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O PODER DE UM SORRISO
Havia um pequeno menino que
queria se encontrar com Deus.
Um dia encheu sua mochila com
pastéis e suco e saiu para brincar no
parque.
Quando ele andou umas três quadras, encontrou um velhinho sentado
em um banco da praça olhando os
pássaros.
O menino sentou-se, abriu sua
mochila e ia tomar um gole do suco,
quando olhou o velhinho e viu que ele
estava com fome, então lhe ofereceu
um pastel.
O velhinho aceitou e sorriu para o
menino. E o seu sorriso era tão incrível
que o menino quis ver de novo; então
ele ofereceu-lhe seu suco.
Mais uma vez o velhinho sorriu.
O menino estava tão feliz! Ficaram
sentados ali sorrindo, comendo pastéis
e bebendo suco pelo resto da tarde.
Depois o menino resolveu voltar
para casa, mas, antes de sair, ele se
voltou e deu um grande abraço no
velhinho.
Aí, o velhinho deu-lhe o maior sorriso que o menino já havia recebido.
Quando o menino entrou em casa,

sua mãe, surpresa ao ver a felicidade
estampada em sua face, perguntou:O que você fez hoje que te deixou tão
feliz assim?
Ele respondeu: – Passei a tarde
com Deus. Você sabia que Ele tem o
mais lindo sorriso que eu jamais vi?
Enquanto isso, o velhinho chegou
em casa com o mais radiante sorriso
na face, e seu filho perguntou: - Por
onde você esteve que está tão feliz?
E o velhinho respondeu: – Comi
pastéis e tomei suco no parque, com
Deus. Você sabe que Ele é bem mais
jovem do que eu pensava?
A face de Deus pode está se revelando na alegria e paz que nós transmitimos, e pode ser sentida com os
olhos do amor e do coração!
Que Deus nos abençoe e nos ilumine o coração para que possamos
oferecer aos nossos irmãos e a muitas
pessoas esse amor de Deus.
Ofereçamos nosso abraço aos
nossos irmãos e vamos assim transmitir esse grande amor de Deus uns
aos outros!
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS
ESCRITURAS – Jonas 1 e 2

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).

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

LUCIANA & PR. ANDRÉ

AGENTES SECRETOS DE JESUS
Em Mateus, Capítulo 6, Jesus ministrou três importantes ensinos cujo
ponto central era “fazer em secreto”.
Ele estava ensinando aos Seus
discípulos a orar, jejuar e ofertar em
secreto.
Em todas as três, aparecem as
mesmas palavras: “Aquele que vê
em secreto”.
Esse é um princípio poderoso!
A principal lição a ser aprendida
aqui não é que fazer essas coisas
em público é ruim, mas que a principal motivação por trás da nossa
vida espiritual deve ser secreta,
não pública. Se for para receber o
reconhecimento dos homens (se
essa for a motivação), isso será inútil;
simples assim_.
São as motivações secretas que
importam, as que existem entre nós
e Deus apenas. Até mesmo grandes
e boas obras, quando movidas por
orgulho, reconhecimento ou egoísmo são pecado – e frutos nocivos
aos olhos de Deus. Essas obras não
O glorificam – elas alimentam nosso ego e a nossa necessidade por

reconhecimento.
Pensemos: Hoje, nossa sociedade
está obcecada com o “eu”. Isso vai
frontalmente contra o que Jesus
ensinou. O mundo nos encoraja a
mostrar aos outros só a imagem
positiva de nós mesmos: “não seja
o diferente, seja legal, seja aceito”.
Querem que nós montemos um
“show” para que os outros vejam e,
muitas vezes, nem percebemos que
fazemos isso.
Sejamos da resistência, encaremos que somos os remanescentes
fiéis, lutemos contra essa maré,
estejamos vivos nadando contra a
correnteza (só os peixes mortos é
que vão seguindo a correnteza).
Vamos orar prá valer!
Vamos jejuar conforme a necessidade!
Vamos ofertar com generosidade!
Mas façamos isso para Jesus, e
não para exibir aos outros a nossa
espiritualidade!
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA
DAS ESCRITURAS – Jonas 3 e 4

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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