Boletim Semanal / Ano 11 - Domingo, 14/04/2013

Anotações

Versículo da Semana:

Uma igreja comprometida em anunciar o Cristo crucificado. (I Cor.2:2)

Cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova em mim um espírito reto.
Salmos 51:10
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Glorificado
ABRIL/2013
03/04 - Anna Clara M. Bertoni - 3031-3026
04/04 - Lorenzo Molina dos Reis - 3024-2248
07/04 - Nathalia Ruiz Fuchs - 3301-8495
07/04 - Nicole Bernardes - 3034-3992
11/04 - Rosilene M. Licci - 9973-1294
12/04 - Davi M. Senes - 3023-3582
12/04 - Caio Marcelo C. Vieira - 3222-5732
17/04 - Tiago Ariel F. Hidalgo - 3034-4801
17/04 - Laerte Licci - 9899-7844
17/04 - Luciana Alves B. Lima - 3262-8935
19/04 - Mário Miguel Martinelli - 3025-3010

21/04 - Marcos A. Valêncio - 3301-8574
21/04 - Walkiria Cyntia Pitta - 9926-0681
23/04 - Rosiane Romero P. Zeferino - 3026-3181
25/04 - Valter Carlos Ferreira - 3029-8017
25/04 - Vinícius R. Z. Cavalheiro - 3034-8161
25/04 - Natália C. Gonçalves - 3225-5597
26/04 - Mônica Taborda C. Tavares - 3227-7925
26/04 - Marcos A. Soares - 3031-3290
29/04 - Marcelo Vieira - 3222-5732

Se o seu nome não estiver na lista acima ou se houver alguma informação incorreta, por gentileza,
nos perdoe e entre em contato com a secretaria da comunidade para atualização cadastral, pelo
fone 3025‐1468 ou pelo e‐mail: segundaccmga@hotmail.com ‐ Obrigado!

Agenda da Semana
Domingo: Reunião de Adoração e Pregação da Palavra - 19:30 h
Quinta-Feira: Escola Bíblica para Todas as Idades - 20:00 h
Sábado: Reunião de Jovens - 19:30 h
Grupos Familiares: Reunião nas Casas - 20:00 h

Presbíteros

Diáconos

Cláudio Hidalgo: 44-3034-4801 / 9916-2114 - chidalgo67@hotmail.com
Juan Molina: 44-3023-0992 / 9972-6070 - juanmh55@hotmail.com
Ricardo Guedes: 44-3031-2571 / 9134-3644 - ricardopguedes@hotmail.com

Alfredo Leite: 8802-9665 - vaniaealfredo@hotmail.com
Cláudio Tavares: 9961-4646 - moniquecavalheiro@gmail.com
Marcos Silva: 9975-7570 - marcosas4431@ig.com.br
Marquinhos: 9111-6991 - mspeniel@hotmail.com
Valter Ferreira: 9949-4405 - valter.roseli@hotmail.com

Secretaria da Comunidade - Expediente
Secretaria: Segunda a Sexta-Feira das 14 às 18 hs - 44-3025-1468
Atendimento Pastoral: Segunda a Sexta-Feira das 14 às 18 hs

D

“É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12:23 ” (João 1:29).

