Anotações

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

Ano 9 - Domingo, 07 de Agosto de 2011.

O Que Estamos Esperando?
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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Leticia Aline Jacinto Z. Oliveira - 3354-8724
Karen Cruz Campos - 3263-7458
Juan Luiz Molina Bertoni - 3031-3026
Silvia Maria T. C. Tavares - 3227-7925
Kalissa Stresser - 3025-7100
Regiane Jacinto Z. Oliveira - 3354-8724
Marcos Antônio da Silva - 3224-8297

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: 44-3031-9873 (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

Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes...
Tiago 1:22

G

ostamos de ouvir a palavra de Deus, mas será que a deixamos
penetrar em nós "ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas"?
(Hb 4:12). O texto nos alerta contra o terrível hábito de ouvir a palavra de
Deus sem a colocar em prática. Somos facilmente comovidos pela
palavra que ouvimos, mas sem colocar nossa vida de fato sob sua
direção. Acumulamos conhecimentos, mas nosso coração e nossa
consciência não são influenciados por eles. Gostamos de ouvir falar da
cruz, de avivamento e de suas condições, mas quando essas condições
devem ser preenchidas por nós, acabamos por esquivar-nos.
Temos conhecimentos suficientes para que todas as promessas feitas
por Deus se realizem e para pôr o mundo em revolução, como fez a igreja
primitiva.
O que estamos esperando? O culto do próximo domingo? Mas se
ainda nem pusemos em prática o que ouvimos no domingo passado?!
O que estamos esperando? Uma nova conferência, uma nova
reunião, quando não agimos segundo o que nos foi dito na última vez?
O que estamos esperando? O avivamento, quando não nos
submetemos aos seus requisitos, que conhecemos perfeitamente?
O que estamos esperando? A unidade dos filhos de Deus, quando não
pusemos em ordem com nosso irmão aquilo que só nós podemos corrigir?
O que estamos esperando? A volta do Senhor Jesus, quando sabemos
que os cristãos ainda estão longe de estar prontos para ela?
O que estamos esperando? A bênção para nossa vida ou para aqueles
que nos cercam, quando, por desobediência ou indiferença, não
vivemos de acordo com a bênção já recebida?
Que Deus nos livre do pecado dessa atitude mental que cede aos
desejos e é passiva com relação à sua palavra! Precisamos obedecer
àquilo que ouvimos e, quando Deus fala através de seus instrumentos,
ainda que sejam fracos, devemos colocar em prática o que ele nos diz.
O que estamos esperando?
Extraído do Livro Orvalho da Manhã - H. E. Alexander

ILUSTRAÇÕES
Num culto de inauguração de uma nova igreja, o pregador coloca a mão no
bolso e pega alguma coisa, retira a mão do bolso e a levanta para o alto:
- Tenho algo valioso escondido aqui em minha mão direita,
alguém tem um palpite do que é?
- Uma moeda, arrisca um.
- É algo muito mais valioso do que uma moeda!
E vou dá-lo a quem acertar o que é.
- É um anel de diamantes, arrisca outro, em meio às risadas do público.
- É muito mais valioso que um anel de diamantes!
As pessoas ficam em silêncio, tentando decifrar o enigma.
- Vou lhes dar umas dicas, diz o pregador, o que eu tenho escondido aqui em
minha mão direita é valioso o bastante para movimentar a economia de um
país. Se for devidamente cuidado pode gerar indústrias e empregos,
trabalho e renda. E cabe aqui, na palma da minha mão.
E agora, alguém tem um bom palpite?
Um adolescente levanta e mão e diz com convicção: - É uma semente!
O pregador abre a mão e mostra para os ouvintes um grão de milho.
Todos aplaudem o jovem!
- Assim é a Palavra de Deus, como uma semente. Se vocês falarem dela com
amor, se investirem nela seu tempo, esforço e talentos, se a colocarem como
prioridade em suas vidas, ela irá gerar muito fruto para você mesmo e para
suas famílias, amigos e vizinhos.

Sugestão Boa Leitura

Paz Interior Em Tempos De Crise - George Foster
"É tão difícil encontrar a paz... Como experimentá-la cada dia
na minha vida, na minha família, nos meus relacionamentos?
Quer uma boa notícia? Essa paz é uma realidade. Não aquela
paz circunstancial - que depende de estarmos felizes, com
saúde, dinheiro no bolso, de termos bons relacionamentos e
de tudo estar dando certo conosco - mas a paz que vai muito
além do nosso entendimento. E você pode experimentá-la
apesar de todas as crises que fazem parte da sua existência.

Pense Nisso!
“Se você ganhar a Cristo, não terá grande importância
o que você perder.” (Spurgeon)

Avisos
ESTUDANDO A BÍBLIA EM FAMÍLIA
Devocional da família ao redor das
Escrituras:
Segunda-Salmos 145 / Terça-Salmos 146
Quarta-Salmos 147 /Quinta-Salmos 148
Sexta-Salmos 149 / Sábado-Salmos 150
Domingo-Provérbios 1
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). Hoje 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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS
MULHERES
Todas as terças-feiras às 14:30h, aqui no
local de reunião. Participe.
REUNIÃO DE HOMENS
Será dia 28 de Agosto, último Domingo
do mês, às 9:30 hs, aqui no local de
reunião. O tema abordado será «Vida
Sexual», com o irmão Juan Molina.
Agende esta data e participe. Na ocasião
será servido um delicioso café da manhã.

CHA DE MULHERES
Será realizado dia 01 de Outubro de 2011,
(Sábado) às 16h, o local será no
Condomínio Villagio Bourbon, Av Cerro
Azul 2.649, após a rotatória da Av. Nildo
Ribeiro, com o objetivo de evangelização.
Você irmã, leve uma convidada que não
conhece a Jesus. Faça sua reserva com a
irmã Dayse ou Silmara. Vagas Limitadas.

ALMOÇO COMUNITÁRIO
Não teremos o almoço comunitário no
mês de Agosto, por ocasião do segundo
Domingo do mês de Agosto (14) ser o dia
dos Pais.

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.

