Boletim Dominical

Nação da Cruz
Reconstrução da Igreja no Iraque

11 de Fevereiro de 2018

Há um tempo atrás tivemos a visita do Pr. Homero, parceiro da Nação da
Cruz na Jordânia.
Foi um período de muita bênção, de compartilhar o que acontecia do lado
de lá. Um dos principais propósitos da sua visita ao Brasil foi o levantamento de
recurso para reerguer uma igreja no Iraque, mais precisamente em Mosul.
Essa reconstrução está a todo vapor. Já foram retiradas as janelas e
estruturas danificadas e construídas novas. Na visita do Pr. Homero ao Iraque
para o início dos trabalhos foram também distribuídas 20 cestas básicas para os
necessitados. Glória a Deus. Deus tem feito muito naquele país devastado.
Nós como IMCL podemos nos sentir parte disso, pois também estamos
ajudando financeiramente com toda essa reconstrução.
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09h
Escola Dominical
10h30
1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Quarta-feira
12h15
Meia Hora com Jesus
14h30
Tarde da Restauração

Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
19h30
Culto de Oração,
Libertação e Cura
19h30
Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Sábado
20h
20h

Sexta-feira
20h
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P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 2156
Conjunto Lindóia
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Culto dos Jovens
Culto de Casais (2º do mês)

Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h
Agende um horário na secretaria da Igreja

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto
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Eudes Dias

INTEGRIDADE E A PALAVRA DE DEUS
Salmo 26:1–3
O Salmo 26 é um testemunho precioso da
vida de Davi. Ele era um homem "segundo o
coração de Deus". Seu desejo era agradar a Deus
em tudo. Obviamente nós sabemos que ele nem
sempre agradou a Deus. Mas certamente o
desejo do seu coração era esse.
Veja como ele começa o Salmo 26: "Julgame, ó Senhor...". Em outras palavras: "examina-me"... "avaliame". Esse pedido não é diferente daquele encontrado no salmo
139.24: "vê se há em mim algum caminho mau...".
De onde vem a coragem e a convicção para que Davi se
apresentasse diante de Deus pedindo que Deus o julgasse?
Esse salmo nos deixa duas pistas importantes para
respondermos essa pergunta. Veja o versículo 1: "tenho
andado na minha integridade" e compare com o versículo 3:
"tenho andado na tua verdade" .
Esses dois elementos não podem ser dissociados: nossa
integridade e a Palavra de Deus. Uma pessoa pode andar na
"sua integridade" e, ainda assim não andar na "Palavra de
Deus". Ou seja, em suas convicções a pessoa pode fazer o que
ELA PENSA que está certo, mas não buscou a orientação na
Palavra de Deus para saber se o que está fazendo é a VONTADE
DE DEUS.
Podemos não perceber nossos erros; faltas e pecados
como Deus percebe. Aquilo que eu gosto e que outras pessoas
aplaudem ou aprovam pode não ser necessariamente a
vontade de Deus para a minha vida.
Por isso Davi adiciona "tenho andado NA TUA VERDADE".
A maneira como ele via a sua vida precisava ser confrontada
com a maneira como DEUS via a sua vida.
Então, continuemos firme no propósito de viver uma vida
integra a partir dos princípios da palavra de Deus. Evitemos a
tentação de pensar que somos íntegros por fazermos ou
falarmos aquilo que pensamos que é certo.
Tenha um abençoado 2018! O Ano da Integridade!
Bispo João Carlos
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Pastoral

Agenda

Retorno do Ministério Infantil
Depois de um período de férias, o Ministério Infantil está de volta! As atividades nas
salinhas durante os Cultos estão acontecendo normalmente.
25 de Fevereiro – Reunião de Planejamento 2018/2019.
Lembramos os Coordenadores de Ministérios, da Reunião de
Planejamento na Chácara da Igreja, que terá início às 9h. Pedimos
orações aos irmãos e irmãs.
25 de Fevereiro – Estudo do Novo Testamento na Escola Dominical
Iniciaremos nova série de Estudos da Bíblia, livro por livro do Novo
Testamento, na classe de adultos da Escola Dominical. Todos os
domingos às 09h na sala 30. Participe conosco!
10 de Março – Novas classes de Fundamentos da Fé e CDV
Na Escola Dominical às 9h, participe!
- Fundamentos da Fé - Para aqueles que desejam se tornar
membros ou querem conhecer mais das bases da fé cristã e das
doutrinas da Igreja Metodista.
- CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para os membros que desejam
descobrir os seus dons ministeriais.
16-18 de Março – Reencontro com Deus
Vem aí nosso Reencontro! As inscrições já podem ser feitas na
recepção da Igreja e as vagas são limitadas!
Se você já fez Encontro com Deus, Reencontro, está participando
de um grupo de discipulado da Igreja e quer trabalhar como
laranjinha, entre em contato pelo fone 99945-5443 com Angela.
20 de Março – Retorno discipulado Mulheres
Retornaremos o discipulado para mulheres às terças-feiras às 14h30 na sala 20.
Todas serão bem vindas para este tempo de estudo da Palavra e oração.

