ESCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

EMANUEL/ANA

VELOSO/JUSA

Intercessão

Victor/Miralva/Lêda

Humberto/Márcia/Elias

Ofertório

Humberto/Jorge

Vandinho/Beto

Música

Ministério de Louvor

Ministério de Louvor

Recepção

Liliane/Karla

Bete/Cida/Simone

Som

Márcio

Léo

Min. Infantil

Aline/Cecilia/Dane

Carol/Viviane Silva/Jenifer

Conheça o Nosso Site:
SAIBA COMO BAIXAR OS BOLETINS NO SITE DA IGREJA

1 - Acesse o site acima mencionado
2 - No menu de opções click em Boletim
3 - Escolha um dos temas e click na opção DOWNLOAD
4 - Aguarde alguns segundos para o arquivo abrir em seu computador
5 - Lembre-se que o arquivo está em PDF
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BROTAS

Márcio & Tati – Terça-feira 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
COSTA AZUL

Pr. Wolney & Pra. Olga – Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
FEDERAÇÃO

Humberto & Livânia – Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8838-9984/9926-2532

Grupos Familiares

Pr. Paulo

“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas
provações” Tg. 1.2.
Ainda não me chegou nenhum irmão pulando de alegria, dizendo: “Pastor, pastor,
estou muito feliz porque a minha vida está cheia de provações!” Imagine alguém nos
procurando para dizer que à medida que os seus problemas aumentam, a sua alegria
aumenta mais ainda.” No mínimo acharíamos muito estranho, por uma razão simples: não
aceitamos que nossos problemas estejam sob a permissão e aprovação de Deus. A nossa
atitude habitual é tentar descobrir uma causa, algum erro do passado, alguma coisa que
fizemos ou deixamos de fazer, ou pior, considerar nossos problemas como ataques de
satanás.
Sabemos que o nosso inimigo é astuto e a palavra nos alerta para não
desconsideramos os seus ardis (2Co. 2.11). Por outro lado, vemos também que nossas
falhas trazem consequências ruins para a vida. Porém, temos muita dificuldade para
aceitar que nossas provações têm um propósito em Deus. É muito comum as pessoas
dizerem, quando estão em meio às aflições, que não sabem o porquê de tudo isso que
estão passando. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de perceber a
razão dos fatos. Às vezes, eu não sei a razão, mas Deus sabe. Isso basta. A palavra de deus,
a nossa experiência com Ele e o futuro se encarregarão de nos confirmar que as provações
na vida cristã têm propósitos definidos.
Segundo a palavra, as provações visam produzir em nós dois resultados: Fé provada e
Caráter aprovado. Fé provada é aquela que produz perseverança. A fé genuína, resultado
direto dos testes que Deus faz uso, nos induz a continuar caminhando mesmo quando as
circunstâncias não nos são favoráveis. (Rm. 5.3-5). A fé provada nos induz a crer em Deus
mesmo quando a dor não passa, a doença prevalece e o emprego não vem, embora haja
perdas a fé permanece fiel.
Outro resultado é o caráter aprovado. A nossa experiência comprova que a maioria
das grandes mudanças que ocorreram em nosso caráter se deu em meio às provações.
Não é pequeno o número de pessoas que se achegaram à cruz devido ao rigor das
provações a que foram submetidos. Pessoas orgulhosas, altivas, autossuficientes. O
sofrimento age na vida destas pessoas como um instrumento da graça para reduzir a nada
o orgulho. As provações nestes casos têm como objetivo polir o caráter, ainda que seja a
ferro e fogo. (1Pe. 1.7). Uma vez que as provações estão no plano de Deus para o nosso
crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria e da confiança no
Senhor porque Ele está usando as circunstâncias para imprimir em nossa vida e caráter as
indeléveis marcas de Cristo. “Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre
vós para vos experimentar... mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo;
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis”. 1Pe. 4.12-13.

GARIBALDI

Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS

Roque & Joana - Terça 19:30hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 19:30hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 8797-3684/8743-9018
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane – Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
BAZAR: Bazar dia 12 de Novembro. A partir de
09:00hs.
CONFRATERNIZAÇÃO DA LIDERANÇA: Dia 15/10,
em Cabuçu.
WORKSHOP: Dia 19 de Novembro, (09:00hs às
13:00hs) entrada 1kg de alimento. Iniciação musical,
mostra de vídeos, apresentação individual, baterista,
guitarrista, baixista. Ministério carruagem de fogo!
BATISMO: Hoje tivemos batismos pela manhã.
CANTATA DE NATAL: A nossa cantata de natal está
tomando forma. Vamos convidar outras pessoas. Vai ser
maravilhoso juntos louvarmos ao Senhor!

Avisos

PROVAÇÃO

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

