DESAFIO MISSIONÁRIO
Atenção Família Congregacional, fomos chamados neste lugar para
abençoar nossa comunidade, nossa cidade, nossos irmãos e amigos.
Abençoamos quando levamos uma palavra de conforto, alegria e
salvação. Faça uma lista das pessoas que você quer ver salvas seguindo o
Mestre Jesus e compartilhando as bênçãos dos céus conosco. Ore por
eles, leve a Palavra a eles, invista seu tempo, dons e talentos.
Deus quer e vai te usar muito este ano! Amém!
_______
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Pastoral:
Parabéns aos aniversariantes de janeiro, queremos que todos seus sonhos se
realize

A escola dominical, a escola de musica e a UAF esão de férias, mas, os trabalhos
na igreja continuam normalmente.

ESTOU VOLTANDO

Recebi por SMS!!!! A seguinte mensagem da minha filha: -Pai, deixa o portão aberto.
Estou voltando!
Uma mensagem simples, mas, cheia de significado.
Ela acabava de desistir, para minha alegria, de uma viagem com amigos. Não que eu não
confie
nela ou nos amigos, mas, eu queria que ela ficasse. Quem é pai entende.
HUMANA!
Mas, o que quero usar para nossa meditação é sua frase: “estou voltando”!
Começa um novo ano e lá vem blá blá blá: “Feliz Ano Novo”; “Tudo Se Renove”; “Seja
Feliz”
e por ai vai,
não que estas
mensagensoferece
sejam desnecessárias,
mas, tornam-se
Um homem
viajando
de carroça
carona a uma
senhoravazias
quando nós não tomamos atitudes.

bem idosa que viajava à pé, carregando nas costas um pesado
saco.
E
a minha mensagem para você neste ano é: VOLTE

Publicidade:
Tenha sua própria mini-franquia de perfumes e cosméticos – produtos nacionais e
importados – ótimos ganhos – fale com a Paula para mais informações!

AGENDA DA IGREJA
Domingos:
18h30min – Escola Bíblica
19h30min - Culto
No Segundo Domingo do Mês: 09h30 da manhã Santa
Ceia – (não há culto nem EBD à noite)

Contatos
(43)9156 5578 (vivo)
(43)9914 5971 (tim)
(43) 8486 8675 (oi)
moasalb@hotmail.com

Sábados: Aulas de Música a partir das 09h00min
Quintas: 19h30min - Culto
Sábados à noite: Atividades eventuais (fique atento)
Contribua com esta Obra:
Bradesco Ag. 2395-7cc 3943-8

Volte ao primeiro amor
A mulher agradece imensamente o favor, sobe
Volte a sua família
mantém
o saco
nas
costas.
Volte
a acreditar
mais
na vida,
em Deus e em seus sonhos.

na carroça, mas,

Volte
ao seu
chamado,lhe
seusdiz:
dons- eSenhora,
talentos, suas
atividades
que te
prazer sem
Então,
o homem
coloque
o saco
ali,trazem
naquele
prejuízos.

canto da carroça.

Volte para sua casa, seu lar sua vida!

A mulher, não querendo incomodar, responde: - Moço, o senhor já
está me ajudando tanto me dando carona, imagina seu eu vou
abusar da sua bondade? Deixe que eu mesma levo o saco.
Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai... Lucas 15:18
Volte para Deus

” nos abençoe
Deus
Feliz Ano Novo!
B. Brasil Ag 1212-2 cc 35070-2
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Meditação

Para pensar:

Nada façais por partidarismo ou vangloria, mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmo...
Filipenses 2;3.
Que esse Ano, possamos levar á sério essa Palavra que nos ensina a
sermos menos egoístas e egocêntricos, em relação aos outros. Considere
que seu irmão, amigo, seja sempre mais importante do que você, num
mundo tão egoísta que vivemos nos ensinam que o que vale mais é o que
me faz bem, e o que importa é ser feliz , eu estando feliz o resto não
interessa .
Mas o que o Senhor Jesus veio nos ensinar é bem diferente desse
pensamento , pois Ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de
cruz.
Isso é o que o Senhor Jesus fez por nós, ele se esvaziou e se entregou por
cada um de nós, e ele é o Rei dos reis.
Quantos de nós achamos que somos mais importantes e nos vangloriamos
tanto, e nos esquecemos que nosso próximo muitas vezes está sofrendo os
resultados do nosso egoísmo.
Queremos ser servidos e amados, mas não queremos servir e amar
ninguém.
Queremos se reconhecidos, mas não reconhecemos ninguém.
Queremos ser bem recebidos, mas não recebemos ninguém com amor.
Enfim queremos tudo, mas não semeamos nada na vida de ninguém.
Sejamos mais humildes nesse ano que se inicia, quem sabe o resultado de
humildade e amor que você tanto quer ver nos outros não está precisando
começar em você, plante hoje para colher amanhã.
E comece 2016, considerando os outros superiores a você.
Sirva mais, Ame mais.
Feliz 2016

“O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas
sim pelas dificuldades que superou no caminho.” Abraham Lincoln
“Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no
mal que daí a algum tempo pode resultar dela.” Nicolau Maquiavel
“Se escrevo alguma coisa, temo que ela aconteça, se amo alguma pessoa, tenho
medo de perdê-la; no entanto, não posso deixar de escrever, nem de amar...”
Isabel Allende
“A poesia é a música da alma, e, sobretudo, de almas grandes e sentimentais.”
Voltaire
“De tanto ver crescer a injustiça, agigantar-se o poder dos
maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da
justiça e ter vergonha de ser honesto.” Rui Barbosa

“Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com
as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas.”
Ariano Suassuna
___

CARTEIRA DE MEMBRO
Foram entregues as carteirinhas de membros da igreja, se você não
recebeu a sua procure o Victor Hugo. Caso ainda não seja membro
efetivo de nossa comunidade procure informações com o pastor
para esclarecimentos.

Paula Bazan

Visitante, Seja Bem Vindo a Nossa Família!

Faça parte das atividades da igreja

