Portanto meus irmãos, debaixo
dessa mensagem, não desista e nem
se amedronte, em frente as dificuldades da vida e deste mundo. Foi
por você que Cristo derramou o seu
sangue, para que você tivesse condições de vencer a batalha.
Está chegando o Nosso Retiro,
anime-se, agarre essa oportunidade
única de buscar a Deus sem osbtáculos.
Aproveite ao máximo, vá esperando o melhor de Deus para sua vida,
busque a Deus intensamente, e de
acordo com a mensagem você será
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vencedor.
Não deixe que nada abale as suas
expectativas, com certeza o inimigo
das nossas almas quer nos fazer desistir, não permita, clame pelo Sangue
de Jesus, apegue-se a Palavra de
Deus e santifique-se.
Que Deus te Abençoe.

Palavra Pastoral

Aniversariantes de janeiro: 08/01 - Car-

Aniversariantes de fevereiro: 01/02 -

la Machado, 09/01 - Carlos Alberto Pra-

Walter Pereira Junior, 18/02 - Fabricia

zeres Ribei , 10/01 - Amara Provenza-

Graciane Rodrigues, 21/02 - Valter Anto-

no,10/01 - Rafael Moraes, 11/01-Elaine

nio de Assis Junior, 21/02 - Katarine Gies-

D’Avila Morais Medeiros, 11/01 - Igor de

teira Zuma, 22/02 - Vinícios Batista Van-

Oliveira Silva, 22/01 - Aline da Silva de

gelotti.
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Aniversariantes do mês

Oliveira, 23/01 - Rosangela Alves Silva,
25/01 - Mirian Sobrinho Guimarães,

Agenda

 Teremos Cantina em todos os domin-

gos até o Retiro.
 08/02 - Retiro de

Carnaval

Nossos horários
 Escola Bíblica Dominical:





Domingo 9h
Cultos de Louvor:
Domingo 10h e 19h
Reunião de Oração:
Terça às19h e 30 min
Culto de meio de semana:
Quinta 19h 30min
Consagração: Sábado 8h

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos aliviarei”
Mt. 11.28
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Nesta primeira
palavra para o boletim de 2013 quero
relembrar as promessas de Deus para nossa igreja este ano, encorajar a lutar e não
desistir jamais.
O Reino de Deus é
para os que não desistem,
mesmo diante dos obstáculos, dificuldades e incertezas, a nossa fé precisa ser
inabalável no Senhor.
Estamos em um ano
com promessas de restituição, de sair chorando e semeando e voltar com os
feixes de nosso trabalho.
A palavra de encorajamento que tenho para
você neste boletim é não
deixe que nada te paralise,
te afaste da comunhão com
o teu Deus; não jogue a
toalha diante das dificuldades, saiba que o inimigo de
nossas almas está fazendo
de tudo para nos convencer
que perdemos, que não va-

le a pena lutar e até mesmo produzir para Deus.
Lembre-se passam
céus e terra, mas, as promessas do senhor não passarão.
Sei que Deus já está
fazendo grandes coisas e
ainda fará muito mais e
maiores, portanto deixe de
lado a ansiedade e espere
com paciência no senhor.
Muitas vezes as coisas não saem como nós
planejamos e isso gera
frustração e chegamos a
pensar e às vezes dizer que
Deus não está se importando com os nossos problemas, mas isso não é
verdade. Você é especial
para Deus, Ele te ama e
está atento as suas necessidades, por isso Ele nos
promete um ano também
especial, com restituição
pelo nosso trabalho. A palavra de Deus diz em I Co
15: 58 Portanto, meus amados irmãos, sede fir-
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mes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão.
2013 é o ano do trabalho
para Deus na CCAD, não fique
fora desta convocação do Senhor para a sua vida. Ele espera
de cada um de nós uma deci-

são, decida servir ao Senhor, vale
a pena. QUE DEUS TE ABENÇÕE RICA E ABUNDANTEMENTE.
Pr. Daniel Fonseca.

