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HERALDO & LEIDIANE

O CRISTÃO VERDADEIRO

“Um cristão verdadeiro é uma
pessoa estranha em todos os sentidos.
Ele sente um amor supremo por
alguém que ele nunca viu;
Conversa familiarmente todos os
dias com alguém que não pode ver;
espera ir para o céu pelos méritos
de outro; esvazia-se para que possa
estar cheio;
Admite estar errado para que
possa ser declarado certo; desce para
que possa ir para o alto;
É mais forte quando ele é mais fraco; é mais rico quando é mais pobre;
mais feliz quando se sente o pior.
Ele morre para que possa viver;
renuncia para que possa ter; doa para

que possa manter;
Ele vê o invisível, ouve o inaudível
e conhece o que excede todo o entendimento.”
A esse texto de A. W. Tozer, poderíamos acrescentar que o cristão
verdadeiro sabe extrair da dor - uma
indizível alegria; confia que todas as
coisas (inclusive as “ruins”) cooperam
para o seu bem;
E o cristão bíblico tudo crê, tudo suporta, sempre tem esperança, porque
ele sabe que o seu Bom Pastor, Jesus
Cristo, cuida dele principalmente nos
momentos em que ele mais precisa!
LEITURA DAS ESCRITURAS –
SALMO 115

AGENDA DA IGREJA
- NOVEMBRO -

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: Culto de Ações de Graça pela Formatura do Mateus
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

RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS

HOTEL DONANA - 10 E 11 DE DEZEMBRO

AS TRÊS DIMENSÕES DA MULHER CRISTÃ

“ ... e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. 1 Tess. 5:23
Preletoras: Profa. Larissa Ferraro, Dra. Luciana Figueiredo e Profa. Liduína Teles.
As mulheres e os cuidados com o corpo, a alma e o espírito: nutrição, saúde, vida
com Deus, depressão, ansiedade, medo e sofrimentos.

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

ALDECY & RAFAEL

LIÇÕES DE DAVI

Um fator positivo e extremamente
edificante na vida de Davi foi o seu
coração de amor e temor ao SENHOR
Deus.
Em 2 Samuel, capítulo 24, diz que o
rei Davi intentou comprar um terreno
para fazer um local de adoração a Deus
(o futuro local do Templo do SENHOR).
Foi o profeta Gade quem lhe orientou
quanto ao local: a eira de Araúna, o
jebuseu.
Davi se dirigiu à propriedade de Araúna com o propósito de comprá-la. Mas
Araúna, após saber do propósito do
rei, ofereceu gratuitamente a Davi não
apenas a eira, mas também tudo que
fosse necessário. Um homem religioso
acharia aquilo genial, uma bênção!
Seria servir, obedecer e sacrificar sem
nenhum custo!
Mas, não Davi. Ele imediatamente
respondeu a Araúna: “Não, eu comprarei pelo devido preço, porque não
oferecerei ao SENHOR, meu Deus,
holocaustos que não me custem nada”
(2 Samuel 24:24).
Essa atitude, registrada pelo Espírito
Santo, deve nos servir de reflexão de
como anda nosso coração: Que valor

tem oferecer a Deus coisas que nada
nos custam?
Qual é o valor das coisas que nos
sobram? Nada. Oferecer sobras revela
o valor (ou o pouco valor) que damos
a Deus em nossa vida.
Vejamos o que o Senhor Jesus disse
sobre a oferta da viúva pobre e dos outros ofertantes: “E, chamando os seus
discípulos, disse-lhes: Em verdade
vos digo que esta pobre viúva deitou
mais do que todos os que deitaram
na arca do tesouro; porque todos ali
deitaram do que lhes sobejava, mas
esta, da sua pobreza, deitou tudo
o que tinha, todo o seu sustento”Marcos 12:43-44.
Davi não era o Edir Macedo, nem
Jesus era o “Malafaia”. Não há aqui
exploração religiosa. Mas, a verdade
é que nossa fé se revela pelos nossos
atos. Foi Tiago quem disse que a fé sem
obras é morta (2:17). Ou seja, pelas atitudes, obediência, e pelo amor prático,
nós revelamos o real valor que damos
ao SENHOR Deus.
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS
ESCRITURAS – ATOS 22:1-24

CELEBRANDO A FAMÍLIA 2017
SEMI-RETIRO NO PERÍODO DO CARNAVAL
– 25 a 28 de FEVEREIRO 2017 -

Preletores: Pr. Paulo Alves, Pr. Denilson Roque,
Profa. Larissa Ferraro e Pr. José Nogueira.

Pr. Paulo Alves

-Diretor e Prof. da Faculdade
Teológica do Cariri
- Pr. da Igreja Batista da Paz
- Presidente da MAB

Pr. Denilson Roque

- Prof. da Faculdade
Teológica do Cariri
- Pr. da Igreja Batista da Graça
- Conselheiro da FTC e da
MAB

Profa. Larissa Ferraro
- Admin. de empresas
- Mestranda em
Aconselhamento Bíblico
pelo Faith Bible Seminary
- Conselheira bíblica e
professora na Igreja Bíblica
Batista do Planalto

Pr. José Nogueira

- Pastor-sênior da Igreja
Batista Fundamentalista
Cristo é Vida
- Conselheiro da AMI –
Associação de Missões
Independente

www.cristoevida.com
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