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MISSIONÁRIA JANEIDE
COMPARTILHA NOVA FASE DO
TRABALHO EVANGELÍSTICO EM
SANTA QUITÉRIA – CEARÁ
Estou lhes passando um breve
relato de como está sendo realizado o trabalho aqui com o auxílio
do Hugo. Como já havia informado
antes em meu relatório durante a
Conferência Missionária, estamos
dando continuidade aos trabalhos
em Lisieux da seguinte forma:
1 – Uma vez por semana realizo a Koinonia com os irmãos que
moram ali;
2 – Aos sábados o Hugo já fica
lá, a tarde fazemos evangelismo
e a noite temos o Culto onde
tem tido a participação de alguns
visitantes:
3 – E, no domingo, o Hugo
realiza a EBD, e eu faço aqui em
Picos, a tarde ele vem para os
Picos e então ele prega no Culto a
tardinha. Ele retorna para Fortale-

za na segunda feira.
Alugamos um espaço em Lisieux para realização das programações por um preço muito
bom e estamos orando a Deus
para que possamos honrar esse
compromisso.
Estou esperando passar o período de chuvas, se bem que estão
escassas ultimamente, para iniciar
o trabalho com as crianças.
E enfim muito trabalho graças
a Deus mais tem sido uma bênção,
e a vinda do Hugo tem sido de
grande importância para nós, ele
tem contribuído bastante e principalmente nos edificado muito
com suas pregações. Louvado
seja Deus!
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AGENDA DE MARÇO
Dia 1º (dom): 9 h – Batismo e Ceia do SENHOR
Dia 7 (sáb): 17 h – Chá de Baby da Nac
Dia 14 (sáb); 19 h – Encontro dos Grupos do Tempero & Comunhão
Dia 21(sáb): 17 h – Casamento de Jessé e Carol

www.cristoevida.com

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

EVANG. LUCIANO & HELENA

QUEM É QUEM NA
IGREJA DE JESUS?
Certa vez estava lendo o testemunho do missionário Ronaldo Lidório
que descrevia suas impressões do
Brasil depois de muitos anos de
trabalho na África. Ele contava com
alegria que tinha testemunhado muitas coisas boas da parte de irmãos em
Cristo, e que tais exemplos de fé eram
verdadeiras fontes de inspiração para
prosseguir servindo ao SENHOR.
Disse que se encantou com o
exemplo de um pastor do Rio de
Janeiro. Aquele servo de Deus pedia
que irmãos o ajudassem a subir o
Morro do Alemão visto que andava
de muleta por ter levado um tiro na
última vez que esteve ali. Mesmo
tendo sido mutilado pela violência
da região, ele queria continuar pregando o Evangelho da Salvação, pois
onde há tanta violência é sinal que há
mais necessidade de Cristo.Lembrou
também de um mecânico de Brasília,
tomado pela alegria da conversão
após trinta anos de sofrimento nas
drogas, e agora pregava sem parar.
E citou o exemplo do Seu João do
Amazonas. Mesmo semianalfabeto,
mas tocado pelo amor de Jesus e
pelas necessidades espirituais dos
índios, se embrenhou nas matas
das selvas amazônicas para pregar a
Palavra e evangelizar – sozinho – em
seis aldeias indígenas, sem preparo,
sustento ou reconhecimento. Sua
única motivação: sua gratidão e por
amor ao Senhor Jesus Cristo vivo. Ele
também foi tocado com os exemplos
dos pastores e missionários que,
apesar dos anos difíceis, continuam
perseverantes e com a firme decisão
de servir a Cristo por toda a vida.

Ao ver como aqueles modelos
de dedicação tocaram tanto a vida
daquele experiente missionário ao
retornar ao Brasil, eu fiquei pensando no exemplo também tão belo e
inspirador dos membros de nossas
igrejas conservadoras. São homens
e mulheres que de forma anônima
servem com perseverança e firmeza
ao Senhor. Eles mantêm a fé, pois
apoiam os seus pastores na defesa
da sã doutrina. Eles perseveram em
criar suas famílias no santo temor
do Senhor.
Eles são os evangelistas do dia-a-dia, ajudam nas campanhas evangelísticas, convidam vizinhos e amigos,
evangelizam parentes, ganham
almas e discipulam, formando novas
gerações de crentes fieis. São eles
que fazem a maior parte do trabalho
nas igrejas: dão aulas, limpam, cozinham, cantam, tocam, vigiam, protegem, decoram, consertam, ajeitam,
preparam o som, trabalham com
equipamentos, arrumam, ministram
na recepção, fazem o trabalho de
secretaria, tesouraria, administração,
manutenção, etc.
E também são eles que sustentam suas igrejas através de sua fidelidade na devolução dos dízimos, são
generosos e de coração contribuem
e até de forma sacrificial sustentam
a obra missionária.Estes formam a
verdadeira igreja do Senhor Jesus.
E nós temos a honra de fazer parte
desse povo escolhido antes da fundação do mundo.
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