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1. Jamais despreze a oração diária. E, quando orar,
lembre que Deus está presente ali, ouvindo suas orações.
(Hebreus 11:6).
2. Jamais menospreze a leitura diária das Escrituras. E,
quando ler, lembre que Deus está falando a você; portanto,
precisa crer e agir de acordo com o que Ele diz. Acredito
que toda apostasia começa em se negligenciar estas duas
regras (João 5:39).
3. Jamais passe um dia sem fazer algo para Jesus.
Todas as noites, medite sobre aquilo que ele fez por você
e pergunte a si mesmo: “O que estou fazendo por Ele?”
(Mateus 5:13-16).
4. Se você está em dúvida acerta de algo ser correto ou
errado , dirija-se ao seu quarto, dobre seus joelhos e peça
a bênção de Deus sobre aquilo (Colossenses 3:17). Se você
não puder fazê-lo, aquilo é algo errado (Romanos 16:23).
5. Jamais copie seu cristianismo de outros cristãos
ou argumente que tal pessoa faz isto ou aquilo e, por
conseguinte, você também pode fazê-lo (2 Coríntios
10:12). Pergunte a si mesmo: “Como o Senhor agiria em
meu lugar?” e esforce-se para segui-Lo (João 10:27).
6. Jamais creia naquilo que você sente, se contradiz
a Palavra de Deus. Pergunte a si mesmo: “O que eu sinto
é verdadeiro, sendo confirmado pela Palavra de Deus?”.
Se ambos não podem ser verdadeiros, creia em Deus e
acredite que seu coração está mentindo (Romanos 3:4; 1
João 5: 10-11).
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“E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça,
a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência,
abundeis em toda a boa obra.”
2 Coríntios 9:8
Conheço um pastor que estava realizando uma série de conferências
em várias igrejas nos Estados de Carolina do Norte e Carolina do Sul.
Ele estava hospedado na casa de amigos em Asheville e viajava todas
as noites para pregar.
Certa noite, ele deveria falar em uma igreja em Greenville, Carolina
do Sul, que está a várias horas de Asheville. Visto que não possuía carro,
alguns amigos de Greenville ofereceram-se para buscá-lo e, depois, leválo de volta. Quando estes apareceram para apanhá-lo, ele se despediu
de seus hospedeiros, avisando que retornaria por volta da meia-noite
ou um pouco depois.
Após ministrar na igreja de Greenville, permaneceu por algum tempo
desfrutando de comunhão e, por fim, retornou a Asheville. Aproximandose da casa, reparou que a luz da porta da frente estava acesa; por
isso pressupôs que seus anfitriões estariam à sua espera, pois haviam
conversado sobre a hora de seu retorno. Ao descer do carro, despediu-se
de que o trouxera e disse: Apresse-se, sua viagem de volta é longa. Estou
certo que estão me esperando; não terei qualquer problema.
Caminhando em direção à casa, sentiu o forte frio da noite de inverno.
Ao se aproximar da porta, seu nariz e suas orelhas já estavam dormentes.
Ele gentilmente bateu à porta, mas ninguém atendeu. Bateu mais forte,
e mais forte ainda, mas nada de resposta. Finalmente, preocupado com
o intenso frio, deu a volta e bateu à porta da cozinha e na janela lateral.
Mas o silêncio continuou absoluto.
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Frustrado e ficando a cada instante mais gelado, resolveu bater à
porta de um vizinho para tentar telefonar ao seu anfitrião. No caminho,
raciocinou que bater à porta de um estranho após a meia-noite era
arriscado, então resolveu achar um telefone público. Estava escuro e o
frio era intenso. Por não conhecer os arredores ele acabou caminhando
por vários quilômetros. A certa altura, ele escorregou na grama molhada
ao lado da estrada e, deslizando numa ribanceira, caiu dentro de meio
metro de água. Ensopado e quase congelado, ele subiu rastejando a
ribanceira e continuou caminhando até vislumbrar o luminoso letreiro
de um hotel. Acordou o gerente, que gentilmente lhe cedeu o telefone.
O pastor, enlameado, telefonou e disse ao seu sonolento anfitrião:
“Sinto acordá-lo, mas não consegui que ninguém atendesse quando bati
à porta. Estou a vários quilômetros de sua casa, estrada abaixo, aqui no
hotel. O irmão poderia vir me buscar?”.
Ao que o anfitrião respondeu: “Meu querido irmão, há uma chave
da porta da frente no bolso do seu paletó. O irmão esqueceu? Eu a dei
ao irmão quando saía de casa”.
Então, o pastor colocou a mão no bolso, e lá estava a chave.
Essa história verdadeira ilustra bem a embaraçosa situação dos crentes
que procuram obter as bênçãos divinas por meios humanos, enquanto – o
tempo todo – possuem Cristo, que é a chave para todo tipo de bênção
espiritual. Ele, por Si só, preenche os anelos mais profundos de nossos
corações e supre todos os recursos espirituais de que necessitamos.
Os crentes têm em Cristo tudo de que precisam para enfrentar
qualquer provação, qualquer tentação, qualquer dificuldade com as quais
possam se deparar nesta vida. Mesmo o recém-convertido possui recursos
suficientes para cada necessidade espiritual que possa ter. A partir do
momento da salvação, cada crente está em Cristo (2 Co 5:17), e Cristo
está no crente (Cl 1:27). O Espírito Santo habita no crente (Rm 8:9), e o
crente é o santuário do Espírito Santo (I Co 6:19). “E todos nós recebemos
também da sua plenitude, e graça por graça” (Jo 1:16). Portanto, cada
cristão é um depósito de riquezas espirituais divinamente outorgadas.
Nenhuma outra coisa – nenhum grande segredo transcendental,
nenhuma experiência de êxtase, nenhuma sabedoria espiritual oculta
– pode levar o crente a um mais elevado nível de vida espiritual. “Visto
como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude” (2
Pe 1:3). O “conhecimento completo daquele nos chamou” refere-se ao
conhecimento salvífico. Buscar algo mais é como bater freneticamente
numa porta, à procura do que está lá dentro, sem perceber que você
tem uma chave em seu bolso.
Satanás tem procurado sempre enganar os crentes, conduzindo-os
para longe da pureza e da simplicidade encontradas em Cristo, que é
todo-suficiente (2 Co 11:3), e sempre tem encontrado pessoas dispostas
a renegar a verdade em troca de praticamente qualquer coisa nova e
incomum.
(Adaptado do livro Nossa Suficiência em Cristo de John MacArthur Jr.)
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Culto Matutino – Carmen e Elsa

