.
Mas, neste ano, além da EBJ tivemos o Aniversário de nossa igreja, um Encontro
dos Amigos de Sião Especial, e também o Retiro da EBEC (mais dois casamentos!) e
também a coordenação da temporada dos Kedoshim no Brasil. Além dessas muitas
e grandes atividades, tínhamos o desafio dos trabalhos físicos (havia muita coisa para
fazer, comprar, instalar, etc.).
Mas, o SENHOR estava à frente, e vimos Sua boa e poderosa mão nos abençoando em todos os desafios e portas que Ele abriu para nós, e que nós, pela fé nEle,
encaramos!
Como diz o Salmo 40, “Muitas são, SENHOR meu Deus, as maravilhas que tens
operado para conosco...” (verso 5), sim, e uma das últimas maravilhas foi o nosso
Retiro de Jovens: ESPÍRITO SANTO: SELO, SANTIDADE e SERVIÇO!
A liderança da Mocidade fez uma excelente programação, tudo muito bem
organizado, e nossos jovens deram (outra vez) um excelente testemunho!
Deus tem feito maravilhas em nosso meio – Louvemos ao SENHOR!
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS ESCRITURAS – Jeremias 42

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

ROMILDO & GRAÇA

VOCÊ ESTÁ SE SANTIFICANDO?

Um homem muito importante (ele tinha participado da fundação da ONU,
nos EUA) deu o seguinte testemunho:
“O que mais me enfurecia nas pessoas era quando elas me perguntavam
se eu era salvo. Ora, eu fazia parte da igreja, ia aos cultos todas às vezes
que podia, e, então, ficava furioso quando alguém vinha e me perguntava:

Você é salvo?

Agora sei por que eu ficava tão irritado, e o motivo daquela pergunta me
deixar tão irado. Era porque eu não era salvo!
Mas, desde o dia em que verdadeiramente entreguei a minha vida ao SENHOR, reconhecendo o meu pecado e a minha perdição, e confiei em Jesus
como meu Salvador e Senhor, eu passei a me alegrar na minha salvação.
Alegro-me em falar da minha salvação e tenho muito prazer nos meus
irmãos em Cristo”.
Esse testemunho me levou a pensar: Por que não falamos tanto em nos
santificar? Será que lhe perguntar se você está levando a sério a sua santificação pessoal, isso lhe irritará? Por quê?
As perguntas que mais nos incomodam são aquelas que exigem uma resposta que revelam nossa infidelidade ou nossa desobediência ao SENHOR (se
alguém lhe perguntasse sobre seus devocionais diários, sobre sua fidelidade
na mordomia, sobre seu evangelismo pessoal, sobre suas responsabilidades
na igreja, etc. – tais perguntas lhe deixariam feliz, ou você ficaria envergonhado ou até irritado? Por quê?).
Sobre a nossa santificação em Cristo, a Palavra de Deus é muito clara:
1- O buscar cada vez mais a santificação é uma ordem de Deus que deve
ser obedecida - 1 Tessalonicenses 5:12-24.
2 – A santificação é uma promessa de Deus – Ele promete realizar em
nossa vida – veja o verso 23.
3 – A santificação é uma certeza em nossa vida, pois Deus prometeu e Ele
é fiel para realizar – estude o versículo 24.
E, por falar nisso, uma perguntinha: Você está se santificando?
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AGENDA DE SETEMBRO

Dia 03 (sáb) – 17 h: Encontro Pastoral com Namorados & Noivos
Dia 04 (dom) – 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
18 h: Culto Cívico – Independência do Brasil
Dia 06 (ter) – 19 h: Encontro dos Amigos de Sião

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

www.cristoevida.com
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