PROGRAMAÇÃO SEMANAL
D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)
09h30 Adultos (2º andar)
10h30 Culto
19h
Culto
Segundas
08h00

O ração das mulheres

Q uint as
19h30

Culto

CALENDÁRIO DO MÊS
1º D om ingo
cultos
1ª Q uint a
2º D om ingo
3º D om ingo
Ú ltim o D om ingo
Vida
Sábado 15
Sábado 29

Ceia e oferta de alimentos nos 2
Ceia e oferta de alimentos
17:00h - Reunião da Geração Vida
17:00h - Reunião das mulheres
08:00h - Jejum M ulheres e Geração
10:00h - Reunião dos Jovens
18:00h - Culto de mulheres

Próximos meses
12/02 - Treinamento para homens - 18:00h
19/03 - Culto Jovem - 18:00h
26/03 - Culto de mulheres - 18:00h
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apoio popular ou da falta deste apoio. Eles sabiam que
Precisam os de H om ens de D eus do
era vontade de Deus e o fizeram, e o povo os seguiu (às
A . W. Tozer vezes em triunfo, porém mais freqüentemente com
insultos e perseguição pública); e a recompensa de tais
Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e
líderes foi a satisfação de estarem certos em um mundo
fortalecei-vos. (I Cor 16.13)
errado.
A igreja, neste momento, precisa de homens, o tipo certo
de homens, homens ousados. Afirma-se que necessitamos
de avivamento e de um novo movimento do Espírito;
Deus, sabe que precisamos de ambas as coisas. Entretanto,
Ele não haverá de avivar ratinhos. N ão encherá coelhos
com seu Espírito Santo.

O utra característica do verdadeiro homem de Deus tem
sido o amor. O homem livre, que aprendeu a ouvir a voz
de Deus e ousou obedecê-la, sentiu o mesmo fardo moral
que partiu os corações dos profetas do Antigo Testamento,
esmagou a alma de nosso Senhor Jesus Cristo e arrancou
abundantes lágrimas dos apóstolos.

A igreja suspira por homens que se consideram sacrificáveis O homem livre jamais foi um tirano religioso, nem
na batalha da alma, homens que não podem ser
procurou exercer senhorio sobre a herança pertencente a
amedrontados pelas ameaças de morte, porque já
Deus. O medo e a falta de segurança pessoal têm levado os
morreram para as seduções deste mundo. Tais homens
homens a esmagarem os seus semelhantes debaixo de seus
estarão livres das compulsões que controlam os homens
pés. Esse tipo de homem tinha algum interesse a proteger,
mais fracos. N ão serão forçados a fazer as coisas pelo
alguma posição a assegurar; portanto, exigiu submissão de
constrangimento das circunstâncias; sua única compulsão seus seguidores como garantia de sua própria segurança.
virá do íntimo e do alto.
M as o homem livre, jamais; ele nada tem a proteger,
nenhuma ambição a perseguir, nenhum inimigo a temer.
Por esse motivo, ele é alguém completamente descuidado a
Esse tipo de liberdade é necessária, se queremos ter
respeito de seu prestígio entre os homens. Se o seguirem,
novamente, em nossos púlpitos, pregadores cheios de
poder, ao invés de mascotes. Esses homens livres servirão a muito bem; caso não o sigam, ele nada perde que seja
querido ao seu coração; mas, quer ele seja aceito, quer seja
Deus e à humanidade através de motivações elevadas
demais, para serem compreendidas pelo grande número de rejeitado, continuará amando seu povo com sincera
devoção. E somente a morte pode silenciar sua terna
religiosos que hoje entram e saem do santuário. Esse
intercessão por eles.
homens jamais tomarão decisões motivados pelo medo,
não seguirão nenhum caminho impulsionados pelo desejo
de agradar, não ministrarão por causa de condições
Sim, se o cristianismo evangélico tem de permanecer vivo,
financeiras, jamais realizarão qualquer ato religioso por
precisa novamente de homens, o tipo certo de homens.
simples costume; nem permitirão a si mesmos serem
Deverá repudiar os fracotes que não ousam falar o que
influenciados pelo amor à publicidade ou pelo desejo por precisa ser externado; precisa buscar, em oração e muita
boa reputação.
humildade, o surgimento de homens feitos da mesma
qualidade dos profetas e dos antigos mártires. Deus ouvirá
M uito do que a igreja faz em nossos dias, ela o faz porque os clamores de seu povo, assim como Ele ouviu os
clamores de Israel no Egito. H averá de enviar libertação,
tem medo de não fazê-lo. Associações de pastores
atiram-se em projetos motivados apenas pelo temor de não ao enviar libertadores. É assim que Ele age entre os
homens.
se envolverem em tais projetos.
Sempre que o seu reconhecimento motivado pelo medo
(do tipo que observa o que os outros dizem e fazem) os
conduz a crer no que o mundo espera que eles façam, eles
o farão na próxima segunda-feira pela manhã, com toda a
espécie de zelo ostentoso e demonstração de piedade. A
influência constrangedora da opinião pública é quem
chama esses profetas, não a voz de Jeová.
A verdadeira igreja jamais sondou as expectativas públicas,
antes de se atirar em suas iniciativas. Seus líderes ouviram
da parte de Deus e avançaram totalmente independentes

