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ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se desejar
ter o nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário, juntamente com seu
nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
JEJUM 2017: Vamos nos preparar para o nosso Jejum de 21 dias, com início na segunda
(11/09). Vamos nos esforçar nesta peleja. Deus nos dará VITÓRIA.
LIVRARIA DA IGREJA: Olá queridos, nossa irmã Maressa está responsável pelas vendas em
nossa livraria. Caso tenham interesse, pode procura-la após o culto. Aceitamos cartão!
ATENÇÃO PAIS: Aviso- Estão abertas as inscrições para a programação do dia das crianças:
será no dia 07/10, às 13h! Valor: 5 reais!
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ACUPE DE BROTAS

JESUS E NICODEMOS – João 3:1-8.
Sentir

O que seria para você viver uma vida completamente nova?

Aprender

No capítulo 3 do Evangelho de João, temos o relato do encontro de Jesus e Nicodemos, um
importante membro do Sinédrio judaico.
Aquele homem foi até o Mestre durante a noite, justamente para não ser reconhecido por
alguém e para que ninguém pudesse testemunhar daquele encontro (v.2), já que seria muito
ruim para um religioso ser visto andando com Jesus.
Que lições podemos tirar desse encontro?
1. Mesmo as pessoas mais incrédulas, reconhecem a grandeza de Jesus.
“Rabi, sabemos que és Mestre vindo da parte de Deus; porque ninguém pode fazer estes
sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele” (v. 2).
2. Só é possível entender as coisas do Reino quando tivermos uma experiência de novo
nascimento.
“Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino
de Deus” (v. 3).
Nicodemos reconhecia a autoridade de Cristo pelos seus sinais milagrosos, mas não os
entendia. Era apenas um homem religioso, que tinha conhecimento teórico, mas não tinha
relacionamento com Deus.
3. O homem sem Deus compreende apenas das coisas terrenas e naturais.
Judeus conservadores não achavam necessário passar pelo batismo nas águas, pois já se
achavam limpos. Eles não entendiam que nascer da água e do Espírito, significa ser limpo pela
palavra de Cristo e receber o Espírito Santo para uma vida nova.
O milagre da transformação plena do homem só ocorre através da ação sobrenatural de
Deus e seu Espírito agindo em nossos corações.
4. Quem nasceu de novo não governa mais a sua vida, mas está sob o controle de Deus.
“O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para onde vai;
assim é aquele que é nascido do Espírito” (v. 8).
O novo nascimento ocorre por meio da graça sem nenhuma participação humana, é uma
nova vida em total dependência do Espírito Santo.

Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel. 8833-9171

BROTAS
Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

CABULA – (COMUNIDADE)
Elias & Elisângela – Terça 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891

CABULA (COMUNIDADE)
Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 98797-8907/98885-6064

FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626

GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604

Refletir

Já experimentou o novo nascimento? Como foi?
Aplicar

Você gostaria de ter essa experiência transformadora? Convide todos os que ainda não
experimentaram o novo nascimento a repetir uma oração de confissão com você?
Final

O melhor encontro que uma pessoa pode ter é com Jesus.

11.09 - Margarida - (Guida)
14.09 - Igor Caldas Borges
14.09 - Jessica Bandeira

SABOEIRO – CAMPUS EXPERIMENTAL
Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel. 8868-2059/9963-2349

SABOEIRO - CAMPUS EXPERIMENTAL
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

SAUBARA
Léo & Taty - Quinta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740

SIMÕES FILHO - CIA
Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145

IMBUI
Evaldo & Fernanda - Terça 19:30hs
99967-0040

CABULA (COMUNIDADE)
Sostenes & Alexandra - Terça 20:00hs
98856-9313 / 99134-4076

