Anotações

“Uma igreja comprometida em anunciar o Cristo crucificado” (I Cor 2:2)
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Boletim Semanal

Ano 9 - Domingo, 26 de Junho de 2011.

Chama a Existência
... Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que
vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. (Rom. 4:17)

Aniversariantes do Mês
Nós, da Segunda CCM, os parabenizamos por este dia tão especial. Que o Senhor lhes concedam a
graça de crescer um pouco mais no conhecimento da Sua intimidade. Não se esqueçam de que
vocês são preciosos para nós! Parabéns!
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- Fernando Schiavone - 3267-1497
- Maicon Coutinho - 3028-8475
- Maria Pedrina M. Jorge - 3025-7679
- Angelo Marcio Z. Oliveira - 3354-8724
- Marcelo F. Martinelli - 3025-3010
- Luidi Leite Valêncio - 3301-8574
- Luiz Wagner Bezerra - 3301-9211

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 a atualização cadastral, pelo fone 3025-1468 ou pelo email: secretaria@segundaccm.com.br. Obrigado.

Programação 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 - 20:00 h
Grupos Caseiros: Reunião nas Casas - 20:00 h

Presbíteros
Juan: 44-3225-2607 (res.) - 44-9972-6070 -juanmh55@gmail.com
Ricardo: 44-3031-2571 (res.) - 44-9134-3644 - ricardopguedes@hotmail.com

Diáconos
Alfredo: 8802-9665 - vaniaealfredo@hotmail.com
José Anésio: 9103-9797 - ja.fanti@ig.com.br
Luiz Wagner: 8404-9211 - luizwagner@softarti.com.br
Marquinhos: 9111-6991 - mspeniel@hotmail.com
Marcos Silva: 9975-7570 - marcosas4431@ig.com.br

Secretaria da Comunidade - Expediente
Secretaria: Segunda a sexta-feira das 14 às 18 horas - 44-3025-1468
Atendimento Pastoral: Segunda a sexta-feira das 14 às 18 horas

N

osso Deus chama as coisas que não existem como se existissem.
Abre portas onde não as vemos. Abre caminhos onde nenhuma
possibilidade existe. Quando as pessoas e as circunstâncias parecem nos
barrar, e quando o Diabo sopra ao nosso ouvido "Fracasso", precisamos
continuar submissos aos pensamentos e aos caminhos de Deus. Esse é o
momento mais glorioso, o momento em que nosso Senhor abrirá para nós
o seu caminho.
O que tem em mãos nosso Deus, que chama? Tem diante de si um
mundo rebelde e arruinado, o homem morto em seus delitos e pecados, o
cristão, incapaz, sem forças, inútil por natureza. Nesses indivíduos Deus vê
as testemunhas que poderá enviar ao mundo. Deus vê no mundo cada
indivíduo tal como é, e é a respeito desses indivíduos, a respeito de nós,
que ele diz que "chama à existência as coisas que não existem". Se
estivermos parados no caminho, temos de retomar a carreira.
Segundo o nosso texto, o que serão as coisas que não existem? O
instrumento ainda não estava pronto, mas o chamado já existia. A
promessa de um filho tinha sido feita a Abraão sem as possibilidades de
que esse filho nascesse. As circunstâncias de Abraão pareciam ser a
negação de seu chamado. Como se tornou efetivo o chamado de
Deus? Pela fé daquele que foi chamado, seguida pela intervenção do
próprio Deus na vida daquele que crera.
Se tomarmos uma atitude de fé, Deus a confirmará por sua
intervenção, criando possibilidades a partir de nossas próprias
impossibilidades. Se crermos, ele nos revestirá do poder do Espírito Santo,
o poder recebido pelos fracos discípulos no dia de Pentecostes. O poder
do Espírito Santo revestirá o testemunho que dermos, na cozinha, no
escritório, na oficina, em nosso humilde quarto. Ê assim que Deus confirma
nossa fé.
Quando tudo parecer reunir-se contra a realização das promessas de
Deus em nossa vida, devemos ter a atitude de Abraão, que, esperando
contra toda esperança, creu. E isso nos será considerado como justiça.
Extraído do Livro Orvalho da Manhã - H. E. Alexander

