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Momentos Preciosos e
Abençoados de 2011

Ida da Família Aquino para Floripa: nova missão - Agosto

Roberto Kedoshim, Reinoldo e Traudi – Agosto/Setembro

Ben Abraham e Dona Mirian – Setembro
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No dia 09 de fevereiro haverá o Culto de Abertura do
Semestre I/2012 do Curso Bíblico Discipular e do Curso de
Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes. Nas noites de
quinta-feira (19:30 às 21 h), haverá a Disciplina Pregação de
Mensagens Bíblicas. As inscrições poderão ser feitas com
a secretária do CBD, Elsa Mita. No pagamento da Taxa de
Única (25 reais), o aluno recebe o livro-manual.

EVENTOS PARA 2012
XXV Conferência Missionária - 20 a 22 de Janeiro
Começamos o planejamento, pois na 25ª Conferência
Missionária, queremos ter a presença de nossos evangelistas,
que trarão testemunhos e relatórios dos trabalhos. No
domingo seguinte (dia 29\01), realizaremos a Assembleia
Geral, quando aprovamos o Orçamento Missionário para
2012.
Celebrando a Família 2012 – 17 a 22 de Fevereiro
Convidamos o Pr. Alexandre Dutra, que, durante o
período do carnaval, trará mensagens para os jovens e
casais. Será uma programação muito edificante e também
evangelística.
Encontro dos Amigos de Sião – Dia 19 de Março
No feriado estadual de 19 de março, teremos o Pr. José
Infante, da Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista.
Aproveitaremos a presença do Pr. José Infante para fazer
um encontro de líderes, no dia 16/03, aqui em nossa igreja.

Campanha do Forro Termo-Acústico

Convocamos todos os membros de nossa igreja para que
orem e participem de nossa Campanha para Colocação do
Forro Termo-Acústico.
Veja quatro grandes benefícios do Forro Termo-Acústico:
1 – Diminuição do Calor: Como o forro é térmico, ele
absorverá o calor que vem das telhas de alumínio, reduzindo
a temperatura ambiente.
2 – Melhora Acústica: Talvez o forro não ajude muito a
acústica, mas diminuirá ou anulará os ruídos das telhas, das
águas das chuvas, etc.
3 – Estética: O forro branco cobrirá as telhas de alumínio,
as estruturas metálicas e as caixas dágua.
4 – Preparação para a climatização da Massada.
Assuma um compromisso de doar mensalmente uma
quantia (ponha na coluna CONSTRUÇÃO, em seu envelope
de Dízimos), e ore para que toda a igreja participe dessa
grande bênção.
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Mais momentos de bênçãos:

	
  

Casamento de Ana Lívia & Danilo – Outubro

Amigos de Sião – Pr. Thomas Gilmer - Novembro

Dia de Ações de Graça – 4ª quinta-feira de Novembro

Observação: Se você tem alguma foto de um momento
marcante de 2011 e quer compartilhar com os irmãos, fale
com Pr. José Nogueira, pois queremos continuar fazendo
essa retrospectiva abençoada de 2011.
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Culto de Formatura do Átila – 17 de dezembro

Cantata de Natal – Coral Infanto-Juvenil – 18 de dezembro

Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida – 25 de dezembro

Momento de superação: Lucy,
com o pé quebrado, numa
cadeira de rodas, regeu o Coral
Cristo é Vida na Cantata de Natal
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MISSÕES – CARTA DA
MISSIONÁRIA MARLIENE
– DO AMAZONAS

