Boletim Semanal / Ano 11 - Domingo 11/08/2013

Anotações

Versículo da Semana:
“Ele é a propiciação pelos nossos pecados,
e não somente pelos nossos, mas também
pelos pecados de todo o mundo.”
— 1 João 2:2”
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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!

AGOSTO 2013
01/08 - Leonardo de Rossi - 3028-5377
03/08 - Monique T. C. Tavares - 3227-7925
04/08 - Luan José B. Lima - 3262-8935
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
21/08 - Micael Z. Kepler - 3024-0206
22/08 - Bernhard Fuchs - 3301-8495
22/08 - Vânia Cleuza Leite - 3031-4596
23/08 - Francisco D. Assis Guedes - 3031-2571
23/08 - Catarina M. Ricoldy - 3025-5143
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

... Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos...

Q

Atos 17:27-28

uando o apóstolo Paulo fez o seu magistral discurso aos atenienses, que
adoravam "um deus desconhecido" (v. 23), mostrou-lhes que Deus não estava tão
longe como pensavam, porque se faz conhecer a todos que o procuram. A
ignorância do auditório não lhe permitia expor a doutrina cristã como o evangelho
segundo João a revela. Ele não lhes falou da glória do Filho unigênito vindo do Pai,
mas do Deus criador da vida.
E em nosso Senhor que vivemos, nos movemos e existimos. Mesmo que essas
palavras nos surpreendam, esse é o dom do Pai para nós. Por que temos de nos
contentar com menos? Cristo é o refúgio que nos abriga nos dias de dificuldades,
tentações e perigos. A comunhão com ele deve fazer com que sua vida e vitória se
tornem nossas. Então, toda a nossa vida, nossos movimentos e nosso ser estarão
nele. O "eu", as reações da carne e tudo o que representa nosso ser decaído estão
crucificados com Cristo. Como ressuscitado, ele nos introduz nessa vida, que é
objeto da promessa e da salvação divina.
Se temos a perfeição da vida em Jesus, fora dele nosso testemunho e serviço
serão infrutíferos. Como o ramo deve estar preso à videira para dar fruto, nossa
comunhão com o Senhor Jesus é a primeira condição para uma atividade
abençoada.
Não podemos começar nada sem estar seguros da relação íntima com ele. Não
podemos viver, nem mesmo um dia, independentes dele. "Permanecei em mim, e
eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se
não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes
em mim" (Jo 15:4).
Precisamos reaver nosso direito de primogenitura e entrar nessa vida. Todos os
nossos movimentos e o nosso próprio ser precisam ser inspirados e dominados por
ela. Pecamos a Deus que a vida de Cristo seja a nossa, que nosso espírito seja um
com ele e que nenhum de nossos movimentos seja feito fora dele!
Fonte: Livro Orvalho da Manhã - H.E.Alexander

Avisos

Meditações

Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Lc 5:5
Você deve imaginar o que é passar uma noite em claro
sem pegar peixe algum? Claro que sabe.
O quem você tem procurado pescar?
Fé? Cura? Uma família feliz?
Estamos sentados no mesmo lugar que Pedro ocupou.
E agora Jesus está pedindo a você que vá pescar.
Ele sabe que suas redes estão vazias.
Ele sabe que seu coração está esgotado.
Mas Ele insiste: Não é tarde demais, lance as redes outra vez.

Sugestão Boa Leitura
Série Questões Cruciais - 6 Volumes

Posso Crer na Bíblia? - Vol.2 - R. C. SPROUL
No livro Posso Crer na Bíblia, segundo volume da Série Questões
Cruciais, R. C. Sproul expõe, de forma clara, a doutrina da
inerrância das Escrituras, ao tecer comentários sobre os artigos

ALMOÇO COMUNITÁRIO

VIGÍLIA - ”INTIMIDADE COM DEUS“

Será no próximo Domingo, a partir
das 11hs da manhã, na Chácara
da Comunidade, iniciando com a meditação
na Palavra de Deus. Venha desfrutar deste
momento de comunhão na vida da igreja.
Confirme sua presença até o dia 16/08
pelo fone: 3025-1468
ou pelo e-mail: segundaccmga@hotmail.com
O valor será de R$ 10,00 por pessoa.
Crianças até 8 anos não pagam.

Será no dia 31/08 - Sábado a partir das 22hs
aqui no local de reunião. Com certeza será
uma noite de celebração, adoração e alegria
para a honra e a glória do nome do Senhor!
Todos estão convidados! Participe!

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.

FERIADO QUINTA-FEIRA
Devido ao feriado municipal nesta
próxima quinta-feira dia 15/08,
não teremos a reunião de estudos
e as classes para as crianças e
adolescentes. Retornamos dia 22/08.
ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
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.

presentes na Declaração de Chicago, emitida em 1978 pelo
Conselho Internacional sobre Inerrância Bíblica, cujo propósito era
defender a doutrina de que a Palavra de Deus é inerrante, e sua
aplicação como um elemento essencial à autoridade da igreja.

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.

Pense Nisso!

ORAÇÃO DAS MULHERES

Lembre‐se do valor que a adoração com a igreja tem para aumentar nossa
alegria em Deus. Uma brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é
reunida com outras, ajuda a reacender a chama.

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.

Richard Baxter

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

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.

