Anotações

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

Ano 9 - Domingo, 17 de Julho de 2011.
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Boletim Semanal

A Bondade do Senhor
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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- Alda Maria S. Pereira - 3028-9913
- Jhonatan Martins Licci
- Dulcinéia Custódio Silva - 3226-4653
- Julianna Taveira M. Reis - 3024-0318
- Bruno Romero Zeferino - 3026-3181
- Gabriela Froeming Bezerra - 3301-9211
- Robson Marcos Gonçalves - 3225-5597
- Jennyfer Castro Rossi - 3028-5377

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
e-mail: 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
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Eu creio que verei a bondade do SENHOR
na terra dos viventes. Salmos 27:13

s salmos de Davi são uma lâmpada para nossos pés hoje e uma luz
para nosso caminho amanhã. O salmista descreve suas experiências
"para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos
esperança" (Rm 15:4).
Dias difíceis estão diante de nós e o desânimo poderá se apoderar de
homens que não possuam uma fé viva no Deus vivo. Haverá,
entretanto, um amanhã para essas experiências dolorosas: "Pereceria
sem dúvida, se não cresse que veria os bens do SENHOR na terra dos
viventes" (v. 13, RC). As provações, as dificuldades, essas nuvens negras
que assolam repentinamente nosso caminho, podem desviar-nos se
nossa fé não for sólida, transmitindo-nos uma esperança invencível. O
inimigo nos cerca; o príncipe da morte, chefe e inspirador dos poderes
das trevas, parece triunfar. Mas o Senhor declara que reina acima de
tudo e que virá o dia — e talvez mais cedo do que pensamos — em que
veremos "a bondade do Senhor na terra dos viventes".
Temos de ver, desde já, a nossa provação com os olhos com que a
veremos daqui a alguns anos. Então, mesmo agora poderemos louválo, sabendo que chegará o dia em que, olhando para trás,
compreenderemos que havia uma chuva de bênçãos escondida
nessas nuvens negras. Veremos que esse tempo doloroso nos deu uma
nova visão do Senhor, um enriquecimento espiritual que uma vida fácil
e suave desconhece.
"Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de
alegria, mas de tristeza; ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos
que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça" (Hb 12:11).
Por isso, devemos ter coragem; não é momento para desespero.
Veremos "a bondade do Senhor na terra dos viventes". Observe: "na
terra dos viventes", não somente no céu, após a morte, mas aqui. O
apóstolo Paulo diz que a piedade tem a promessa da vida presente e
da que há de vir. Que Deus incline nosso coração a receber sua Palavra
com alegria e esperança!
Extraído do Livro Orvalho da Manhã - H. E. Alexander

Avisos

HÉROIS DA FÉ
No período em que João Wesley passou na Geórgia, descobriu que
faltava um coisa muito importante, como ele mesmo escreveu:
Faz dois anos e quase quatro meses que deixei a minha terra natal para
pregar a Cristo aos índios da Geórgia; entretanto, o que cheguei eu a
saber? Ora, vim a saber o que eu menos esperava: fui a América para
converter outros, mas nunca fora realmente convertido a Cristo.
Depois de voltar à Inglaterra, João Wesley começou a servir a Deus com
a fé de um filho e não mais com a fé dum simples servo. Acerca desse
assunto, eis o que ele escreveu:
Não reconhecia que esta fé era dada instantaneamente, que o homem
podia sair das trevas para luz, do pecado e da miséria para justiça e
gozo do Espírito Santo. Desde então comecei a sentir mais e mais fome e
sede de justiça; a justiça de Deus pela fé. Quando abri o NT e encontrei
estas palavras: «Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas
para que por elas fiqueis participantes da natureza divina» (2Pe 1.4),
comecei a suplicar a Deus que cumprisse todas as suas promessas na
minha alma. Senti o coração abrasado: confiei em Cristo, somente em
Cristo, para a salvação: foi-me dada a certeza de que Ele levara os meus
pecados e de que me salvara da lei do pecado e da morte. Comecei a
orar com todas as minhas forças... e testifiquei a todos os presentes do
que sentia no coração.

Sugestão Boa Leitura
O Mistério da Vontade de Deus - Charles Swindoll
"Eu acredito que a vontade de Deus para cada um de nós
nesta vida não seja um alvo definido a ser alcançado,
mas a jornada em si... é o que importa para Ele em
nossas vidas". Neste livro muitas vezes intrigante, o
autor nos convida para uma reflexão na tentativa de
compreendermos a fascinante jornada da descoberta
da vontade de Deus. A jornada é marcada por mistério,
mas nunca chata ou previsível.

Pense Nisso!
“Cristo morreu de braços abertos, será que podemos viver uma
vida espiritual de braços cruzados?” (Keith Green)

ESTUDANDO A BÍBLIA EM FAMÍLIA
Devocional da família ao redor das
Escrituras:
Segunda-Salmos 124 / Terça-Salmos 125
Quarta-Salmos 126 /Quinta-Salmos 127
Sexta-Salmos 128 / Sábado-Salmos 129
Domingo-Salmos 130

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.

RECESSO
ESTUDO DE QUINTA-FEIRA
Devido as férias do mês de julho, teremos
um recesso nos estudos e nas classes
infantis neste mês. Retornaremos dia 04
de Agosto.

RECESSO
REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS
MULHERES
Não teremos também a reunião de
oração das mulheres as terças-feiras às
14h. Fica suspensa até segundo aviso.

CULTO EVANGELÍSTICO
Será dia 31 último Domingo de Julho,
com uma palavra totalmente voltada
para o evangelismo. Está é uma
grande oportunidade para você
convidar aquele amigo ou familiar
para ouvir a mensagem do amor de
Deus.

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.

