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A COMUNICAÇÃO
NO CASAMENTO

No dia 18 de junho (sábado, às 19 horas),
teremos mais um Encontro de Casais.
O segundo assunto mais solicitado foi a Comunicação
entre os cônjuges. Realmente é um tema importantíssimo
e que merece ser estudado a dois com muita atenção
e carinho pelo casal cristão.

GRANDE ENCONTRO
DOS AMIGOS DE SIÃO
DIA 23 DE JUNHO
Veremos aspectos históricos
(Promessas da Terra)
e proféticos (O Messias)
de Israel.
Estamos orando e
planejando um Encontro
dos Amigos de Sião que
contará com participação
de muitas igrejas
conservadoras.
Convocamos toda a nossa
igreja para orar para que
o SENHOR Deus de
Israel seja glorificado e
engrandecido nesse evento.
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PREJUÍZOS
Pela Falta de Assiduidade
na Igreja

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria
e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na
graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava
o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.”
Atos 2:46 e 47
Quem gosta de prejuízo?
Ninguém gosta de bater o carro, de perder dinheiro,
de ver ‘pifar’ seu computador, ou de qualquer coisa
que os cause prejuízo. E quanto aos prejuízos
espirituais? Você já pensou o que você perde por
faltar às programações da igreja? Quais os prejuízos
para a sua vida por causa de sua ausência à igreja
do Senhor Jesus Cristo?
1º - O PREJUÍZO DO PECADO – Hebreus 10.25

Se a Bíblia exorta a participação do crente em sua igreja,
a falta por motivos banais é pecado: “Não deixando a nossa
congregação, como é costume de alguns, antes admoestandonos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia.”

2º - O PREJUÍZO DA DESATUALIZAÇÃO – Filemom 6

Paulo ouviu da fé e do zelo de Filemom, isso trouxe a Paulo
alegria: “Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no
conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus.”
Quantas boas notícias e bons testemunhos perdemos em
nossa falta às programações da igreja.
Como ficamos desinformados e alienados.

3º - O PREJUÍZO DAS MÁS INFLUÊNCIAS
– Salmo 84:10

O salmista disse que vai à Casa do SENHOR “Porque
vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferiria estar à
porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios”.

4º - O PREJUÍZO DO MAU EXEMPLO
– 1 Timóteo 4:12

Participar assiduamente das programações da igreja, além
de ser um mandamento bíblico, também é causa de crescimento espiritual. São em nossas reuniões que mais podemos
praticar os mandamentos da mutualidade, como exortar uns
aos outros, aconselhar uns aos outros, orar uns pelos outros,
ensinar uns aos outros, etc. Além do mais as ausências são
um péssimo exemplo, e a Bíblia Sagrada nos exorta a ser um
bom exemplo para os irmãos na fé: “Ninguém despreze a tua
mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato,
no amor, no espírito, na fé, na pureza.”

5º - O PREJUÍZO DA FALTA DE COMUNHÃO
– Hebreus 3:13

Perder os estudos bíblicos, as
aulas da Escola Bíblica Dominical e aos cultos faz com que
o crente vá ficando endurecido
pelo engano do pecado. Ele
começa a gostar das coisas
mundanas, vai sendo aos poucos influenciados pelos padrões
sócias que são opostos aos
ensinos de Deus, e, de repente, sem que perceba, como uma
rã que pode ser congelada aos poucos, ele se vê enganado
pelo pecado: “Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias,
durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de
vós se endureça pelo engano do pecado.”

6º - O PREJUÍZO DA FALTA DA VERDADEIRA
ALEGRIA – Salmo 122:1

O salmita expressou que sentia verdadeira alegria na Casa
de Deus: “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do
Senhor”. E o Salmo 133 celebra a vida em união e comunhão
dos irmãos. Tudo isso porque a verdadeira alegria é espiritual,
porque vem de Deus. Viver em comunhão com Deus e com
o povo de Deus são bênçãos para uma vida plena, cheia de
paz e real alegria.
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LEITURA PARA A CONSAGRAÇÃO

DÍZIMO E OFERTA
QUAL É A DIFERENÇA?
Em Levítico 27:30
podemos ler que
“Também todas as
dízimas do campo, da semente do
campo, do fruto das
árvores, são do SENHOR; santas são
ao SENHOR. ”. Desta forma, o dízimo é
a devolução do que
pertence a Deus,
pois é propriedade
do Senhor que estava sob nossa tutela.
Se devolvemos
o que pertence a Deus, o que nos sobra é nosso por obra
e graça de Deus e podemos fazer uso conforme nossas
necessidades. No entanto, a nossa generosidade cristã nos
impulsiona muitas vezes a compartilhar parte do que é nosso
nas necessidades da obra de Deus e em necessidades que
sentimos nas pessoas. O amor de Deus nos faz generosos, por
isso nós, que somos crentes, somos sensíveis à necessidade
de fazer mais para que o Evangelho seja pregado até aos
confins da terra (Missões), compreendemos as necessidades
dos que passam por momentos difíceis e doamos alimentos
(Ministério de Ação Social – Dorcas) e queremos ver nossa
igreja em melhores condições de pregar o Evangelho e receber
os convidados para o evangelismo (Diaconia Patrimonial).
Mas essas generosidades só podem ser feitas do que nos
pertence, após termos devolvido o que pertence a Deus, ou
seja, estas doações são as ofertas.
Portanto, o Dízimo não nos pertence, pertence a Deus e
por isso Lhe deve ser devolvido. Ofertar é compartilhar parte
do que é nosso por direito e, portanto, é expressão de generosidade para com os irmãos e amor e gratidão a Deus por
tudo que dEle recebemos.
Cada um que dá as suas ofertas com alegria, é co-participante da obra do Senhor, construída com aquela oferta.
Assim, tanto o dízimo quanto a oferta devem ser praticados de
coração, porque o coração tem a medida do amor e da justiça.
Consagremos, de coração e com alegria, nossos Dízimos
e nossas ofertas ao SENHOR, lendo Hebreus 7:1-10, e louvando ao SENHOR nosso Deus.