O ano está chegando ao fim, e é natural nos envolvermos numa
mistura de retrospectiva e expectativa. A cada ano as pessoas
fazem novos votos: Este ano quero mudar muitas coisas em
minha vida. Então começa o ano, e vêm os momentos alegres,
os tristes, as dificuldades, as preocupações com a família, o trabalho, os estudos, e assim lentamente os votos e os propósitos
são esquecidos. Onde ficaram os votos? Por que não vingaram?
É hora de parar, pensar, refletir! O que saiu errado?
Desejo a todos um abençoado 2012 dando as seguintes
sugestões:
Olhe para trás e diga EBENÉZER: “até aqui nos ajudou
o Senhor” (1 Sm 7:12). Este deve ser o sentimento do coração
daquele que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Ele
tem sido Fiel, Bondoso, Misericordioso, o nosso Sustentador.
Olhe para o futuro e diga MARANATA: “Vem, Senhor Jesus”(1 Co 16:22). A nossa esperança está além dos limites desta
vida. Breve Jesus voltará. A nossa pátria está nos céus. Seremos
semelhantes a Ele. Cada dia de 2012 nos aproximará mais e mais
desse encontro maravilhoso com o nosso Salvador e Senhor.
Olhe para o dia de hoje e tenha o seu PENIEL: “Não te deixarei ir se me não abençoares” foi o que Jacó disse ao Senhor, no
local que recebeu o nome de Peniel –“Vi a Deus face a face”(Gn
32:26-3). O grande desafio é viver cada dia buscando a bênção
do Senhor em oração e no estudo da Palavra. Quando temos
o nosso Peniel, diariamente, saímos deste encontro com Deus
quebrantados, a semelhança de Jacó, que saiu manquejando,
não mais confiantes em nós mesmos, em nossos recursos, em
nossa inteligência, mas totalmente dependentes do Senhor que
deseja nos abençoar.
Louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui, em Atalaia, porque
Ele me trouxe para servi-lO e tem sido fiel em tudo, concedendo-me a oportunidade de saber que isso implica em ter a verdadeira
alegria, pois, quando cremos no que Deus nos diz e temos intimidade com Ele, podemos estar alegres em qualquer circunstância,
porque Ele nos assegura a vitória e nos dá a Sua proteção e o
que precisamos para realizar o que Ele quer; só precisamos ter
disponibilidade para sermos um instrumento em Suas mãos.
Estou sempre orando por vocês e agradeço pelo vosso testemunho e apoio na obra de Deus. Espero em breve visitá-los e
poder está participando da comunhão com os amados, embora
não consiga ir na casa de todos, mas sinto-me perto de todos
quando nos encontramos no templo. E peço que orem por minha
saúde, pelos planos e projetos para o novo ano e que estejam
sempre em sintonia com Deus, remindo o tempo para Sua glória - que seu nome seja honrado e muitas almas sejam salvas e
fiquem firmes no Senhor.
Um GRANDE abraço em todos e um Ano Novo cheio do fruto
do Espírito e muitas vitórias para a glória de Cristo.
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Leitura

para

Consagração

Socorro & Lázaro

As Primícias Pertencem ao SENHOR
O SENHOR age por princípios que são leis. Existem coisas
que por um momento não concordamos, ou gostaríamos que
fossem diferentes, mas temos que nos submeter ao SENHOR,
pois os mandamentos são ordens de Deus para serem cumpridas,
e se não obedecermos arcaremos com as conseqüências, ou
deixaremos de viver a plenitude de Deus.
Há um princípio sobre nossa mordomia que geralmente não
damos importância. Referimo-nos às Primícias. Este é um princípio criado por Deus para nos abençoar! Quando Deus pede
os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido no coração de
seus filhos. A entrega das primícias é uma forma de honrar ao
Senhor: “Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias
de toda a tua renda; e se encherão fartamente os teus celeiros,
e transbordarão de vinho os teus lagares” - Provérbios 3:9-10.
A Bíblia está repleta de histórias de gente que manteve
Deus em primeiro lugar a despeito do preço a ser pago. Abraão
se dispôs a sacrificar seu filho, por ter firme princípio de sempre
obedecer a Deus em primeiro lugar. José foi para a prisão para
não pecar contra Deus. Sadraque, Mesaque e Abede-Nego foram
lançados na fornalha por se recusarem a dar a uma estátua o
lugar que pertencia só a Deus. Daniel foi lançado aos leões pela
decisão de manter Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram
torturados porque importava prioritariamente obedecer a Deus.
Estes são exemplos que nos inspiram a seguir as mesmas
pegadas dos que agiram corretamente. Além destas figuras e
exemplos, o ensino explícito de Jesus não deixa dúvidas sobre a
importância do assunto: “Mas buscai primeiro o Reino de Deus,
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas”
– Mateus 6:33.
Os judeus receberam do SENHOR a ordem de consagrar
a Ele os primeiros frutos do ventre de suas mulheres e de seus
animais, e também os frutos da terra. Na hora da colheita, o
primeiro feixe pertencia a Deus e deveria ser ofertado a Ele.
Ao santificar a primeira parte (a mais importante) você santifica também o resto que vem depois dela. Quando alguém santifica
as primícias (primeiros frutos) torna santificado também todo o
restante.
Leiamos o texto de Êxodo 34:22-26.
LEITURAS PARA A CONSAGRAÇÃO – JANEIRO/2012
Dia 08: Gina & Tiago; Dia 15: Raíza & Igor; Dia 22: Leidiane & Heraldo;
Dia 29: Léia & Ricardo.
MINISTÉRIO ATALAIA – ESCALA DE JANEIRO
01 - Melo, Elpídio e Ricardo Rodrigues; 08 - Cláudio Magalhães,
Claudinho e Ailton; 15 - Maurício, Aureliano e Ricardo André;
22 - Carlinhos, Esmerino e Cláudio Franco. 29 - Roger, Lázaro, Sérgio e Mardem.
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