HÉROIS DA FÉ
Ora, o Pr. Hsi era tão prático como espiritual, e levou o caso ao conhecimento das autoridades. Era novato na fé e não conhecia bem trechos das
Escrituras como estes: "Não resistais ao mal" e "Minha é a vingança, eu
recompensarei, diz o Senhor". Fez tão grande alvoroço perante o
mandarim que este, para se ver livre do homem, mandou soldados para
defenderem os crentes.
A perseguição, por isso, fracassou; o povo, assombrado da "religião dos
estrangeiros", submeteu-se; e grandes multidões afluíram aos cultos.
Contudo, Hsi, com o passar do tempo, sentia-se descontente; os crentes
não se desenvolviam como ele esperava. As pequenas igrejas, apesar de
todos os seus esforços para alimentá-las, não cresciam e, com qualquer
perturbação, grande número de crentes se desviava da fé.
Entre os seus próprios escritos há um relato que mostra como, nesse
tempo, Hsi viu seu erro e se deu à oração:
Por causa das investidas de Satanás, dormimos, eu e minha esposa,
durante o espaço de três anos, com a roupa que vestíamos de dia, a fim
de melhor poder vigiar e orar. Às vezes, num lugar solitário, passávamos
toda a noite orando, e o Espírito Santo descia sobre nós... Sempre
cuidávamos de pensar, falar e nos comportar de modo a agradar ao
Senhor, mas então reconhecíamos, como nunca, a nossa fraqueza; que de
fato não éramos coisa alguma, e nos esforçávamos para saber a vontade
de Deus.

Sugestão Boa Leitura
Graça Diária - Autor Diversos
Devocionais diários que irão falar ao seu coração.
Inspirações escritas por famosos autores e ministros
cristãos: Gene Getz, Martinho Lutero, John Macarthur
Jr., John C. Maxwell, Charles Stanley, John Wesley,
Warren Wiersbe e outros. Excelentes reflexões para
aplicação diária, que utilizam exemplos para visualizar
e entender melhor a graça de Deus.

Pense Nisso!
Com relação as tentações, disse Lutero: “Não podemos impedir
que um pássaro pouse em nossas cabeças, mas podemos
impedí-lo de fazer um ninho.”

Avisos
ESTUDANDO A BÍBLIA EM FAMÍLIA
Devocional da família ao redor das
Escrituras:
Segunda-Salmos 103 / Terça-Salmos 104
Quarta-Salmos 105 /Quinta-Salmos 106
Sexta-Salmos 107 / Sábado-Salmos 108
Domingo-Salmos 109

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 03 de Julho teremos a
celebração da Ceia do Senhor.

OFERTAS
Qualquer cristão desfruta do privilégio de
ofertar, com amor, generosidade e alegria
de coração ( II Cor 9:7). Teremos hoje o
privilégio de trazermos as nossas ofertas.

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

ALMOÇO COMUNITÁRIO
Será no dia 10 de Julho, a partir das 11h
na chácara da comunidade. Venha
desfrutar deste momento de adoração e
comunhão. Confirme sua presença
retirando seu cartão convite com
Marcos (Será indispensável a
apresentação do mesmo). Valor R$ 8,00
Crianças até 8 anos não pagam.

IMPORTANTE
MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO
Se você é membro de nossa comunidade,
pedimos que você mantenha sempre o seu
cadastro atualizado. É muito importante que
a comunidade tenha seus dados sempre
atuais. Envie por e-mail a nossa secretaria sua
atualização de mudança de endereço,
telefone fixo ou celular, local de trabalho,
e-mail, etc....
segundaccmga@hotmail.com

VISITANTE
Que bom que você veio! Sua presença
muito nos alegra. Volte outras vezes e que
Deus te abençoe ricamente! Esse é o
nosso desejo e a nossa oração.

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