TOM - Tempo de Oração por Missões

Pr. César e Irany
Missionários no
interior da Colômbia

Damos muitas graças ao
nosso maravilhoso Deus pelas
bênçãos que nos tem dado, pelas
orações de todos e pela ajuda
financeira, que Deus recompense a todos os que Ele tem usado
de uma forma ou de outra, para
que seja possível a continuidade
desta obra. Louvado seja o nome
do Senhor nosso Deus. Agora
estamos vivendo em Vila Bittencourt e todos os fins de semana
continuamos com a Obra na Pedrera, recentemente passamos
uma semana lá realizando classes especiais, aproveitando uma
semana de férias dos alunos.
O pequeno grupo de irmãos da Pedrera dentro das dificuldades
normais, está bem. Eles estão procurando ser mais firmes nas Escrituras, ao observarem o cumprimento da mesma através dos acontecimentos “atuais”. Agradecemos muito pelas orações, continuamos
animados e ao mesmo tempo desejosos em podermos chegar a
muitos que ainda nestas regiões não escutaram o Evangelho.
Por favor orem para que as pessoas da Vila que são muito respeitadoras do Evangelho e dos servos de Deus, mas não dadas a estudar a
Bíblia, tenham o desejo de fazê-lo e assim conheçam verdadeiramente
a Deus. Quanto à Vila Bittencourt, estamos fazendo classes bíblicas
duas vezes por semana na Escola Estadual e na Escola Municipal e
Estudo Bíblico às quartas-feiras em nossa casa.
Estamos bem, graças a Deus, só que com muito trabalho, pois
estamos tentando organizar um pouco a casa, tentando fechar os buracos, pois a casa é de madeira e Irany tem medo dos insetos, mas por
enquanto só entrou: lesma, sapo, aranhas, grilos, cigarra, mariposas,
um rato e cien pies, (um inseto que não sei o nome em português).
Aqui na Vila tem pouca barata e pernilongo. Já conseguimos forrar boa
parte da casa e estamos pintando enquanto esperamos que cortem
a madeira para terminar o forro e melhorar as portas.
PEDIDOS DE ORAÇÃO:
1- Que o pequeno grupo da Pedrera continue firme.
2- Que Deus abra as portas das casas da Vila Bittencourt através
dos alunos das escolas.
3- Pela salvação da família do Raimundo (Raimundo, Concepción
(esposa), Jonatan, Fernando e Joana). E de uma senhora chamada
Raquel – para que tenha mais facilidade para entender os estudos da
Bíblia. E de um homem chamado Raimundo (suplicamos que orem
por ele, pois é escravo dos vícios), já perdeu sua família por isso.
Que nosso Senhor nos ajude a todos para estarmos prontos para
encontrarmos com nosso Deus:
Oh dia glorioso para o povo do Senhor!

N otas & Notícias

CBD - CENTRO BÍBLICO DISCIPULAR

Os alunos do CBD/CTBPL do Curso de Homilética irão
pregar em junho, como parte das exigências da Disciplina,
em várias programações de nossa igreja:
Dia 12 (domingo) » EBD
- Hugo
Dia 14 (terça-feira) » Koinonia
- Rodolfo
Dia 17 (sexta-feira) » CTBPL
- Kelly
Dia 18 (sábado)
» Mocidade - Jefferson
Dia 19 (domingo) » EBD
- Ronaldo
Dia 21 (terça-feira) » Koinonia
- Bruno
Dia 24 (sexta-feira) » CTBPL
- Cláudio
Dia 25 (sábado)
» Mocidade - Evang. Luciano
Dia 26 (domingo) » EBD
- Matheus
» Culto
- Vicson
Dia 28 (terça-feira) » Koinonia
- Josimar

CHÁ DE FRALDAS
ERIÉDNA & JÚLIO CÉSAR
No sábado
passado, tivemos
a alegria de
participar do Chá
de Fraldas da
Ana Júlia, filhinha
esperada do
casal Eri e Júlio.
Foi um tempo
maravilhoso de
comunhão e de
edificação. Deus
seja louvado e
abençoe essa
amada família.

