ESCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

ROQUE/JOANA

JORGE/GRAÇA

Intercessão

Veloso/Dilene/Livânia

Itatiane/Victor/Miralva

Ofertório

Roque/Marcio (Karla)

Jorge/Deusdete

Música

-

-

Recepção

Denise/Jaciara/Welington

Liliane/Karla

Som

-

-

Min. Infantil

-

-

12. 06. 2011

No

19/2011

BROTAS

Márcio & Tati - Terça 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
Humberto & Livânia – Eng. Velho – Quinta 19:30hs
Tel.: 3261-3194, Cel.: 8838-9984/8853-0888
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

Grupos Familiares

Pr. Paulo

“Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor
daqueles que hão de herdar a salvação”? Hebreus 1. 13-14.
Existem muitas histórias sobre os anjos e muito esoterismo envolvendo essas histórias.
Tem gente que acredita que cada pessoa tem um anjo da guarda e há aqueles que até cultuam
os anjos como se fossem deuses.
Mas o que a bíblia fala sobre estes seres tão misteriosos? Será que existem anjos de
verdade? Há alguma relação entre nós e eles? Eles podem ser vistos por algum ser humano?
Deus é representado como estando rodeado por uma hoste de seres de uma ordem mais
elevada que os homens. A bíblia afirma a existência dos anjos em diversos textos tanto no
Antigo, como no Novo Testamento. “Bendizei ao SENHOR, todos os seus anjos, vós que
excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra”.
Salmos 103.20.
Os Anjos são criaturas de Deus, foram criados pelo Senhor em algum momento, antes da
existência humana. Sabemos disto devido ao fato do primeiro casal ter sido tentado no Éden
por Satanás, um anjo caído.
A principal função dos anjos é a adoração. “E outra vez, quando introduz no mundo o
primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem”. Hebreus 1.6. Eles adoram
diuturnamente ao Senhor Jesus, pois para isto foram criados. O significado da palavra grega
(αϒϒϵλλω – angello) como o próprio nome sugere é mensageiro. São enviados de Deus para
comunicar os seus planos para o seu povo.
Eles têm outras funções exclusivas como podemos ver em Gênesis: “Porque nós vamos
destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do SENHOR, e o
SENHOR nos enviou a destruí-lo”. Genesis 19. 12-13. São responsáveis pelo cumprimento do
juízo de Deus quando determinados por Ele.
Os anjos não agem por vontade própria, são servos de Deus, mas a bíblia diz que eles
desejam atentar para o evangelho. “Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas
para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que,
pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho; para as quais coisas os anjos
desejam bem atentar”. 1Pedro 1.12.
A bíblia relata também que eles são os responsáveis pelo livramento dos servos do Senhor:
“O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra”. Salmos 34.7. Reis e
profetas clamaram a Deus em momentos muito difíceis e foram socorridos por anjos. É
importante afirmar que eles não clamaram por anjos, mas por Deus, e o Senhor enviava os
seus ministros celestiais: “Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram
contra isso, e clamaram ao céu. Então o SENHOR enviou um anjo que destruiu a todos os
homens valentes, e os líderes, e os capitães no arraial do rei da Assíria”. 2Crônicas 32.20.
Por último somos instruídos pela palavra do Senhor que os anjos são os responsáveis pela
grande ceifa que se fará no grande dia: “O inimigo, que o semeou, é o diabo; e a ceifa é o fim
do mundo; e os ceifeiros são os anjos”. Mateus 13.39. Deus te abençoe!

Alexandre & Mirena - Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8115-6597/8170-3537
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 17:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 17:00hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 9113-7062
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
ARRAIÁ VIVA JESUS: Você gosta de um milho
assado? Amendoim cozido? Xinxim de bofe e uma
pamonha bem quentinha? Então venha participar do
nosso 4º. Arraiá Viva Jesus. Vai ter tudo isto e muito
mais! 18 de Junho (sábado - 19:30hs) Na
Comunidade Vida em Família, ao Lado do Cabula
Master Shopping.
ENCONTRO: O encerramento das inscrições do
Encontro foi hoje pela manhã. O encontro será 01, 02 e
03 de Julho. Se prepare e preste atenção nos avisos.

Avisos

O MINISTÉRIO DOS ANJOS

“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!

