Boletim Semanal / Ano 11 - Domingo,28/04/2013

Anotações

Versículo da Semana:

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

“Em Deus está a minha salvação e a
minha glória; a rocha da minha fortaleza,
e o meu refúgio estão em Deus. Sl 62.7
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O Santuário de Deus
ABRIL/MAIO2013
29/04 - Marcelo Vieira - 3222-5732
02/05 - Carla Coutinho Vieira - 3222-5732
03/05 - Melissa Bella Kepler - 3024-0206
04/05 - José Augusto da Silva - 3226-4653
05/05 - Pedro Gaspar Stresser - 3025-7100
07/05 - Erica Silva Tavares - 3226-3678
10/05 - Luana Beatriz A. B. Lima - 3222-0745
11/05 - Socorro Sforni - 3026-3096
11/05 - Ligia Leite Valêncio - 3301-8574
15/05 - Isabela Stresser - 3025-7100
16/05 - Ayla Julienne S. Lima - 3025-3020

20/05 - Nicolas Rafael N. Luz - 9931-8079
21/05 - Maria Eduarda G. Oliveira - 3028-5289
29/05 - Roberto Taborda Cavalheiro - 3025-4507
31/05 - Joabe Pereira Fonseca - 3031-8435
31/05 - Alessandra Jaloto Baniogli - 3026-7772
31/05 - Antonia Feliciano - 3028-8475
31/05 - Desirre Rahni G. Aleixo - 3031-0995
31/05 - Luciane M. T. Cavalheiro - 3267-3073

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

Até que entrei no santuário de Deus... Salmos 73:17

salmista conta sua experiência, que é a de muitos cristãos, diante do
aparente triunfo dos maus, do ilusório sucesso daqueles que negociam com o bem
e com o mal, que parecem vencer, no caminho em que a justiça e a retidão são
sacrificadas em favor da injustiça e da deslealdade.
No começo, o salmista diz que seus pés quase que se desviaram e pouco faltou
para que escorregassem os seus passos. Mas sua entrada no santuário deu-lhe firmeza e discernimento.
Será que nossos pés estão prestes a se desviar? Será que vamos nos
escandalizar diante do sucesso passageiro do mal no mundo e na falsa igreja?
Precisamos aprender que, nos tempos de confusão e ilusões, precisamos entrar e
viver "no santuário de Deus", para não sermos perturbados, desorientados,
afundados. Nesse lugar cessa para o cristão toda incompreensão e tudo muda,
porque seu ponto de vista e sua atitude mental se tornam os do santuário. Porque
aquele que conhece o fim desde o começo comunica a seus filhos sua visão,
sabedoria e conhecimento daquilo que é apenas ilusório e aparente.
A luz do santuário é a da eternidade. O cristão que se deixa iluminar por ela
recebe o sentido divino dos valores, vê além da superfície e do que é transitório.
Então entraremos no santuário, e ali encontraremos nosso sumo sacerdote. Se
escutarmos o que ele diz, logo a calma descerá ao nosso espírito, o véu será tirado
de nossos olhos, a paz divina tomará conta de nosso coração. Receberemos a
compreensão do alto e o discernimento dos acontecimentos e fatos aqui da terra.
Veremos que o triunfo dos maus é apenas aparente.
No lugar santo de sua presença, no interior do véu, receberemos a visão e o
julgamento espiritual que pertencem ao próprio Deus. Lá se encontra a sabedoria
do alto, o conhecimento das realidades eternas e espirituais. Não devemos ficar
impressionados por aquilo que está diante dos olhos, mas procurar ver as coisas e
as pessoas como Deus as vê.
Fonte: Orvalho da Manhã - H.E.Alexander

Avisos

Meditações

A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos
e a luz que clareia o meu caminho. Salmos 119.105
Deus não vai deixar que você veja a cena que está distante.
Então você deve parar de procurá-la.
Ele promete uma lâmpada sobre o nosso pé,
não uma bola de cristal para o futuro.
Não precisamos saber o que vai acontecer amanhã.
Somente precisamos saber que Ele nos conduz
e que encontraremos graça diante D’ele.

Sugestão Boa Leitura

Quando Cristo Voltar
Max Lucado
Pensamentos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo são
inquietantes. É impossível imaginar os quadros narrados da Bíblia
sobre as sepulturas abertas e as nuvens povoadas por aqueles que
foram fiéis a Deus até a morte. Além disso, nada mais ficará
encoberto, e tudo será revelado. Neste livro: Quando Cristo Voltar,
Max Lucado explica como os cristão podem ter esperança, confiança
e paz enquanto se preparam para o retorno do Filho de Deus.
Segundo Lucado, o melhor ainda está por vir.

Pense Nisso!
O problema não é que Deus não nos fale,
nós é que por muitas vezes não O ouvimos.
(Max Lucado)

ESTUDANDO A BÍBLIA EM FAMÍLIA

ALMOÇO COMUNITÁRIO

Devocional da família nas Escrituras:
Segunda - 2 Tim. 2 / Terça - 2 Tim. 3
Quarta - 2 Tim 4 / Quinta - Tito 1
Sexta - Tito 2 / Sábado - Tito 3
Domingo - Filemon 1

Será no dia 19/05 - Domingo, a partir
das 11hs da manhã, na Chácara
da Comunidade, iniciando com a meditação
na Palavra de Deus. Venha desfrutar deste
momento de comunhão na vida da igreja.
Confirme sua presença até o dia 17 de Maio
com os diáconos ou pelo fone: 3025-1468
ou pelo e-mail: segundaccmga@hotmail.com
O valor será de R$ 10,00 por pessoa.
Crianças até 8 anos não pagam.

ENCONTRO DE HOMENS
Será no dia 18/05 - Sábado 20hs e
no dia 19/05 - Domingo 9:30hs,
aqui no local de reunião. O preletor
será o irmão Paulo C. Bornelli,
com o tema:
O Papel do Homem na Igreja
e na Família.
Participe e traga um convidado.

VIGÍLIA - ”INTIMIDADE COM DEUS“
Será dia 25/05, Sábado a partir das 22hs
aqui no local de reunião. Com certeza será
uma noite de celebração, adoração e alegria
para a honra e a glória do nome do Senhor!
Todos estão convidados! Participe!

CEIA DO SENHOR
A Ceia do Senhor é um banquete da
comunhão e da graça de Deus. Antes de
assentarmos à mesa do Senhor, devemos
nos preparar. Examine-se, pois, o homem
a si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba
do cálice (I Cor 11:28). No próximo
Domingo dia 05 de Maio teremos a
celebração da Ceia do Senhor.

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.

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.

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.

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.