E, quando vierem os libertadores... serão homens de Deus,
homens de coragem. Terão Deus ao seu lado, porque serão
cuidadosos em permanecer ao lado dEle; serão
cooperadores com Cristo e instrumentos nas mãos do
Espírito Santo...
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
02 Ana Célia Ferreira
03 T hales Galvão Oliveira
04 Aílton da Conceição
Silva
07 Aleksandra Da Silva
De Oliveira
08 Izalene Dias Carneiro
09 Josefa Valdenice de
Oliveira
10 Carlos Alberto Da
Cruz Costa
10 Lara Barthan Q uintão
Agostinho
11 Adriana R abello de A.
Cerqueira
11 Wellington Inocencio
M edina
13 Alessandra Isidoro
M onteiro Alberto
15 Alex Gonçalves
Oliveira
15 Jane da Silva Teixeira
16 M árcia N obre de
Alencar
16 M aria Cristina Ferreira
Da Silva
19 Cleudilene R ibeiro Da
Silva

19 Isabela Victoria Lopes
dos Santos
22 M aria Isabel
Conceição da Silva
23 Rosania Galdeano
Pereira Da Silva
26 Elessandra Conceição
De Souza

BOD A S
08 Rosania & Valmir
11 Fátima & Diogo
20 Cláudia & David
20 M aria & Antonio
22 Elizandra & Alexandre
31 Iolanda & Júlio

EBD ADULTOS
N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne
aos dom ingos às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual:
R evist a EBD
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos. O s Batismos são sempre no
último domingo de cada mês e a turma de
batizandos começa no primeiro domingo.
Para inscrever-se, procure o Pr.
M aur icio.

EBD Jovens e Adol escent es
A Escola Bíblica Especial para Jovens
acontece aos domingos a partir das 9:30h
na sala da juventude no 3º andar.
Para A dolescentes, às 10:30h, na mesma
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna,
adequada à faixa etária e incentivam o
debate.
FRASE DO MÊS
"Q uem na verdade contem plou a cr uz de
Cr isto não pode jam ais falar de casos sem
esperança."
G. Cam pbell M organ

Cont inuação da página 1

50 R azões Porque Jesus Veio M or rer
John Piper
A ntes de você ler o texto abaixo, sinto a necessidade de fazer um
pedido: não leia este texto como mera informação.
Leia de uma forma que quando você chegar no final você possa dizer
em adoração:
?Q ue com grande voz diziam : D igno é o Cordeiro, que foi
m or to, de receber o poder, e r iquezas, e sabedor ia, e força, e
honra, e glór ia, e ações de graças? (A p 5.12)
. O re, antes de começar, para que o Espír ito faça tal obra em seu
coração.
1°. Para absorver a ira de Deus.
(Gálatas 3:13; Romanos 3:25; 1 João 4:10)
2°. Para agradar ao Pai Celeste.
(Isaías 53:10; Efésios 5:2)
3°. Para aprender a obediência e ser aperfeiçoado. (H ebreus 5:8;
H ebreus 2:10)
4°. Para alcançar seu própria ressurreição dos mortos.
(H ebreus 13:20-21)
5°. Para mostrar a riqueza do amor de Deus e graça para os pecadores.
(Romanos 5:7-8; Efésios 1:7)
6°. Para mostrar seu próprio amor para conosco.
(Efésios 5:2; Efésios 5:25; Gálatas 2:20)
7°. Para cancelar as exigências legais da lei contra nós.
(Colossenses 2:13)
8°. Para tornar-se um resgate por muitos.
(M arcos 10:45)
9°. Para o perdão dos nossos pecados.
(Efésios 1:7; M ateus 26:28)
10°. Para fornecer a base para nossa justificação.
(Romanos 5:9; Romanos 3:24; Romanos 3:28)
11°. Para completar a obediência que se torna nossa Justiça.
(Filipenses 2:8; Romanos 5:19; 2 Corintios 5:21; Filipenses 3:9;
Romanos 8:34)
12°. Para tirar a nossa condenação. (Romanos 8:34)
13°. Para abolir a circuncisão e rituais como a base da salvação.
(Gálatas 5:11; Gálatas 6:12)
14°. Para nos trazer a fé e nos manter fiéis.
(M arcos 14:24; Jeremias 32:40)
15°. Para nos fazer santos, inocentes, e perfeitos. (H ebreus 10:14;
Colossenses 1:22; 1 Corintios 5:7)
16°. Para nos dar uma consciência limpa. (H ebreus 9:14)
17°. Para obter para nós todas as coisas que são boas para nós.
(Romanos 8:32)
18°. Para nos curar de doenças físicas e morais.
(Isaías 53:5; M ateus 8:16-17)
19°. Para dar a vida eterna a todos aqueles que nele crêem. (João 3:16)
20°. Para livra-nos do mal presente era. (Gálatas 14)
21°. Para nos reconciliar com Deus. (Romanos 5:10)
22°. Para trazer-nos a Deus. (1 Pedro 3:18; Efésios 2:13)
23°. Para que possamos pertencer a Ele.

