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(PERÍODO DE CARNAVAL)
02 A 05 DE MARÇO
- SÁBADO A TERÇA-FEIRA –

– COM PR. VICTOR BRUNO & LADYNHA –
Programação para toda a família
e para todas as famílias!
Todas as Manhãs e Noites!
Programação para as Crianças:
Domingo: Ministério de Educação Cristã
Segunda: Ministério da EBEC
Terça: Ministério Koinonia Infantil
Restaurantes: Ministério Dorcas
www.cristoevida.com

AO REBANHO DE DEUS

PR. JOSÉ NOGUEIRA

UMA GRANDE NOTÍCIA
Rabinos americanos
e proeminentes pastores evangélicos estão se
reunindo com líderes de
países muçulmanos para
promover o reconhecimento de Israel na região
do Golfo e Egito.

deus e muçulmanos nos
EUA e Oriente Médio,
trabalhando por relações
mais próximas entre os
líderes muçulmanos e o
Estado de Israel.
Para a Arábia Saudita,
os Emirados Árabes e o
Bahrein, prejudicados pelo
acordo nuclear de Obama,
em 2015, com o rival Irã, é
melhor fortalecer os laços
com o governo Trump e
Israel.

Isso está sendo possível
porque os líderes árabes
buscam fortalecer os laços
com o governo Trump através de sua base evangélica
de apoiadores.
A divulgação de apoio a
Israel por parte de alguns
líderes árabes antes era
velada, mas agora está
sendo pública.

Coisas estão acontecendo e mudando cenários de
forma dramática, firme-se
nas promessas de Deus, estude as Profecias Bíblicas e
cante: O Rei está Voltando!

O rabino Schneier, dos
EUA, foi pioneiro na construção de laços entre ju-
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Culto Matutino - Leitura Devocional

EVANG. LUCIANO & HELENA

LIÇÕES QUE SÓ DEUS ENSINA
No início da Bíblia, logo
após o pecado de Adão e
Eva, nós vemos Deus vindo
à terra para procurar suas
criaturas desgarradas.
Temos. em Gênesis 3:9,
que “E chamou o SENHOR
Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás?”
Quando Adão e Eva pecaram, deram as costas a
Deus; começaram a evitá-lO; tinham pensamentos
negativos a respeito dEle;
não queriam vê-lO.
Contudo, Deus superou
todos esses obstáculos.
Procurou-os ativamente.
O bom pastor deixa tudo
para trás para encontrar
a ovelha perdida (Lucas
15:4).
A missão de Jesus deu
continuidade à busca de
Deus de estabelecer contato com a humanidade
- “Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o perdido” – Lucas 19:10.
Antigamente eu pensava que era eu que estava
à procura de Deus. No entanto, cada vez mais, vejo
que era Deus Quem estava
me procurando. Eu estava
totalmente envolvido em
meu próprio egoísmo, e Ele

me perseguiu e não desistiu de mim, apesar de toda
a minha rejeição, ignorância espiritual e pecado.
Temos um esclarecedor
exemplo dessa busca, em 2
Timóteo 1:17: “(Onesíforo)
me procurou solicitamente até me encontrar.”
Deus nos ensina que
o verdadeiro amor busca
pelo outro. O amor quebra
barreiras para estabelecer
uma ligação. O amor é ativo em sair da sua zona de
conforto para encontrar a
pessoa amada.
Assim, devemos “nos
esforçar para entrar em
contato”. O amor não espera passivamente até
que a outra pessoa faça
contato, mas é diligente
em continuar buscando até
que o outro seja encontrado. Continuamos a buscar,
mesmo enquanto a outra
pessoa está resistindo aos
nossos esforços para estabelecer contato.
Assim é o amor de Deus
– assim deve ser o nosso
amor!
Leitura Bíblica Anual
e Sistemática: Levítico
24:1-9
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

MELO & VALÉRIA

MORDOMIA CRISTÃ
O PRINCÍPIO DA GENEROSIDADE
“Ao que distribui mais
se lhe acrescenta, e ao
que retém mais do que é
justo, é para a sua perda.
A alma generosa prosperará e aquele que atende
também será atendido”
- Provérbios 11:24-25

dEle, e vivem na intimidade dEle, expressam essa
virtude em suas vidas.
Paulo, falando dos irmãos
em Cristo, das igrejas da
Macedônia, diz que eles
espelhavam essa virtude:
“Também, irmãos, vos
fazemos conhecer a graça
de Deus dada às igrejas
da Macedônia; como em
muita prova de tribulação
houve abundância do seu
gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em
riquezas da sua generosidade” (2 Coríntios 8:1-2).
É por isso que para o servo
de Deus que é generoso há
tantas promessas divinas:
Provérbios 11:24-25; Lucas 6:38 (citados acima);
Provérbios 22:9; etc.

