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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
PAULINHO & NAC

DEUS ESTÁ INCOMODADO.
“E já ninguém há que invoque
o teu nome, que se desperte, e te
detenhas; porque escondes de nós
o teu rosto, e nos fazes derreter,
por causa das nossas iniquidades”
Profeta Isaías 64:7
Sim, a Bíblia apresenta um sentimento do Altíssimo de forma muito
clara. Ele olha o mundo e se sente
incomodado com o que vê. Todavia,
não há ninguém – nenhum sequer
entre os homens, que se comova ou
que se incomode também.
Ah, como o coração de Deus clama
por alguém que realmente leve a sério
a situação à luz das verdades eternas!
O pecado se multiplica por todos
os lados. Mornidão, materialismo,
superficialidade e hipocrisia estão em
todos os lugares. E quem se importa
com isso, quem sente alguma dor ou
agitação interior?

As formas religiosas, as formalidades, as cerimônias vazias, o descaso
para a obra de Deus e as justificativas
inteligentes causam tanto desgosto ao
SENHOR que Ele está ao ponto vomitá-los de Sua boca (Apocalipse 3:16).
Porém, o próprio fato de a Palavra
de Deus afirmar “Ninguém há… que se
desperte” demonstra claramente que
é possível que alguém se desperte. Do
contrário, Deus nunca teria se entristecido quando isso não aconteceu,
quando não achou um sequer que
tivesse tal resposta.
Creio que Ele está nos despertando...
Um Dia do SENHOR de paz para
você! Yom YaHWeH Shalom!
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TEMPO DE ORAÇÃO

Temos grandes desafios espirituais pela frente, e mais do que nunca precisamos
estar juntos em oração:
1 – Temos ainda três retiros espirituais que são muito importantes para a edificação
e treinamento de toda a nossa igreja: Retiro de Casais, Retiro do Ministério Dorcas
e o Mini-Retiro da Mocidade (Conservação de Frutos).
2 – Se Deus quiser, vamos fazer uma das maiores programações evangelísticas do
Dia dos Vivos (novo DESTINO FINAL), e nosso alvo será alcançar 20 mil casas nas
cercanias de nossa igreja (cerca de 80 mil pessoas).
Precisamos:
1 – Orar em nossas casas, em nossos Devocionais, nos Cultos Domésticos.
2 – Orar em nossas Koinonias – a oração em comunhão com os irmãos é um poderoso
meio de buscar e fazer a vontade de Deus.
3 – Formar pequenos grupos de oração antes dos cultos e programações. A liderança de nossa igreja faz isto todos os domingos, antes da EBD. Combine com alguns
irmãos e forme um grupo de oração. Estejamos juntos em oração diante de Deus.

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

ARAGÃO & JANE

SÓ SOBROU O DO SORVETE?

Um garoto recebeu de sua mãe
duas cédulas de dois reais. Ela lhe
disse que deveria dar uma cédula
como oferta a Deus, e a outra ele
poderia usar para comprar um sorvete. O garoto saiu satisfeito para a
Casa do Senhor. Eufórico, começou a
brincar com as cédulas, até que uma
rajada de vento levou para longe
uma das cédulas. O garoto, então,
olhou para a outra cédula, e disse:
Que pena, perdi a cédula de Deus.
Só sobrou a do sorvete!

Assim, o povo de Israel estava
fazendo com Deus, na época de
Malaquias. Eles inventavam as
mais esfarrapadas desculpas para
ofertarem mal: levando animais defeituosos (que eram inúteis para eles
– Malaquias 1:13-14), e roubavam
(retendo para eles) a décima parte
do que recebiam e que pertencia a
Deus (3:7-8).
Aquele povo, mesmo se dizendo
povo de Deus, afrontava e desprezava o SENHOR. Porém, mesmo
que fosse a maioria que assim

procediam, havia os fiéis que obedeciam e honravam ao SENHOR, em
Malaquias 3:16-18:
“16 Então aqueles que temeram
ao SENHOR falaram freqüentemente um ao outro; e o SENHOR
atentou e ouviu; e um memorial
foi escrito diante dele, para os que
temeram o SENHOR, e para os que
se lembraram do seu nome. 17 E
eles serão meus, diz o SENHOR dos
Exércitos; naquele dia serão para
mim jóias; poupá-los-ei, como um
homem poupa a seu filho, que o
serve. 18 Então voltareis e vereis
a diferença entre o justo e o ímpio;
entre o que serve a Deus, e o que
não o serve.”
Aqueles remanescentes fiéis são
nossos exemplos, e cremos que
seguimos os passos deles ao honrar
o Nome do SENHOR Deus.
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AGENDA DE OUTUBRO

Dia 1º (sábado) – 16 h: Reunião de Pais e Mestres
Dia 02 (domingo) – Manhã: Sem EBD: 1º Turno das Eleições Municipais
Noite – 19 h: Celebração da Ceia do SENHOR
Dia 04 (terça) – 19 h: Encontro dos Amigos de Sião
Dia 15 (sábado) – 19 h: Jantar dos Professores da Igreja
Dia 16 (domingo) – Dia das Crianças nas Salas da EBD
Dia 30 (domingo) – Manhã: Sem EBD: 2º Turno das Eleições Municipais
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