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Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações,
intercessões, e ações de graças, por todos os homens;
Pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que
tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e
honestidade! 1 Timóteo 2:1-2

PROGRAMAÇÃO – DIA DOS VIVOS
02 (sexta-feira) – 7 horas: Programação Especial Dia dos Vivos
7:00 h – Reunião de Oração e Deﬁnição de Estratégia
7:30 h – Café da Manhã
8:00 h – Evangelismo com 10 mil Calendários e Folhetos-Convites
19:00 h – Programação com Cânticos, Filme e Mensagem
03 (sábado) – 19 h: Programação Evangelística do Dia dos Vivos
04 (domingo) – 18 h: Culto Evangelístico

AGENDA DA IGREJA
Viagem do Pr. José Nogueira & Grupo para Israel
Dia 04 (Domingo)
EBD: Avisos: Diácono Marcus Antônio
Devocional: Pr. César Trana (Relatório Missionário)
Classe de Adultos: Pr. César Trana (Estudo Bíblico)
CULTO: Avisos: Diácono Marcus Antônio
Mensagem: Evang. Giuvan Cardoso
Dia 11 (Domingo)
EBD: Avisos: Diácono Marcus Antônio
Devocional: Pr. Lúcio Marinho
Classe de Adultos: Evang. Giuvan Cardoso
CULTO: Avisos: Diácono Marcus Antônio
Mensagem: Pr. André Figueiredo
www.cristoevida.com

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

LÍVIO & PAULA

O LIVRO DE JUÍZES
Estamos concluindo os Estudos Bíblicos em Josué, e logo vamos estudar
JUÍZES em nossas Koinonias.
Veremos que, ao longo do livro de
Juízes, há um padrão claro que acredito
ainda se repetir hoje. Funciona da
seguinte forma:
Depois de sair do Egito, o
povo de Israel começou a conquistar
a terra de Canaã (Israel) e a se estabelecer nela. Por não obedecerem
totalmente ao SENHOR, por não se
separarem dos pecados de Canaã,
eles foram seduzidos por ela. Faziam
mal aos olhos do SENHOR Deus,
prostrando-se e servindo aos deuses
dos povos cananeus. Isso tinha que
ser detido para o bem deles, por isso
o SENHOR os entregava nas mãos de
saqueadores e sob a opressão de seus
inimigos.
A impotência e a aflição deles
acabavam fazendo com que se voltassem para o SENHOR e implorassem
por libertação.
E Deus tinha misericórdia e levantava um juiz ou profeta, e este os livrava
das mãos de seus inimigos.
No entanto, quando o juiz ungido
morria, o povo mais uma vez se revertia aos seus caminhos idólatras e até

mesmo se comportava de maneira
mais corrupta do que seus pais (Juízes
2.11-23). Então o padrão se repetia
novamente.
Às vezes, havia anos ou décadas
de paz e tranquilidade. Em outras ocasiões, os inimigos de Israel conseguiam
tomar de volta a posse da terra que
Israel havia conquistado (Juízes 3.13),
e às vezes deixavam Israel à beira da
fome, devorando sua produção agrícola (Juízes 6.1-7).
O sucesso ou fracasso de Israel
sempre esteve ligado à condição de
seu coração em seguir totalmente ao
SENHOR ou não.
Quando eles se desviavam, Ele se
voltava contra eles. Quando obedeciam e seguiam-nO, nada conseguia
resistir-lhes (Juízes 7). O arrependimento trazia a presença de Deus, paz,
prosperidade e posse mais completa
da terra!
Essa mensagem é muito aplicável
aos nossos dias!
YOM ADONAY SHALOM!
Paz no Dia do SENHOR!
Leitura Sistemática e Anual das
Escrituras – Lucas 11:1-13

AGENDA - NOVEMBRO
Dia 02 a 04 (sex a dom) – Programação Dia dos Vivos
Dia 22 (qui – 19 horas: Dia de Ações de Graça – Jantar Ágape
Dia 23 (sex) – 19 horas: Culto de Ações de Graça – 10 anos de Casamento e Renovação de Votos: Lia & Samuel; Paula & Lívio; Nac & Paulinho.
Dias 24 e 25 – Mini-Retiro Prêmio da EBJ/2018
Dia 30/11 a 02/12 – Retiro de Casais – Serra do Pacoti
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