Recados
EM MARÇO - NOVAS TURMAS
Curso Homem ao Máximo
Você homem que deseja fazer este curso, que revela o plano de
Deus em relação à identidade e às responsabilidades do homem,
entre em contato com Adauto pelo fone 99942-0779.
Curso Mulher Única
Atenção mulheres! Este curso focaliza a originalidade, identidade e
a singularidade da mulher à luz da Palavra de Deus. Você que deseja
participar, entre em contato com Mayra pelo fone 99965-2918.
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A PRÁTICA DA INTEGRIDADE
A palavra integridade significa: retidão de
caráter; honestidade!
Em Mateus 5:20 Jesus diz que: “se a nossa
retidão (nossa justiça) não exceder a dos escribas e
fariseus, de modo nenhum entraremos no Reino dos
Céus”.
Então integridade está relacionada à
confiabilidade. Na verdade, essa é a razão pela qual confiamos em Deus: “O que
Ele falou, é certo que fará”
Você faz promessas que você não tem a intenção de cumprir?
Você diz sim apenas para que a pessoa parasse de te importunar sem
nenhuma intenção de fazer o que você prometeu? Isso é falta de integridade!
Nossas palavras devem ser o nosso limite:
Se prometemos ao Senhor que daríamos toda a glória a ele, integridade
é continuar fazendo isso tanto quando estamos sendo humilhados como quando
estamos sendo exaltados;
Se prometemos a uma pessoa que vamos retornar a chamada
telefônica, integridade significa retornar a chamada;
Se prometemos para o nosso filho que vamos passar o sábado juntos,
integridade significa cumprir esse agendamento.
Promessa é algo santo, seja ela feita a uma criança ou para uma
autoridade em qualquer nível.
Se você fez uma promessa a Deus ou diante de Deus, cumpra essa
promessa. Simples assim!
Nossas ações devem confirmar nossas palavras:
Paulo disse a Timóteo em 4:12 que ele deveria ser
exemplo de conduta.
Mostramos o que é importante para nós pelo que fazemos
e por aquilo que definimos como sendo nossas prioridades.
Se dizemos que nossa família é importante para nós,
nossas ações devem confirmar essas palavras.
Se temos dificuldade de lembrar os compromissos, então
compremos uma agenda.
Se dizemos que vamos orar por alguém, façamos uma
anotação desse compromisso.
Integridade é uma atitude e precisamos nos comprometer no sentido
de manter uma vida íntegra.

11 DOMINGO
Miriam de Camargo Aljarilla
Priscila Voltolini
Sarah Cochon Costa
Silvana Storti Brunetti
12 SEGUNDA
Ailton Galdino da Silva
Joceli Marciano Rodrigues
13 TERÇA
Alessandra Neves Custódio
Eliane de Aragão Bilac Costa
Giovanna Coutinho Louza
Valentina Deoces Nunes
14 QUARTA
Alexandre Brianez Rodrigues
Emanuelle Boiani Matozo
Gabriela Ramos Ferreira Curan
Oséas de Paula Teotônio da Costa
Vildo Prestes Gomes
15 QUINTA
Ana Claudia Rodrigues Oliveira
Jhonny Lewis Gonçalves
16 SEXTA
Laura Peres Nekel Mazuco
17 SÁBADO
Vagner Nogueira da Rocha

“O justo anda na sua sinceridade; bem-aventurados serão os seus
filhos depois dele” (Provérbios 20:7).
Bispo João Carlos

Texto para reflexão
Provérbios 4:18

