Boletim Semanal / Ano 11 - Domingo 05/05/2013

Anotações

Versículo da Semana:

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

A vida que agora vivo na carne, vivo-a na
fé do Filho de Deus, o qual me amou, e
se entregou a si mesmo por mim. Gal.2:20
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Creiam em Jesus

E

MAIO/2013
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 - Nickolas 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

Não rogo somente for estes, mas também por aqueles
que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra.
João 17:20

m sua oração sacerdotal, Jesus apresenta ao Pai aqueles que crerão nele
através da palavra dos seus discípulos e faz isso já prevendo sua obra perfeita,
prestes a se realizar na cruz.
Neste mundo que torna-se consciente para o julgamento, há homens e mulheres que crerão em Cristo através da nossa palavra. Devemos lembrar, no entanto,
que, sob a lei, as mensagens saíam do santuário, então o mesmo acontecerá
agora, sob a graça, com razões ainda mais fortes. Nossa mensagem dará frutos na
medida em que tivermos nossa vida em Cristo glorificado.
"Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo" (v. 18).
Esse grande e novo privilégio implica uma imensa responsabilidade. Jesus disse:
"Eu me santifico" (v. 19), literalmente: Eu me ponho à parte por eles, para que
também eles sejam santificados na verdade. Que cada um de nós se ponha à parte
para os outros, como o Senhor fez por nós!
A fonte dessa oração de nosso Sumo Sacerdote era a compaixão pela multidão,
semelhante a ovelhas sem pastor. Ele diz aos discípulos que peçam ao senhor da
seara para enviar trabalhadores para a sua seara. Mas os discípulos, muito
ocupados consigo mesmos, ainda eram incapazes de orar e comover-se pelo
vasto mundo.
Nosso Senhor olha através dos séculos do tempo da graça e vê
antecipadamente todos os que crerão nele, de toda raça, nação e tribo. Seu olhar
alcança todos os que creram, crêem e virão a crer. Esta é a comunhão dos santos,
grande inspiração e incentivo para o nosso trabalho. Dos maiores pecadores Deus
pode fazer jóias para sua coroa. Saulo de Tarso, blasfemador, perseguidor dos
cristãos, foi transformado pelo poder de Deus, que fez dele o maior embaixador de
sua graça. Deus pode ainda hoje agir do mesmo modo. Precisamos estar convictos
de tal possibilidade para que cada vez mais pessoas creiam em Jesus pelo poder
da Palavra e do Espírito Santo.
Fonte: Orvalho da Manhã - H.E.Alexander

Avisos

Meditações

Os céus declaram a glória de Deus - Salmos 19.1
Se você fosse a única pessoa da terra, ela seria exatamente como é
atualmente. A cordilheira do Himalaia manteria sua imponência, e o
Caribe teria o mesmo charme de hoje. O sol continuaria se pondo por
trás da serra à noite, e espalhando sua luz sobre os campos pela
manhã. Mesmo que você fosse o único peregrino vagando por este

ESTUDANDO A BÍBLIA EM FAMÍLIA

ALMOÇO COMUNITÁRIO

Devocional da família nas Escrituras:
Segunda - Heb 1 / Terça - Heb 2
Quarta - Heb 3 / Quinta - Heb 4
Sexta - Heb 5 / Sábado - Heb 6
Domingo - Heb 7

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.

mundo, ainda assim Deus não diminuiria em nada a beleza de sua
criação. Porque foi para você que ele criou todas as coisas.

Sugestão Boa Leitura

Aliviando a Bagagem
Max Lucado
Livre-se das cargas que você nunca deveria ter carregado. Na
Bagagem da Vida você carrega a valise de culpa, o baú de
descontentamento, a mochila de ansiedade e a sacola de aflição.
Acrescente uma pasta de perfeccionismo, uma mala postal noturna
de solidão e medo. Não admira que estejamos tão cansados ao final
do dia. Para onde nos voltarmos para obter ajuda? Que tal dar uma
olhada num velho amigo, o Salmo 23...

Pense Nisso!
Deus não nos dá a vida vitoriosa;
Ele nos dá vida à medida que vamos vencendo.
(Oswald Chambers)

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
Hoje teremos a celebração
da 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).

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.

