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Anotações

Versículo da Semana:

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

“Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que
o segura pela mão direita e lhe diz:
Não tema; eu o ajudarei.” - Is 41.13
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O Maior Problema do Homem
Perdoa-nos as nossas dívidas... (Mateus 6:12).

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

O

maior problema do homem é o pecado. Ele lhe proporciona a morte espiritual,
a alienação de Deus e de seu próximo, atormentando-o com culpa e temor, e no
final das contas, condenando-o. A única solução é o perdão –– e a única fonte de
perdão é Jesus Cristo. Todo pecado é punível pela morte (Romanos 6:23), mas
Cristo levou os pecados do Seu povo, tornando o perdão e a vida eterna possíveis
através da fé nEle (João 3:16). E não somente possíveis, mas uma realidade para
os Seus eleitos. Que realidade gloriosa!
A Escritura fala de duas espécies de perdão: judicial e paternal. O perdão
judicial vem de Deus, o justo juiz, que limpa os seus pecados do registro e te liberta
do castigo e da culpa. No momento da sua salvação, Ele perdoa todos os seus
pecados –– passados, presentes e futuros –– e te declara justo por toda a
eternidade. Este é o porquê nada pode te separar do amor de Cristo (Romanos
8:38-39).
O perdão paternal é concedido aos cristãos pelo seu amoroso Pai celestial, à
medida que eles confessam seus pecados e buscam a Sua purificação. Este é o
tipo de perdão que Jesus fala em Mateus 6:12.
Quando uma criança desobedece a seu pai, a relação pai/filho não é quebrada.
A criança ainda é um membro da família e há um sentido no qual ela já está
perdoada, visto que está sob a proteção do amor paternal do seu pai. Mas algo da
intimidade da sua relação é perdida até que a criança busque perdão.
Esta é a idéia em Mateus 6:12. Os pecados que você comete como um cristão
não lhe roubam a salvação, mas afetam seu relacionamento com Deus. Ele ainda
te ama e sempre será seu Pai, mas a intimidade e a doce comunhão que uma vez
você conheceu, está em risco até que você busque reconciliação, através da
confissão de seus pecados.
Como um cristão, você está judicialmente perdoado e nunca será condenado.
Mas nunca presuma sobre esta graça. Faça da confissão uma parte de suas
orações diárias, de forma que o pecado nunca interfira no seu relacionamento com
o seu Pai Celestial.
Fonte: monergismo.com - por John MacArthur

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, quando acordo ainda estou contigo, desperta o meu
corpo mortal com o teu poder para a vida. Faze-me acordar neste
dia inundado pela graça da tua existência divina.
Ó Senhor, quanta atividade, quantas coisas, que multidão de
pessoas! No entanto, a tudo prevaleces!
Abençoa-nos neste dia, para que tenhamos grandeza de coração e
beleza de caráter para a tua glória.
Ó Senhor, meu olhar se fixa em tua direção. Ilumina-me. Torna-me
resplandecente com a tua face. Louvo-te pela tua graça e pelo
vislumbre de tuas obras maravilhosas. Permite-me manifestar cada
vez mais a vida oculta com Cristo em Deus. Senhor, onde houver
trevas, traze a luz do amanhecer. Sopra em mim até que eu esteja
pronto, de corpo e mente puros e resplandecentes, para a tua obra e
tua glória. Amém
Oswald Chambers

Sugestão Boa Leitura

ESTUDANDO A BÍBLIA EM FAMÍLIA
Devocional da família nas Escrituras:
Segunda - 1 Tim. 1 / Terça - 1 Tim. 2
Quarta - 1 Tim 3 / Quinta - 1 Tim. 4
Sexta - 1 Tim. 5 / Sábado - 1 Tim. 6
Domingo - 2 Tim. 1

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.

O Cordeiro de Deus - Agonia e Sofrimento
Charles Swindoll
ESTUDO DE QUINTA-FEIRA
O mais justo dos homens... acusado injustamente. O mais inocente
dos homens... julgado ilegalmente e condenado por crimes que não
cometeu. O mais gentil dos homens... obrigado a sofrer torturas que
poucos poderiam suportar. por que Jesus estava disposto a
percorrer seu caminho de dor e sofrimento, como forma de sacrifício
a todos os homens? Acompanhe os últimos passos de Jesus!

Pense Nisso!
A fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo
arrependimento que rejeita o pecado.
(John Stott)

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.