“Uma Palavra de Vitória”

cansados, miseráveis e não têm mais

está sempre na Palavra de Deus. No

capacidade para nada. As acusações

momento em que reivindicamos a

mútuas,

auto-

Palavra de Deus para nós, o sangue

acusações, têm aumentado. Muitos
estão prestes a resignar. As tentações

de Jesus torna-se eficaz.
. Por estarem crucificados juntos

de todo tipo quase não podem ser

com Ele

mais superadas. Tudo isso acontece

"Eles, pois, o venceram por causa do

porque o Senhor virá em breve, e a

sangue do Cordeiro e por causa da

influência demoníaca em nosso mun-

palavra do testemunho que deram

do tem aumentado.
"Eles, pois, o venceram por causa do

e, mesmo em face da morte, não

sangue do Cordeiro..." É muito impor-

çarmos uma vitória real, devemos,

tante que nos firmemos no perdão que

sem dúvida, entregar nossa própria

assim

como

as

amaram a própria vida". Para alcan-

"Então, ouvi grande voz do

nos foi outorgado, que creiamos firme-

vida. Ao seguirmos o Cordeiro de

céu, proclamando: Agora, veio a

mente nele e nos gloriemos no sangue

Deus, o amor a nós mesmos é o mai-

salvação, o poder, o reino do nosso

de Jesus. O sangue de Jesus Cristo

or empecilho no trabalho para o Se-

Deus e a autoridade do seu Cristo,

faze-

derramado no Calvário é o poder que

nhor. Muitas brigas, intolerância, acu-

mos ou deixamos de fazer e se empe-

rasgou e cancelou a nossa nota pro-

sações e irritação só se manifestam

nha ao máximo para poder nos acusar

missória (Cl 2.14). Uma dívida que foi

porque ainda amamos tanto a nossa

constantemente diante de Deus.

liquidada por ter sido paga não pode

própria vida.

A tática de Satanás é a mesma de sem-

mais ser utilizada como acusação con-

Resumindo: a vitória sobre a maldade

pre: primeiro ele faz com que peque-

tra nós.
Por causa da palavra do testemu-

dos tempos finais, o caminho da vitó-

nho que deram

piritual consiste única e exclusiva-

"Eles, pois, o venceram por causa do

mente em seguir a Jesus de maneira

dia não é nada fácil. No mundo espiritu-

sangue do Cordeiro e por causa da

absoluta. E essa caminhada se apóia

al estão acontecendo muitas coisas,

na obra consumada por Jesus na

pois Jesus voltará em breve. Por isso

palavra do testemunho que deram..." Não apenas é importante con-

também sentimos o aumento das tribu-

fiar no sangue de Jesus e conhecer o

testemunho fiel (confiança e fé) e na

lações em nosso espírito. A maldade

seu poder, mas também aplicá-lo no

disposição de entregar a própria vida

dos tempos finais aumenta, e esses

testemunho. Em outras palavras: a

à morte (ser crucificado com Cristo).

ventos também chegam às portas dos

vitória sobre o inimigo acontece base-

Faça isso, e você vencerá o diabo e

cristãos. Muitos têm se queixado de

ada na morte de Cristo e em nosso

todos os seus ataques traiçoeiros!

depressão, melancolia, estado de irrita-

testemunho a respeito do valor dessa

(Extraído

ção e desânimo – outros sentem-se

morte. Precisamos saber que o poder

www.Chamada.com)

pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa
de dia e de noite, diante do nosso
Deus. Eles, pois, o venceram por
causa do sangue do Cordeiro e por
causa da palavra do testemunho
que deram e, mesmo em face da
morte, não amaram a própria vida" (Ap 12.10-11).
Quem é nosso adversário na batalha espiritual?
Em Apocalipse 12.9, o inimigo é
descrito da seguinte maneira: "...o
grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás, o
sedutor de todo o mundo..." Ele é o
acusador, que nos acusa de dia e de
noite diante de Deus. Com olhar maligno ele nos observa em tudo que

mos com facilidade, e depois torna o
perdão muito difícil.
A situação de muitos crentes hoje em

ria, a conquista da vitória na vida es-

cruz do Calvário (sangue), em um

e
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