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Anotações

Versículo da Semana:
“Dêem graças ao Senhor, proclamem o seu
nome; divulguem os seus feitos entre as
nações.” — Salmos 105:1
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Neste dia tão especial, que o Senhor lhe conceda graça de crescer
a cada dia no conhecimento da Sua intimidade. Parabéns!

JULHO 2013
28/07 - Pâmela F. Martinelli - 3025-3010
30/07 - Letícia G. Cavalheiro - 3023-9602

AGOSTO 2013
01/08 - Leonardo de Rossi - 3028-5377
03/08 - Monique T. C. Tavares - 3227-7925
04/08 - Luan José B. Lima - 3222-0745
05/08 - Pâmela Filaz de Camargo - 4141-4343
06/08 - João Ricardo L. Scramim - 3224-3425
07/08 - Silvia Suzi Gonçalves - 3225-5597
08/08 - Leticia A. Jacinto Z. Oliveira - 3354-8724
11/08 - Juan Luiz M. Bertoni - 3031-3026
12/08 - Silvia Maria T. C. Tavares - 3227-7925

14/08 - Kalissa Stresser - 3262-0636
14/08 - Regiane Jacinto Z. Oliveira - 3354-8724
14/08 - Marcos A. Silva - 3224-8297
15/08 - Raphael Nery - 3029-9741
18/08 - Luiz Bertoni - 3028-3532
19/08 - Denise Fanny K. F. Martinelli - 3025-3010
20/08 - Samuel S. Luz - 9931-8079
22/08 - Bernhard Fuchs - 3301-8495
22/08 - Vânia Cleuza Leite - 3031-4596
23/08 - Catarina M. Ricoldy - 3025-5143
23/08 - Micael Z. Kepler - 3024-0206
27/08 - Gustavo Bocorny - 3026-1012
28/08 - Ederson L. bERTONI - 3031-3026
30/08 - Cândida N. Bertoni - 3028-3532

Se o seu nome não estiver na lista acima ou se houver alguma informação incorreta, por gentileza,
nos perdoe e entre em contato para atualização cadastral, pelo fone 3025‐1468 ou pelo e‐mail:
segundaccmga@hotmail.com ‐ Obrigado!

Caso tenha alguma dificuldade, entre em contato conosco:
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

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

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
6/6 - Converter-se do Pecado

sexto componente no arrependimento é converter-se do pecado… Esse
converter-se é chamado de abandonar o pecado (Is 55.7), tal como um homem que
abandona a companhia de um ladrão ou de um feiticeiro. É chamado de lançar para
longe o pecado (Jó 11.14), como Paulo lançou de si aquela víbora, atirando-a ao
fogo (At 28.5). Morrer para o pecado é a vida do arrependimento. No mesmo dia em
que o crente se converte do pecado, deve se regozijar com um gozo eterno. Os
olhos devem fugir de vislumbres impuros. O ouvido tem de fugir dos escárnios. A
língua, do praguejamento. As mãos, dos subornos. Os pés, dos caminho das
meretrizes. E alma, do amor à impiedade.
Esse converter-se do pecado implica uma mudança notável. Converter-se do
pecado é tão visível, que os outros podem percebê-lo. Por isso, é chamado de uma
mudança das trevas para a luz (Ef 5.8). Paulo, depois de ter recebido a visão
celestial, ficou tão diferente, que todos se admiraram da mudança (At 9.12). O
arrependimento transformou o carcereiro em um enfermeiro e médico (At 16.33).
Ele cuidou dos apóstolos, lavou-lhes as feridas e serviu-lhes comida. Um navio
se dirige ao leste; e o vento muda seu rumo para o oeste. De modo semelhante, um
homem se encaminhava para o inferno, mas o vento contrário do Espírito soprou,
mudou o seu rumo e o fez andar em direção ao céu… Essa mudança visível que o
arrependimento produz em uma pessoa é como se outra alma se abrigasse no
mesmo corpo.
Para identificar corretamente o converter-se do pecado, essas poucas coisas
são necessárias:
1. Tem de haver um volver-se sinceramente do pecado. O coração é o primum
vivens, a primeira coisa que vive. E tem de ser o primum vertens, a primeira coisa
que se volve. O coração é aquilo por que o Diabo se empenha arduamente… No
cristianismo, o coração é tudo. Se o coração não é convertido do pecado, ele não
passa de uma mentira… Deus quer todo o coração convertido do pecado. O
verdadeiro arrependimento não pode ter reservas nem outros ocupantes.
2. Tem de haver um volver-se de todo pecado. “Deixe o perverso o seu caminho” (Is
55.7). Uma pessoa verdadeiramente arrependida abandona o caminho do pecado.
Ela deixa todo pecado… Aquele que esconde um subversivo em sua casa é um
traidor da nação. E aquele que satisfaz um pecado é um hipócrita traiçoeiro.
Fonte: Monergismo por Thomas Watson

Avisos

Meditações
REUNIÃO DE QUINTA

Um homem pode restringir seus atos de pecados e não converter-se do
pecado da maneira correta. Atos de pecados podem ser restringidos por
temor ou desígnio, mas uma pessoa verdadeiramente arrependida deixa
o pecado com base em um princípio espiritual, ou seja, o amor de Deus…
Três homens perguntaram um ao outro o que os fizera abandonar o
pecado. Um disse: “Acho que são as alegrias do céu”. Outro respondeu:
“Acho que são os tormentos do inferno”. Mas o terceiro disse convicto :
“É o amor de Deus por mim que me faz abandonar meus pecados.
Como poderia eu ofender o amor de Deus?”

Nesta próxima quinta-feira dia 01/08,
retornaremos com os estudos da Palavra e
as atividades das classes
infantis e dos adolescentes a partir das 20hs.
Participe.

CEIA DO SENHOR
No próximo Domingo dia 04/08 teremos
a celebração da Ceia do Senhor,
que 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).

PASTORAL
Querido irmão, caso esteja passando
por alguma dificuldade,
não deixe de nos procurar.
Gostaríamos muito de poder ajudá-lo.

DIZÍMOS E OFERTAS

Sugestão Boa Leitura

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.

Enchei-vos Agora! - Roy Hession
ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
SER CHEIO DO ESPÍRITO. Essa experiência não nos
transforma em cristãos espetaculares ou em pregadores
maravilhosos. A obra de Deus através do Espírito Santo,
segundo o autor deste livro, é fazer de nós pessoas normais
que andam segundo os padrões divinos, honrando ao Senhor,
amando a Jesus e ao próximo. E não se trata de algo para ser
experimentado no futuro. É para hoje, para agora.
Portanto, para sermos cheios de Deus, precisamos estar
vazios de nós mesmos, cobertos com o sangue de seu Filho e
purifcados de todo o pecado.

Pense Nisso!
«"A santidade não consiste em especulações místicas, entusiasmo fervoroso
ou austeridade voluntária; consiste, sim, em pensar como Deus pensa e
desejar o que Deus deseja." John Brown

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.

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.

