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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
RÔMULO & DIANA KARLA

COROA NO CÉU

Uma coroa lhe espera no céu.
Entendemos que na economia da
terra, há um número limitado de
recompensas. A economia do céu,
no entanto, felizmente é diferente.
O apóstolo Paulo nos ensina que
galardões no céu não são limitados
a uma minoria escolhida; mas ele
escreveu em 2 Timóteo 4:8 “a coroa da justiça… o Senhor dará… a
todos os que amam a sua vinda.”
A palavra de cinco letras TODOS é
uma pérola! As Coroas da Vitória não
estão reservadas para um punhado
da elite, mas para um céu cheio dos
filhos de Deus, que se dedicam em
colocar em prática o seu amor e a

fé por servi-lO de forma dedicada
e sacrificial.
Tiago 1:12 os descreve como
filhos que receberão “a coroa da
vida, que Deus prometeu aos que
o amam!”.
O SENHOR, em Sua infinita graça
e grande misericórdia, quis dar a nós,
pecadores indignos, mais do que a
Salvação Eterna, reservou grandes
honras celestiais aos Seus filhos fiéis
e dedicados. Devemos, portanto,
crer nessas promessas e querer que
nossas vidas sejam dignas de tão
grande consideração celestial.
LEITURA DAS ESCRITURAS –
LUCAS 10:1-24

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

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

RAPHAEL & SOCORRO

A foto é uma cena impressionante:
Durante um jogo de beisebol em
Orlando, na Flórida, o taco escapou
das mãos de um jogador e voou em
direção da torcida.
O pai impediu com o braço que o
míssil (pesado taco em alta velocidade) atingisse de cheio o rosto de seu
filho de 8 anos.
Algumas observações ao olhar bem
a foto:
1 – O garotinho, com celular na mão,
nem percebeu o perigo que estava
correndo.
2 – O pai, atento, colocou seu braço
entre o taco e rosto da criança. O taco
bateu em seu braço e desviou-se
completamente do menino.

Se pegarmos o texto de Isaías 53:6,
vamos entender o sentido do sacrifício de Jesus: “Todos nós andávamos
desgarrados como ovelhas; cada
um se desviava pelo seu caminho;
mas o SENHOR fez cair sobre ele a
iniqüidade de nós todos”.
O “taco” é o justo juízo de Deus sobre o pecador (“a alma que pecar essa
morrerá”). Mas, o SENHOR colocou o
Seu “braço” (Jesus) entre o pecador
e o juízo. Jesus recebeu na cruz todo
impacto do juízo divino: “... sobre Ele
[Jesus] o SENHOR fez cair a iniquidade
de todos nós”.
Esse “braço de Deus” representa
o meio pelo qual o SENHOR desvia
a condenação para longe de todo
aquele que crê em Seu Filho, Jesus,
o Cristo: “Porque Deus enviou o
Seu Filho ao mundo, não para que
condenasse o mundo, mas para que
o mundo fosse salvo por Ele” - João
3:17.
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS
ESCRITURAS – LUCAS 10:25-42

AGENDA DA IGREJA
- 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.

www.cristoevida.com
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