e que modo o Senhor é glorificado hoje? Em que condição será glorificado
em nossa vida? "... Se o grão de trigo [...] morrer, produz muito fruto. [...] Se alguém
me serve, siga-me [...]. Pai, glorifica o teu nome..." (Jo 12:24,26,28).
Não somos nós que seremos glorificados; ao contrário, o Senhor será glorificado em nossa vida, quando conhecermos melhor a comunhão de seus sofrimentos.
Quanto menos valermos aos nossos olhos, mais sua glória aparecerá através de
nossa vida. Quanto menores e mais apagados formos, tendo realmente aprendido
a renunciar a nós mesmos, mais frutos haverá para ele nessa vida identificada com
sua morte.
Nessas condições, aprenderemos o segredo infinitamente bendito de que "a alegria do SENHOR é a vossa força" (Ne 8:10). Quando tivermos apresentado a ele o
sacrifício vivo de nossa vida, começaremos, então, a viver. Compreenderemos que
até esse momento não tínhamos vivido, só tínhamos servido à nossa própria vida.
O Senhor deseja ser glorificado na vida diária de seus discípulos. Quem é
verdadeiramente um discípulo do Senhor? É aquele que aceita sua disciplina.
Quem não pode nem quer submeter-se à disciplina do Senhor, manifestada em
sua palavra, não pode pretender segui-lo verdadeiramente. O amor à disciplina é
inerente à vocação do discípulo.
Isso vai totalmente contra o espírito deste nosso século. Em todos os aspectos,
as linhas de demarcação entre o que é certo ou errado, entre o bem e o mal, se
apagam. A confusão e a intolerância reinam em toda parte, mas os que glorificam o
Senhor em todos os países do mundo aceitam seguir essa disciplina, de acordo
com os ensinamentos resplandecentes e seguros de sua Palavra.
É só permitir que o nosso Mestre nos guie. Ele cuidará de nós e seremos um
com Ele, Jesus Cristo o Salvador do mundo, homem de dores, amigo dos
pecadores. Fará de nós verdadeiros ganhadores de almas; nossa vida será o vaso
de barro pelo qual esse grande poder será manifestado e o Filho do homem será
glorificado.
Extraído Livro Orvalho da Manhã - H.E. Alexander

Avisos

Meditações

A Simplicidade da Oração
...Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca... Mat. 26.41

Ó Senhor, pelo poder do teu Espírito peço que coloque
em mim um Espírito de verdadeiro adorador. Dá-me
forças, meu Senhor Jesus Cristo; e que a tua vontade
seja manifestada em meu corpo mortal.
Ó Senhor, sopra em mim até que eu seja um contigo,
em pensamento, coração e caráter. Entrego-me a ti.
Ah, como percebo minha completa perdição sem ti!
Ó Senhor, eu não sei o que desejas revelar com as tuas
ações, mas tenho a esperança de que tuas maravilhas
logo se tornem visíveis. Senhor, volto para ti a minha face.
Quero aprender a cada dia descansar em ti, mesmo não
entendendo os teus caminhos, pois
tu és o meu Deus e confio em ti. Amém.
Oswald Chambers

Sugestão Boa Leitura

ESTUDANDO A BÍBLIA EM FAMÍLIA
Devocional da família nas Escrituras:
Segunda - 1 Tes. 2 / Terça - 1 Tes. 3
Quarta - 1 Tes. 4 / Quinta - 1 Tes. 5
Sexta - 2 Tes. 1 / Sábado - 2 Tes. 2
Domingo - 2 Tes. 3

DIZÍMOS E OFERTAS
Qualquer cristão desfruta do privilégio
de dizimar e ofertar com amor, generosidade
e alegria de coração (II Cor 9:7).
Teremos hoje o privilégio de contribuir.

BAZAR BENEFICENTE
Informamos aos irmãos que estamos
recebendo doações para colocar em
nosso Bazar com a finalidade de
arrecadar fundos para o Dpto. Infantil.
Você pode doar: Roupas, calçados,
bolsas, eletrônicos, brinquedos,
eletrodomésticos..etc, que estejam em
bom estado.

Tudo de Graça - C.H. Spurgeon
Tudo de Graça apresenta um conteúdo suficiente para a
compreensão do evangelho, para cristãos novos ou
experimentados, e para quem ainda não recebeu a salvação em
Jesus Cristo.
Este livro é um presente da graça de Deus, para aqueles que são
ou virão a ser irmãos em Cristo, ou que desejem saber as razões do
evangelho revelado na bíblia.

Pense Nisso!
Não pensem que sentimentos de desespero o fariam adequado à
misericórdia. Não é o que você sente que irá salvá‐lo, mas o que Jesus sentiu.
(C.H.Spurgeon)

ESTUDO DE QUINTA-FEIRA
Está sendo realizado às quintas-feiras
estudos da Palavra de Deus, a partir das
20h, e também as classes de ensino com
as crianças e adolescentes. Venha
desfrutar desse momento conosco.

ORAÇÃO DAS MULHERES
Informamos as irmãs que a reunião
de oração das mulheres acontece
às terças-feiras, aqui no local
de reunião a partir das 14:30hs.
Você é nossa convidada.

PASTORAL
Querido irmão, caso esteja passando
por alguma dificuldade,
não deixe de procurar
um dos diáconos ou presbíteros.
Gostaríamos muito de poder ajudá-lo.