É TEMPO DE CONSAGRAR

Ultimamente, tenho pensado bastante no termo consagração. Afinal,
parece que este termo cada dia se torna mais comum no meio evangélico.
Será que todos entendem o que de fato esta palavra significa? Será que
você entende?
Procurando seu significado em alguns dicionários, encontrei os
seguintes: Tornar sagrado, dedicar a Deus, oferecer em homenagem,
tributar, destinar.
Alguns “consagram” alguns bens, mas não dedicam suas vidas ao
Senhor. Estes dizem que já são dizimistas e ofertam, portanto não precisam
servir ao Senhor. Gastar tempo estudando a Bíblia, orar, evangelizar,
participar das programações da Igreja? Não precisa! Já tem gente demais
fazendo isso.
Outros dizem dedicar suas vidas, mas não conseguem usar seus bens
para o serviço do Senhor. Ser dizimista, ofertar, oferecer ajuda a algum
irmão que está precisando? Não precisa! Já tem gente demais fazendo isso.
Que paradoxo, não? O Deus que nos deu a vida, não nos deu o que
temos? Não há como dissociar uma ação da outra. O próprio Senhor
Jesus nos disse: “Nenhum servo pode servir dois senhores; porque, ou
há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o
outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom”. Lc 16:13. (Mamon é um
termo usado para descrever riqueza material ou cobiça. A própria palavra
é uma transliteração da palavra hebraica “Mamom” ()ןֹומָמ, que significa
literalmente “dinheiro”.)
Ou dedicamos a Deus tudo (nossa vida, nosso tempo e nossos bens
são usados para honrá-Lo) ou não dedicamos nada (acabaremos usando
nossa vida, nosso tempo e nossos bens para desonrá-Lo).
Leitura Bíblica Anual – Josué 16

