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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
AILTON & EDISLÂNDIA

NOSSO TRABALHO NÃO É VÃO.
Há alguns anos eu escrevi um livro
sobre o aborto (“Aborto – Um Grito no
Silêncio”). Nele apresentei o aborto
como um crime contra um ser humano
indefeso e inocente, e mostrei que era
uma clara violação do Sexto Mandamento: “Não Matarás” (não cometerás
assassinato, Êxodo 20:13). E expliquei
que esse pecado só pode ser perdoado
pela graça de Deus em Cristo.
Usei muito esse livro em meu trabalho de evangelismo pessoal e distribui
milhares de cópias. Uma certa vez, uma
jovem senhora crente compartilhou
que, lendo o livro, encontrou o perdão
de Deus e a paz, pois havia anos que
vivia atormentada com uma consciência
culpada por ter cometido um aborto.
Nessa semana recebi uma mensagem do Pr. Evaristo, de Morada Nova,
dizendo que sua esposa deixou alguns
exemplares do meu livro num consultório odontológico. A atendente leu
e disse para ela que estava decidida a
praticar um aborto, pois estava grávida

e o relacionamento era muito difícil.
Mas que, ao ler o livro, decidiu não mais
fazer o aborto.
Já pensou? Deus usou meu livro para
salvar uma criança!
Todo o trabalho, todo dinheiro
que empreguei para publicar e todo
investimento valeram a pena: uma
vida foi salva!
Meu trabalho não foi em vão, pois
quanto vale a vida de uma criança?
A verdade bíblica é provada: Nosso
trabalho não é vão no SENHOR: “Portanto, meus amados irmãos, sede
firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o
vosso trabalho não é vão no Senhor”
– 1 Coríntios 15:58.
Podemos nos esforçar, nos dedicar
e até nos sacrificar para fazer a obra de
Deus, e saiba que nenhum trabalho para
Deus serão em vão. Veremos nossos
benditos frutos aqui ou na eternidade.
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS
ESCRITURAS – LUCAS 4:1-30

AGENDA DA IGREJA
- NOVEMBRO -

Dias 02, 05 e 06 – Teatro Interativo DESTINO FINAL
– Evangelismo do Dia dos Vivos
Dia 08 (terça) – Encontro dos Amigos de Sião – Encerramento do Semestre
Dia 15 (terça) – Almoço: Encontros Pastorais com os Namorados & Noivos.
Dia 24 (quinta) – 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
Dia 11 (segundo domingo de dezembro): Dia da Bíblia Sagrada
Dia 17 (sábado) – 19 h: Confraternização da Mocidade
Dia 18 (domingo) – 9 horas: Assembléia da Igreja
Dia 25 – Cantata de Natal
Dia 31 (sábado) – 21 horas: Vigília de Oração: Batismos, Ceia do SENHOR, e Vigília.
Dia 01/01/2017 (domingo) – Sem EBD/ Culto às 18 horas

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

SIDNEY & ADELITA

DEUS VAI AGIR, COM CERTEZA!

A mão do SENHOR vai operar,
não temos dúvida. Mas, “o boi conhece o seu possuidor, e o jumento
a manjedoura do seu dono; mas
Israel não tem conhecimento, o
meu povo não entende”, disse Deus,
em Isaías 1:3.
Não entendem que Deus não
vai descer do céu para fazer essa
obra! Não compreendem que Deus
não vai mandar Seus anjos para
realizarem a tarefa de evangelismo!
Não sentem, não percebem, e não
se dão conta que cada soldado de
Deus é valioso e imprescindível para
o enfrentamento da batalha!
Vamos cumprir uma missão
dada por Jesus: alcançar os nossos
vizinhos!
Não é aceitável que nossa igreja
plantada nesse local, pelo Espírito
Santo, há mais de 30 anos não leve
a cada casa de seus arredores a
Palavra da Salvação!
Organizamos a Guerra, temos
todo o armamento necessário
(20 mil calendários e quarenta mil
folhetos-convites personalizados),
temos a estratégia, montamos o
campo de batalha e armamos com a
melhor programação para salvação
das almas!

Mas, precisamos de urgente de
homens e mulheres de Deus que
percebam que há irmãos sangrando
de tanto trabalho, que há servos e
servas de Deus que estão trabalhando dobrado, e que essa vitória não
pode ser apenas de alguns, mas
de todos!
ESTA É UMA CONVOCAÇÃO
OFICIAL PARA O ENGAJAMENTO
DE TODO QUE É SALVO A FIM DE
INGRESSAR NOS TRABALHOS DA
PROGRAMAÇÃO DO DIA DOS
VIVOS: A CANTATA-PEÇA TEATRAL
DESTINO FINAL!
Entramos numa GUERRA para
salvar pessoas do Império das Trevas, e precisamos da ajuda de todos!
Oremos pelos que estão doentes
e que não poderão lutar, intercedamos pelos desviados que não se
interessarão por essa luta!
Mas, quanto a nós, já pegamos
nas armas, vestimos nossas armaduras, e respondemos ao Chamado
do Alto: Eu vou participar!
Certo estou de que o SENHOR
Deus nos dará a vitória – e que a
consagraremos para Sua Glória!
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA
DAS ESCRITURAS – LUCAS 4:31-44

- ATENÇÃO –

No próximo domingo, dia 30 – Horário Especial:
Manhã: Sem EBD: 2º Turno das Eleições Municipais
18 h: Culto na Palhoça – Tempo de Recordar e Agradecer!
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