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Anotações

Versículo da Semana:

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

«»“Os que conhecem o teu nome confiam em
ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que
te buscam.” — Salmos 9:10

Av. Cerro Azul, 1370 - Fone: 44 3025-1468 - Maringá - Pr. - E-mail: segundaccmga@hotmail.com - Site: segundaccm.com.br

JULHO 2013
01/07 - Angelo Marcio Z. Oliveira - 3354-8724
01/07 - Marcelo F. Martinelli - 3025-3010
03/07 - Luidi Leite Valêncio - 3301-8574
03/07 - Luiz Wagner Bezerra - 3301-9211
04/07 - Luciana S. Navarro - 8801-7920
05/07 - João Manoel Guedes - 3031-2571
05/07 - Mario Miranda de Souza - 3224-0159
08/07 - Fabiana Beffa Borges - 3034-8161
08/07 - Omar Antunes de Lima - 3025-3020
14/07 - Luiz R. Marquezini - 3028-2224

15/07 - Alzira Tardivo - 3041-1826
18/07 - Alda Maria S. Pereira - 3028-9913
19/07 - Jhonatan M. Licci - 3041-3281
20/07 - Julianna T. M. Reis - 3024-2248
21/07 - Bruno R. Zeferino - 3026-3181
22/07 - Robson M. Gonçalves - 3225-5597
22/07 - Gabriela F. Bezerra - 3301-9211
23/07 - Juliana D. Guedes - 3031-2571
24/07 - Jenyffer C. Rossi - 3028-5377
28/07 - Pâmela F. Martinelli - 3025-3010
30/07 - Letícia G. Cavalheiro - 3023-9602

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

Seis Componentes do Arrependimento
5/6 - Ódio Pelo Pecado

quinto componente do arrependimento é o ódio pelo pecado. Os eruditos
distinguem dois tipos de ódio: o ódio das iniqüidades e o ódio da inimizade.
Primeiramente, há um ódio ou abominação das iniqüidades. “Tereis nojo de vós
mesmos por causa das vossas iniqüidades e das vossas abominações” (Ez 36.31).
Um cristão verdadeiramente arrependido é alguém que detesta o pecado. Se
uma pessoa detesta aquilo que faz seu estômago adoecer, ela deve, com muito
mais intensidade, detestar aquilo que deixa enferma a sua consciência. É mais fácil
abominar o pecado do que deixá-lo… Não amamos a Cristo enquanto não odiamos
o pecado. Nuca anelamos o céu enquanto não detestamos o pecado.
Em segundo, há um ódio da inimizade. Não há melhor maneira de descobrir
vida do que por meio do movimento. Os olhos se movem, o pulso bate. Portanto,
para constatar o arrependimento, não há sinal melhor do que uma antipatia santa
para com o pecado… O arrependimento correto começa no amor a Deus e termina
no ódio ao pecado.
Como podemos discernir o verdadeiro ódio para com o pecado?
1. Quando a pessoa se mantém resoluta contra o pecado. A língua lamenta
amargamente o pecado, e o coração o odeia, de modo que, embora o pecado se
apresente de forma atraente, nós o achamos detestável e o abominados com ódio
mortal, sem levarmos em conta a sua aparência agradável.
2. O verdadeiro ódio pelo pecado é abrangente. Isso se aplica a dois aspectos: no
que diz respeito às faculdades e ao objeto. (a) O ódio pelo pecado é abrangente no
que concerne às faculdades da alma, ou seja, há um desgosto para com o pecado
não somente no juízo, mas também na vontade e nas afeições.
3. O verdadeiro ódio pelo pecado se manifesta contra o pecado em todas as suas
formas. Um coração santo detesta o pecado por causa de sua contaminação
natural. O pecado deixa uma mancha na alma. Uma pessoa regenerada aborrece
o pecado não somente por causa da maldição, mas também por causa do
contágio. Ele odeia essa serpente não somente por causa de sua picada, mas
também por causa de seu veneno.
4. O verdadeiro ódio pelo pecado é implacável. O cristão genuíno não mais se
conciliará com o pecado. A ira pode experimentar conciliação, porém o ódio não
pode experimentá-la…

Fonte: Monergismo por Thomas Watson

Avisos

Meditações
RECESSO REUNIÃO DE QUINTA

O reino de Cristo é um reino onde a participação é concedida,
não comprada.
Você é colocado no reino de Deus. Você é adotado.
E isso acontece não quando você faz o necessário,
mas quando admite que não consegue fazer o necessário.
Você não o ganha, simplesmente o aceita. Como resultado,
você serve, não por arrogância ou medo, mas por gratidão.
Max Lucado

Informamos que no dia 25/07, não teremos
a reunião de estudo na comunidade devido
recesso das classes infantis. Retornaremos
com os estudos e as classes no dia 01/08.

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.

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

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA

Sugestão Boa Leitura

Queremos Ver a Jesus - Roy Hession
JESUS CRISTO é o assunto central deste livro. Não podemos
vivenciar a experiência do quebrantamento e do avivamento
espiritual, sem que antes contemplemos a face daquele que é o
caminho para alcançarmos a plena comunhão com Deus. O
Segredo da vida abundante está nele; obtemos a vitória sobre o
pecado e a morte somente através dele; temos a doce presença
do Espírito Santo conosco porque ele enviou o Consolador para
manter acesa a chama da sua presença em nós. Se você deseja
ver a Jesus em todas as circunstâncias da sua vida, precisa
esvaziar-se de si mesmo e deixar que o Senhor tenha pleno
controle sobre todas as áreas do seu ser. Roy Hession irá ajudá-lo
a ver melhor quem é Jesus, a maravilhar-se com seu caráter, sua
majestade, seu infinito amor por nós. E a responder com
submissão ao seu chamamento irresistíve: Vem, e segue-me.

Pense Nisso!
"O verdadeiro avivamento não é descer a rua com um grande tambor;
é subir ao Calvário em grande choro."
Roy Hession

Será dos dias 22 a 24/11 na Estância
Fonte de Vida - IPI/Água Boa-Pr,
retire sua ficha de inscrição com o irmão
Marcos Silva, caso vc já tenha pego sua ficha
preencha e devolva o mais breve possível.

ACAMPAMENTO DE JOVENS
Será dos dias 20 a 22/09 na Estância
Fonte de Vida - IPI/Água Boa-Pr,
retire sua ficha de inscrição com a jovem
Natália.

VIGÍLIA - INTIMIDADE COM DEUS
Neste mês de Julho não será realizado
o nosso encontro da vigília.

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, e também
às quartas-feiras às 07:00hs da manhã.
Você é nossa convidada.

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