Culto Vespertino – Alexandre & Ligy
Participando e observando há algum tempo o momento de
consagração, fiquei imensamente feliz e, ao mesmo tempo, triste.
Feliz por ver irmãos que entendem o significado da consagração e
não tem receio de entregar a Deus suas vidas, seu tempo, seus bens e
tudo que for preciso para engrandecer o Nome do Senhor. (Louvado seja
Deus por suas vidas, que o Senhor nos ajude a perseverar no desejo de
agradá-Lo e servi-Lo).
E profundamente triste pelos que não entendem este momento tão
importante e utilizam-no para ir passear lá fora, beber água, ir ao banheiro
ou dar uma olhada no celular. Tiram de Deus o tempo reservado a Ele?
Como pode? Se não conseguem dar a Deus alguns instantes, como
dedicarão a Ele todo o resto? É triste, mas é verdade. Continuam a perder
bênçãos espirituais e não se dão conta disso.
Que este tempo de consagração não seja como os demais, mas
que possamos dizer a Deus: Senhor, neste momento assumo conTigo um
compromisso de que minha vida, tempo e bens serão para honrá-Lo e
servi-Lo onde eu estiver. Este momento é exclusivamente Teu e quero
dedicá-Lo somente para Te louvar e Te agradecer pela Tua bondade que
nunca me desempara. Amém?
Leitura Bíblica Anual – Josué 17:13 a 18
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N otas & Notícias

Haverá segunda-feira, dia 17, uma viagem a Israel e um
grupo siginificativo de nossa igreja irá fazer essa viagem de
estudo bíblico, histórico e arqueológico: Pr. José Nogueira,
Margarida, Átila, Mariana, Lucy, Josiel, Dona Mazé, Lucia
Oliveira, Bruno Magalhães, Elsa, Bonifácio, e Jaqueline.
Agenda da Igreja

MARÇO
18 (ter) • 19 h: KOINONIA – Marcus Antônio
23 (dom) • 9 h: Devocional da EBD: Rômulo
18 h: Culto: Pr. Fco. Alves
25 (ter) • 19 h: KOINONIA – Marcus Antônio
– Especial: Chá de Baby da Selma (Givanildo)
30 (dom) • 9 h: Devocional da EBD: Ailton
18 h: Culto: Pr. Marcos Joel

ABRIL
05 (sab) • I20 h: Culto de Ações de Graça
– 15 anos da Suevelen - Buffet Izidora
06 (dom) • 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
12 (sab) • 17 h: Encontro Pastoral com Namorados & Namoradas
18-21 (sex a seg) • Celebrando a Família
20 (dom) • 7 h: Culto da Ressurreição
26 (sab) • 19 h: Casamento de David e Quelita

RELAÇÃO DE LEITURAS

Março
Dia 23 – Manhã: Marcus & Lúcia
Noite: Claudio & Claudiana
Dia 30 – Manhã: Aragão & Jane
Noite: Rômulo & Diana
Abril
Dia 06 – Manhã: Romildo & Graça
Dia 13 – Manhã: Jefferson & Raíssa.
Dia 20 – 				
Dia 27 – Manhã: Átila & Mariana

Noite: Rodolfo & Kelly
Noite: Bruno & Laíse
Noite: David e Quelita
Noite: Luciano & Helena
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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - EBD
As classes dos adultos, jovens e adolescentes
terão um novo tema e um novo material de
estudos. Estudaremos sobre a Igreja, a Palavra
e o Espírito Santo, usando um livro escrito
por Charles Spurgeon. Embora seja um dos
mais breves livros escritos por ele, é uma das
mais notáveis de suas publicações. Este livro,
publicado pouco antes de sua morte, é o
último discurso de Spurgeon. Sua mensagem
é urgente e atual, enfatizando três coisas de
extrema importância no ministério: a Igreja,
a Palavra e o Espírito Santo. Adquira seu
exemplar com a irmã Lúcia Marculayne
(apenas 10 reais).

Nossa Semana
Domingo
8:30 h – Reunião de Oração
9 h – Escola Bíblica Dominica1 (EBD)
16 h – Ensaio do Coral e Musicalização Infantil
18 h – Culto de Adoração & Mensagem Bíblica
Segunda-Feira
Aula de Música*
Terça-feira
19 h – KOINONIA – Reunião de Comunhão,
Oração & Estudo Devocional
Quarta-Feira
Aula de Música*
19 h – EBEC: Escola Bíblica para Crianças
Quinta-Feira
16 h: CBD – Treinamento Ministerial
19 h: CTBPL – Treinamento Ministerial
Sexta-Feira
Aula de Música*
19 h – Hebraico Bíblico
Sábado
19 h – Programação da Mocidade Cristo é Vida
*Aulas de Música: ver dias e horários na Agenda das Aulas de
Música.
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