“Dai, e ser-vos-á dado;
boa medida, recalcada,
sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso
regaço; porque com a
mesma medida com que
medirdes também vos medirão de novo” - Lucas 6:38
Vimos cinco princípios
bíblicos sobre Mordomia:
1 - O Princípio da Restituição; 2 - O Princípio do
Dever; 3 - O Princípio da
Semeadura; 4 - O Princípio
da Gratidão a Deus; e o 5º:
O Princípio da Causa.
Agora veremos uma
virtude que é pouca mencionada quando se fala
em Mordomia Bíblica: a
generosidade.

O mundo tem alegria
em receber, e todos se animam ao ganhar o melhor
(o melhor salário, a melhor
aposentadoria, o melhor
benefício, o melhor presente). O crente, no entanto, vive na contra-cultura
desse mundo: “mais bem-aventurada coisa é dar do
que receber” (Atos 20:35).
Isto é generosidade cristã.
Leitura Bíblica Anual
e Sistemática: Levítico
24:10-23

O Princípio da Generosidade está baseado em
Deus – que é infinitamente
generoso: “Volta, minha
alma, ao teu sossego, pois
o SENHOR tem sido generoso para comigo” (Salmo
116:7). Assim, os que são
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NOTAS & NOTÍCIAS

FIQUE DE OLHO

(PARA NÃO SER ATROPELADO
PELAS DATAS E EVENTOS)

AGENDA BIMESTRAL DA IGREJA
FEVEREIRO

Dia 10 (Domingo): Premiação da EBEC/2018
2º Domingo: Restaurante – Ministério Dorcas
Dia 16 (sábado) – 17 h: Encontro Pastoral com Namorados & Noivos
Tema: O VERDADEIRO AMOR
Pr. Lúcio Marinho
Dia 17 (Domingo) – 3° Domingo: Restaurante – Mocidade
Dia 21 (quinta-feira) – 19 h: Culto de Abertura do CBD/CTBPL
Dia 23 (sábado) – Duas Programações Especiais
16:30 h: Reunião Especial do Ministério Dorcas
Tema: A Esperança
Preletor: Pr. Allan Pierschbaker
19:00 h: Encontro de Casais
Tempero & Comunhão
Lançamento do Retiro de Casais 2019
Louvor, Mensagem, Dinâmicas e Premiações
Dia 24 (Domingo) – 4° Domingo: Restaurante – Ministério de Casais
Dias 26 a 27 – Curso PREGUE A PALAVRA (inscritos)
Curso de Homilética – Para Alunos Inscritos

MARÇO

Dias 02 a 05 (sábado a terça-Feira – Período de Carnaval):
CELEBRANDO A FAMÍLIA 2019
– Com Pr. Victor Bruno & Ladynha
Programação para as Crianças:
Domingo: Ministério de Educação Cristã
Segunda: Ministério da EBEC
Terça: Ministério Koinonia Infantil
Restaurantes: Ministério Dorcas
Dia 10 (Domingo) – 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
2º Domingo: Restaurante – Ministério Dorcas
Dia 11 (segunda-feira) – 19 h: Encontro dos Amigos de Sião
Tema: Conhecendo Israel (como você nunca viu!)
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Dia 16 (sábado) – Encontros dos Grupos: Tempero & Comunhão
Dia 17 (Domingo) – 3º Domingo: Restaurante – Mocidade
Dias 23 e 24 (sábado e Domingo): RETIRO DE VARÕES
Tema: A ORAÇÃO SEGUNDO JESUS
Preletor: Pr. José Nogueira
Local: Pacoti – Investimento: 120 reais
Estamos planejando emocionantes aventuras – um
tempo de edificação, comunhão, de oração e muita adrenalina
também!
Obs. Começaremos com um lanche, no sábado, às 9 horas!
Dia 24 (Domingo) – 4º Domingo: Restaurante – Casais
Dia 30 (sábado) – 17 horas: Encontro Pastoral com Namorados
& Noivos
Dia 31 (Domingo): 5º Domingo: Restaurante – Educação Cristã

COMPROMISSO DE FÉ

A Ordem: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações...” Mateus 28:19
Todo crente, dependendo exclusivamente de Deus, pode e
deve participar da Grande Comissão: indo ou enviando.
Minha Resposta: Meu Compromisso de Fé para este ano
será de R$ ___________ por mês, dependerei do SENHOR
Deus para cumprir meu Compromisso.
Ponha no gazofilácio ou entregue à pessoa responsável pelo
Ministério de Missões, juntamente com a sua oferta especial
de amor por Missões.

(AINDA DÁ TEMPO!)

Com ajuda de Deus e dependendo exclusivamente dEle, faço
o meu Compromisso de Fé, pois creio que assim estarei dando uma crucial ajuda no envio e sustento de nossos missionários para a proclamação do Evangelho a todas as nações!
Nome: ___________________________________________
Compromisso Mensal: ______________________________

www.cristoevida.com
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