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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO
LUCY & JOSIEL

NÓS NOS MUDAMOS
“Tendo por certo isto mesmo, que
aquele que em vós começou a boa
obra a aperfeiçoará até ao dia de
Jesus Cristo” - Filipenses 1:6
Finalmente nós nos mudamos
para o novo apartamento. Esse agora
é novo, maior, bela visão de Fortaleza
e bem ventilado.
Meu escritório está decorado, bela
estante branca cerca três paredes, e
na outra parede estão meus diplomas e um grande quadro de um vaso
de Qumran, em tamanho natural.
Tudo muito bonito e funcional. Tudo
mudado!
Lembrei-me que Jesus é especialista em mudanças. Assim que o convidamos a entrar em nosso coração, Ele
começa as mudanças – e nunca mais
para – só na Glória!
Assim como mudamos de um
local para outro melhor, mudamos
colocando novos móveis e decorando para ficar mais bonito e prático,
assim também o SENHOR Jesus está
realizando mudanças em nossa vida
e Seu alvo é que sejamos parecidos
com Ele! Jesus é perito em decorações
de interiores. Quadros de mágoas são
jogados fora, e lindas paisagens de Sua
graça substituem. Paredes de decepções são colocadas a baixo, e erguidas
novas de amor. Poltronas velhas e
sujas, acomodadas de pecado e maus
hábitos, são mudadas para abrigar fé,
poder e esperança!
Eu bem sei que refazer um coração
dá trabalho. Mas Jesus não se cansa.

Dói em nós quando Ele arranca velhas
prateleiras de egoísmo. Porém Ele
firme e constante faz a obra, pois Seu
alvo é fazer uma obra completa. E não
cessará enquanto não terminar.
A decoração de nosso apartamento muitas (e muitas vezes) teve de ser
contida por causa de insuficiência de
fundos (e os cortes de gastos fizeram
a Guida sofrer).
Mas o coração de quem crê em
Jesus se torna a casa dEle, e Ele não
poupa Seu poder e Suas intervenções
em Seu projeto de nos mudar. Em
Jesus não há corte de gastos, nenhum
investimento é negado, porque Ele
veio para ficar e para nos transformar
segundo a Sua imagem!
E Seu principal instrumento de mudanças é o ensino de Sua Palavra. Aliás,
a palavra ENSINO, no Hebraico, tem a
mesma raiz da palavra INAUGURAR
(“Qual é o homem que edificou casa
nova e ainda não a inaugurou?” –
Deuteronômio 20:5). Ou seja, quando
aprendemos uma coisa nova estamos
fazendo uma mudança e uma inesquecível inauguração em nossas vidas!
Que, em 2017, Deus possa continuar fazendo grandes , belas e
profundas mudanças em nossas vidas,
inaugurando sempre virtudes de Deus,
imprimindo em nós Seu caráter e nos
modelando segundo “à imagem de
Seu Filho” – Romanos 8:29.
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

AGENDA DO PRIMEIRO BIMESTRE - 2017
JANEIRO

01 (dom) – Manhã: Sem EBD. Culto Vespertino: Reapresentação da Cantata de Natal.
03 (ter) – 19 h: Encontro dos Amigos de Sião – Pr. José Nogueira/Diácono Rômulo Braga
28 e 29 (sáb e dom) – Congresso da EBD

FEVEREIRO

01 (qua) – Início do primeiro semestre da EBEC
02 (qui) – Início Semestre/I – CBD/CTBPL
05 (dom) – Manhã: Ceia do SENHOR
25 A 28 (sáb a ter) – Celebrando a Família 2017 – Semi-Retiro de Carnaval

CBD/CTBPL
Inícios das aulas: Dia 02 de fevereiro. Serão oferecidas as seguintes cadeiras:

QUINTA-FEIRA

15:30 – 17:15 h – Grego I – Pr. José Nogueira
17:30 – 19:00 h – Panorama do Novo Testamento – Pr. Júnior
19:30 – 21:15 h – Pregação de Mensagens Bíblicas – Pr. Júnior
Grego II – Pr. José Nogueira

SEXTA-FEIRA

15:30 – 17:15 h – Vida Pessoal com Deus – Pr. Bruno Magalhães
17:30 – 19:00 h – Hebraico I – Pr. José Nogueira
19:30 – 21:15 h – Teologia: A Doutrina do Espírito Santo – Pr. José Nogueira
As matrículas estão abertas até dia 31 de janeiro. O Formulário de Inscrição se
encontra com a Dona Lúcia Ferreira, secretária do CBD.

CONGRESSO DA

EBD
ESCOLA BÍBLICA
DOMINICAL

Um treinamento para professores
da Bíblia de todas as faixas etárias!
Dias 28 e 29 de janeiro (sábado e domingo)
Todos são convocados a participar desse
treinamento didático para as aulas de Bíblia.
A equipe vem da C.L.C (Centro de Literatura Cristã – de São Paulo). E vão apresentar o material
desenvolvido pela CLC, repassar o método e
dar aulas práticas.

PROGRAMAÇÃO

Sábado – Dia 28
9 horas – Abertura e Apresentação
do Material e Método
10:30 h – Cafezinho
10:45 h – Continuação
12:00 – Almoço e Descanso
14: 00 – Prática de Aula I
15:30 – Cafezinho

15:45 – Prática de Aula II
18:45 h – Encerramento
Domingo – Dia 29
9 horas – Abertura e Treinamento Prático
11 horas – Encerramento e Entrega dos
Certiﬁcados e Prêmios
Investimento: 80 reais - Inscrição: Marlúcia

www.cristoevida.com
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