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Anotações

Versículo da Semana:
“Agora, Senhor, considera as ameaças deles
e capacita os teus servos para anunciarem a
tua palavra corajosamente.”
— Atos 4:29”
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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

Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei
pescadores de homens. Marcos 1:17

E

ssa palavra tão conhecida, será que já a experimentamos? E a estamos
vivendo? Recebemos essa vocação quando respondemos ao chamado de Deus.
Voltemos ao primeiro amor, a essa fonte limpa, a esse método tão simples que o
próprio Senhor estabeleceu. Há oportunidades a perder de vista, e aqueles que
estão alistados entre os pescadores de homens nunca ficarão sem trabalho.
Nenhum filho de Deus é excluído, e esse trabalho dá uma esperança inimaginável e uma alegria sem igual. Esse método, tão simples e direto, tem promessas
de resultados abençoados.
Desde que recebemos o chamado do Senhor, é ele que cuida da sua realização.
Necessita de seres humanos para atingir os seres humanos. Não se trata aqui de
pregações, por muito úteis que sejam em seu devido lugar, mas da vida humana
em comunhão com o próprio Senhor, obedecendo às suas ordens. Desde que foi
despertado, o cristão não perde ocasião de testemunhar.
Podemos ser pescadores de homens em nosso trabalho diário. Esse serviço
não é um esforço, mas simplesmente a obediência a um chamado do qual estamos
conscientes e pelo qual somos gratos. Temos de aproveitar cada oportunidade
com toda sabedoria, sem nada forçar, sem ninguém ofender, mas estando cheios
da graça do Senhor Jesus.
É ele quem age. Uma das experiências mais belas desta vida é verificar que o
Senhor conduz seus filhos ao caminho dos que procuram a paz e a felicidade. Eles
simplesmente se encontram, no momento escolhido por Deus.
O pescador de homens deve sempre estar pronto a ser dócil nas mãos do Mestre, tendo convicção plena de sua direção e cooperação. Mas é preciso ter também
perseverança e paciência; essas são as principais virtudes.
O Mestre quer conceder a nós essas virtudes, se o seguirmos fielmente,
estando prontos a aprender dele.
Fonte: Livro Orvalho da Manhã - H.E.Alexander

Avisos

Meditações
DIZÍMOS E OFERTAS

Os cegos veêm, os mancos andam, os leprosos
são purificados, os surdos ouvem. Mateus 11.5
Ninguém era mais marginalizado por sua cultura do que os cegos,
os aleijados, os leprosos e os surdos.
Eles não tinham moradia. Não tinham nome nem valor.
Eram como chagas na sociedade
Um excesso de bagagem largado à beira da estrada.
Mas àqueles que o povo chamava de «lixo»,
Jesus considerava tesouros.

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.

ESTUDO DE QUINTA-FEIRA
Está sendo realizado às quintas-feiras
estudos da Palavra de Deus, a partir das
20h, e também as classes de ensino com
as crianças e adolescentes. Venha
desfrutar desse momento conosco.

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

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA

Sugestão Boa Leitura
Série Questões Cruciais - 6 Volumes

A Oração Muda as Coisas? - Vol.3 - R. C. SPROUL

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.

No livro A Oração Muda as Coisas, terceiro da série Questões
Cruciais, Sproul traz elucidações sobre o propósito da oração na
vida do cristão. Em uma conversa agradável com o leitor, ele
explica por que orar e nos orienta na sua prática, através de
citações bíblicas. Segundo Sproul, embora não devamos esperar
que nossas orações mudem a mente de Deus, de modo que ele

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.

aja contra a Sua vontade, podemos ter a certeza de que a oração
muda as coisas, inclusive nossos corações.
VIGÍLIA - ”INTIMIDADE COM DEUS“

Pense Nisso!
Quem não se torna em árvore que produz fruto,
tornar‐se‐á em galho para a fornalha.
Moody

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!

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.