(Romanos 7:4; 1 Corintios 6:19-20; Atos 20:28)
24°. Para nos dar acesso confiante ao Lugar Santíssimo.
(H ebreus 10:19)
25°. Para se tornar para nós o lugar onde encontramos Deus. (João
2:19-21)
26°. Para trazer o sacerdócio do Antigo Testamento ao fim e se tornar
o Sumo e Eterno Sacerdote. (H ebreus 7:23-27; H ebreus 9:24-26;
H ebreus 10:11-12)
27°. Para se tornar um sacerdote simpático e auxiliador.
(H ebreus 4:15-16)
28°. Para nos libertar da futilidade de nossos ancestrais.
(1 Pedro 1:18-19)
29°. Para nos libertar da escravidão do pecado.
(H ebreus 13:12; Apocalipse 1:5-6)
30°. Para que possamos morrer para o pecado e viver para a justiça. (1
Pedro 2:24)
31°. Para que possamos morrer para a Lei e dar frutos para Deus.
(Romanos 7:4)
32°. Para que possamos viver para Cristo e não para nós mesmos. (2
Corintios 5:15)
33°. Para fazer a Cruz nosso única vanglória. (Gálatas 6:14)
34°. Para que possamos viver pela fé nEle. (Gálatas 2:20)
35°. Para dar ao casamento seu sentido mais profundo. (Efésios 5:25)
36°. Para criar um povo zeloso por boas obras. (Tito 2:14)
37°. Para chamar-nos a seguir seu exemplo de humildade e amor
sacrificial. (1 Pedro 2:19-21; H ebreus 12:3-4;
Filipenses 2:5-8)
38°. Para criar um grupo de seguidores crucificado
(Lucas 9:23; M ateus 10:38)
39°. Para nos livrar da escravidão do medo da morte. (H ebreus
2:14-15)
40°. Para estarmos com ele logo após a morte.
(1 Coríntios5:10; Filipenses 1:21,23; 2 Corintios 5:8)
41°. Para garantir a nossa ressurreição dos mortos.
(Romanos 6:5; Romanos 8:11; 2 Timóteo 2:11)
42°. Para despojar principados e potestades.
(Colossenses 2:14-15; 1 João 3:8)
43°. Para liberar o poder de Deus no Evangelho.
(1 Corintios 1:18; Romanos 1:16)
44°. Para destruir a hostilidade entre as etnias.
(Efésios 2:14-16)
45°. Para resgatas pessoas de toda tribo, língua, povo e nação.
(Apocalipse 5:9)
46°. Para reunir todas as suas ovelhas ao redor do mundo.
(João 11:51-52; João 10:16)
47°. Para nos resgatar do Juízo Final. (H ebreus 9:28)
48°. Para ganhar a sua alegria e a nossa. (H ebreus 12:2)
49°. Para que Ele pudesse ser coroado de glória e honra.
(H ebreus 2:9; Filipenses 2:7-9; Apocalipse 5:12)
50°. Para mostrar que o pior mal foi intentado por Deus para o bem.
(Atos 4:27-28)
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