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Humberto/Roque
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Ministério de Louvor

Ministério de Louvor
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Denise/Jaciara/Welington

Graça/Simone/Jenifer

Som

Márcio

Léo

Min. Infantil

Sara/Carol Cedraz/Livânia

-
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A vinda do Senhor Jesus é o prenúncio da graça no mundo. Por meio do Filho, Deus
procurou o homem, seu ofensor, para oferecer-lhe perdão a fim de reconciliá-lo consigo,
reatando assim o relacionamento rompido pelo pecado, sem que este merecesse ou
desejasse. Isto é a graça. O Natal anuncia ou declara esta disposição do coração de Deus
para conosco.
Se o natal significa reconciliação, deveria ser comemorado e festejado. Aliás, a oferta
do perdão de Deus a nós, por meio de Jesus, exige da nossa parte que ofereçamos perdão
aos nossos ofensores. Mt. 5.24. Natal deveria ser assim entendido e comemorado, pois,
uma vez que fui procurado por aquele que eu ofendi para ser perdoado, sem que
merecesse ou desejasse, não posso me omitir de procurar aqueles que me ofenderam
para oferecer-lhes perdão, ainda que não mereçam ou desejem. Deveria ser o momento
de anunciar a boa nova, de decidir pôr fim às inimizades, restaurar os relacionamentos
quebrados e reconciliar todas as coisas. Ef. 2.16.
Natal fala de nascimento! Nascimento do perdão, da restauração e reconciliação: com
Deus e com os homens. Ef. 2.16. O natal é a segunda chance de Deus para todos nós
pecadores. Cl. 1.21. Portanto, também é um tempo em que devemos permitir o
renascimento das amizades e relacionamentos que um dia tiveram fim. O renascimento
daqueles que um dia morreram para nós. Permitir àqueles que um dia morreram para
nós, que foram expulsos da nossa vida, renasçam em nosso coração e recebam o nosso
perdão é compreender o natal em sua plenitude e comemorá-lo integralmente. Não
exercitar o perdão é virar as costas para Deus numa negação absoluta do natal!
A maior prova de que Jesus verdadeiramente nasceu neste mundo não é física, mas
espiritual e prática. Esta prova é a nossa capacidade de perdoar. Ninguém que tenha
recebido dEle o perdão será capaz de negar perdão. Logo, o perdão constitui a principal
característica do pecador regenerado; a falta dele é a principal característica do pecador
não regenerado. Assim sendo, perdão é o maior presente que podemos receber e, por
conseguinte o maior presente que podemos oferecer. Em todo o tempo, mas
principalmente no natal.
Então, você espera receber algum presente neste Natal? Pense em reconciliar-se com
alguém que você ofendeu e receber o seu perdão. Pretende oferecer algum? Pense em
reconciliar-se com alguém que te ofendeu e oferecer o seu perdão! Como você vai
comemorá-lo neste ano? Não se esqueça do aniversariante, não se esqueça de incluí-lo
nos seus planos. “E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por
Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação”. 2Co. 5. 18.
Feliz Natal!

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

“E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse
consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus”.
Colossenses 1.20.

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
RECESSO DOS GRUPOS FAMILIARES: Em janeiro,
como de costume, teremos a nossa suspensão
temporária da reunião dos grupos familiares. Todos os
grupos estarão retornando em fevereiro. Não haverá
boletins em Janeiro, mas as escalas estarão no mural.
ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA: A partir de fevereiro
haverá aqui na comunidade a implantação do projeto de
alfabetização do governo municipal.
FÉRIAS PASTORAIS: A partir de janeiro os pastores
Paulo e Viviane estarão em viagem de férias à cidade de
Vitória. Pedimos as orações da igreja em nossas vidas.
CULTO NORMAL: No próximo domingo (01 de Janeiro)
teremos culto normalmente, às 18:30hs.

Avisos

NATAL: TEMPO DE RECONCILIAÇÃO

“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!

