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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
SOCORRO & RAPHAEL

VOCÊ JÁ SE SENTIU BÍBLIA?
“... porque eu clamei e recusastes;
e estendi a minha mão e não houve
quem desse atenção” - Pv 1:22
Certa vez eu recebi uma mensagem de um amigo de juventude que
me surpreendeu e me levou a pensar.
Ele era um velho conhecido dos
tempos da brilhantina, mas a minha
conversão a Cristo nos distanciou. Não
tínhamos mais as mesmas afinidades
e gostos, pois realmente eu comecei
a pensar diferente.
E recentemente passei a enviar
para ele minhas mensagens bíblicas,
meus Devocionais.
Semanas depois, comecei a perceber que ele quase não as lia mais.
Depois vi que ele não abria mais as
mensagens.
Continuei mandando, pois resolvi
insistir (na minha cabeça havia ali
coisas interessantes que poderiam
ser interessantes até para quem não
estivesse muito a fim da Bíblia ou que
não quisesse dar tempo para Deus).
De repente, a surpresa: Ele me
mandou uma mensagem pedindo
que eu não mais enviasse aqueles
textos para ele...
Senti-me como a Bíblia... Deus nos
manda mensagens todos os dias, insiste conosco diariamente, reitera Sua
obsessão de nos falar diuturnamente,
mas muitos não querem ouvi-lO_.
Fazemos com Deus como esse
amigo (e talvez outros, até irmãos e
irmãs) fez comigo: Ignoram as men-

sagens, não leem, não querem saber
disso, não têm tempo, não precisam
ouvir a voz de Deus!
Tremo só de pensar nessas atitudes:
Como pode uma pessoa desprezar
a Palavra de Deus? Como é possível
alguém que se diz cristão ou cristã
relegar os oráculos do SENHOR? Como
podemos admitir que não tenho
tempo para meditar e me submeter
a Deus?
O meu amigo foi sincero... tragicamente franco para admitir seu desinteresse... Mas, sei que ele não se livrou
de Deus, e que mais cedo ou mais
tarde ele vai estar diante dAquele a
Quem todos terão que prestar contas!
Diz o SENHOR: “... Eu clamei e
recusastes; e estendi a minha mão e
não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho,
e não quisestes a minha repreensão.
Também de minha parte eu me rirei
na vossa perdição e zombarei, em
vindo o vosso temor” – Provérbios
1:24-26.
Observação: Na semana passada,
o meu amigo dos ‘Embalos de Sábado
à Noite’ me escreveu. Perguntou como
eu ia, puxou assunto... notei que ele
está meio arrependido do que fez.
Estou cheio de esperanças. Vou voltar
a lhe enviar meus Devocionais!
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS
ESCRITURAS – Malaquias 3 e 4

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

AGENDA DA IGREJA
OUTUBRO

Dia 04 (ter) – 19 h: Encontro dos Amigos de Sião
Dia 11 (ter) – 19 h: Encontro de Professores, Seminaristas e ex-Alunos
do CBD/CTBPL, com o representante do CTBPL para
		
a América Latina: Pr. Chris Cobbel.
Dia 15 (sáb) – 19 h: Jantar dos Professores da Igreja
Dia 16 (dom) – Dia das Crianças na EBD
Dia 30 (dom) - Manhã: Sem EBD: 2º Turno das Eleições Municipais
18 h: Culto na Palhoça – Tempo de Recordar e Agradecer!

NOVEMBRO

Dias 02, 05 e 06 – Cantata e Teatro Interativo DESTINO FINAL,
programação evangelística do Dia dos Vivos
Dia 08 (ter) – Encontro dos Amigos de Sião – Encerramento do Semestre
Dia 15 (ter) – Almoço de Encerramento dos Encontros Pastorais
com os Namorados & Noivos.
Dia 24 (qui) – 19 h: Culto de Ações de Graça e Jantar Ágape
Dias 25 a 27 – Retiro de Casais: Jangadas da Caponga

DEZEMBRO

Dias 3 e 4 – Mini-Retiro da Mocidade: Pacoti
A Pessoa e a Obra do Espírito Santo
Dia 10 e 11 – Retiro do Ministério Dorcas: As Três Dimensões da Mulher
			
Cristã (Hotel Donana).
Dia 11 (segundo domingo de dezembro): Dia da Bíblia Sagrada
Dia 17 (sáb) – 19 h: Confraternização da Mocidade
Dia 18 (dom) – 9 horas: Assembléia da Igreja
Dia 25 – Cantata de Natal
Dia 31 (sáb) – 21 horas: Vigília de Oração: Batismos, Ceia do SENHOR,
		
e Vigília de Oração.
Dia 01/01/2017 (dom) – Sem EBD/ Culto às 18 horas

ROSH HASHANÁ é o ano novo Judaico. Acontece no mês de Tishrei
(coincidindo sempre com o final do mês de Setembro e início de Outubro
de nosso calendário). De acordo com a tradição Judaica, Rosh Hashaná
comemora a conclusão da criação do universo e a aceitação da soberania
de Deus sobre o mundo.
O próximo ROSH HASHANÁ começará ao pôr do sol de Domingo, 2/
Outubro, terminando no anoitecer de Terça-feira, 4/Outubro.
No dia 4 de outubro, às 19 horas, teremos um Encontro dos Amigos de
Sião, e a Morah (professora) Rosângela Barreto vai dar uma palestra sobre
essa importante data judaica!
Comecemos a treinar dizendo SHANAH TOVAH! : Feliz Ano Novo!
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