Nossos horários

Reunião de Mulheres CCAD

 Domingos 10h e 19h
 Quintas 19h 30min

Dia 14/04 - às 18h
Mulher CCAD, não perca a
oportunidade de ter comunhão e saber
mais da vontade de Deus para sua vida

Rua Pernambuco 430 - Engenho de Dentro - RJ
Março/ Abril de 2012 - Ano 1 - Nº: 2

2 Anos de
CCAD
A Obediência no Falar

Quero nesta 1ª palavra pastoral no boletim bimestral da CCAD e no
mês que comemoramos o nosso 2º aniversário relembrar a palavra para este
ano de 2012 e a promessa para este mês de março.
Paulo diz fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele; se perseverarmos, também com Ele reinaremos;se o negarmos,
Ele, por sua vez, nos negará; se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo – 2 Tm 2: 11-13.
A palavra foi que você será responsável por este ano ser bom ou ruim.
Deus de maneira nenhuma mudou os seus planos com relação a nossa igreja e
conseqüentemente a sua vida. Mas precisaremos tomar algumas decisões e
estas serão fundamentais para nós.
Deus nos advertiu que este ano será muito difícil para os sem compromisso com Ele e a sua obra.
Não tem como ter compromisso com Deus sem sairmos da zona de conforto, sem abrir mão de vontades e principalmente sair da acomodação. Ele nos
advertiu que este ano o vento passaria na CCAD e que não deveríamos nos
assustar por que será o Senhor.
O ano de 2012 será um ano de muitas perdas e sem dúvidas necessárias, não desanime, persevere, por que existe uma promessa neste texto da
palavra de Deus que Paulo escreveu para seu filho na fé Timóteo – se perseverarmos, com Ele reinaremos, esta é a nossa certeza de vitória.
Por isso mais uma vez chamo a sua atenção para esta palavra COMPROMISSO. Tem sido um motivo de tristeza ver alguns que ainda não entenderam mesmo depois de 3 meses do aviso de Deus.
Deus quer que você seja frutífero em 2012.
Neste mês de aniversário Deus colocou no meu coração que irá derramar uma nova unção sobre nossa igreja por isso convoco a todos os membros
para que não falte a nenhum culto, no primeiro domingo Deus começou a derramar uma nova unção renovando e batizando com o Seu Espírito Santo. Deus
tem um presente para você neste mês de março e conseqüentemente para todo
o ano
Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
Pr. Daniel Fonseca
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Na Palavra de Deus encontramos diversas instruções e exortações em
relação ao uso da língua.
Por exemplo: “Desvia de

do de veneno mortífero.
Com ela, bendizemos ao
Senhor e Pai; também,
com ela, amaldiçoamos os
homens, feitos à seme-

ti a falsidade da boca e
afasta de ti a perversidade dos lábios” (Pv 4.24).
Tudo o que é inverdade,
tudo o que torce a verdade e tudo o que engana é

lhança de Deus. De uma
só boca procede bênção e
maldição. Meus irmãos,
não é conveniente que
estas coisas sejam assim” (Tg 3.8-10).
Uma língua que não está
sob o domínio do Espírito
Santo anula qualquer ministério espiritual: “Se alguém supõe ser religioso,
deixando de refrear a língua, antes, enganando o
próprio coração, a sua religião é vã” (Tg 1.26).

mentira. O mais difícil
para nós realmente é obedecer com a língua,
não é mesmo? Uma pesquisa entre jovens alemães a partir de 14 anos
revelou que as pessoas
engendram alguma mentira a cada oito minutos:
“São aproximadamente
200 inverdades durante o
dia” (Topic, 4/2002).
A Bíblia declara com muita propriedade: “a língua,
porém, nenhum dos homens é capaz de domar;
é mal incontido, carrega-

Existem três áreas potencialmente perigosas em
relação ao nosso falar:
1. A mentira
No Antigo Testamento
Deus já alertou: “Não furtareis, nem mentireis...” (Lv
19.11). E no Novo Testa-
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"a língua, porém, nenhum dos homens é
capaz de domar; é mal incontido, carregado de veneno mortífero."

mento somos exortados: “Por isso, deixando a mentira, fale cada
um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos
outros” (Ef 4.25). Em outras palavras: ninguém pode passar por
cima da mentira; ela é séria demais e sempre deve ser exposta à
luz. Uma meia-verdade é uma
mentira completa.
2. Calúnia e difamação
É muito fácil acabar com a reputação de alguém falando apenas
algumas poucas palavras. É por
essa razão que a calúnia e a difamação devem ser levadas muito a
sério, pois fazem parte das piores
atitudes nos relacionamentos humanos. Lemos no Salmo 15.1-4:
“Quem, Senhor, habitará no teu
tabernáculo? Quem há de morar
no teu santo monte? O que vive
com integridade, e pratica a justiça, e, de coração, fala a verdade;
o que não difama com sua língua,
não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho; o
que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra
aos que temem ao Senhor; o que
jura com dano próprio e não se
retrata”.

3. Exagerar ou minimizar os fatos
Exageramos com facilidade quando
se trata de nossas boas ações, mas
quando contamos alguma coisa boa
acerca de alguém, tendemos a diminuir suas qualidades. Foi o que levou o salmista a orar: “Põe guarda,
Senhor, à minha boca; vigia a porta
dos meus lábios. Não permitas que
meu coração se incline para o mal,
para a prática da perversidade na
companhia de homens que são malfeitores...” (Sl 141.3-4).
Um menino disse a seu pai: “Papai!
Papai! Eu vi um cachorro do tamanho de um elefante!” O pai retrucou:
“Já avisei milhões de vezes que você iria apanhar se continuasse exagerando tanto!”
Confessando a culpa e recebendo
perdão
Depois da conquista da cidade de
Jericó, Acã tomou para si despojos
proibidos, e todo o povo de Israel
caiu em desgraça. Mais tarde esse
pecado veio à luz, e mesmo que o
culpado já tivesse sido revelado,
Josué disse a Acã: “Filho meu, dá
glória ao Senhor, Deus de Israel, e a

ele rende louvores; e declara-me, agora, o que fizeste; não mo ocultes” (Js 7.19). Acã respondeu:
“Verdadeiramente, pequei contra o
Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e
assim” (v.20). Então, segundo a Lei,
Acã teve de morrer.

exagerado ou minimizado os fatos. A
graça de Jesus está acima da Lei.
Mas o pecado somente será perdoado quando for confessado: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é
fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injusti-

Hoje ninguém é condenado à morte
por ter mentido, caluniado, difamado,

ça” (1 Jo 1.9). Extraído e alterado do
site www.chamada.com.br.

Aniversariantes do mês

Agenda

Aniversário de Casamento:10.03 -

Este é o mês de

Luiz César Marçal Junior e Andréa

aniversário

Alves Pequeno Silva, 24.03 - Ander-

da

nossa igreja, e

son Carvalho de Souza e Fabrícia

todos os domin-

Graciane Rodrigues de Souza, 07.04

gos deste mês estaremos recebendo

- Rafael Costa Pimenta e Darlene

um pregador convidado,

Lourenço da Silva Pimenta.
Aniversariantes: 01.03 - Jandira de
Carvalho Maia, 14.03 - Inês Carolina
Adão Gomes, 14.03 - Lenise Regina
Dias, 16.03 - Raquel Costa Souza,
17.03 - Priscila de Oliveira Barros,
18.03 - Wellington Felix de Oliveira,



11/03 - Pr. Michel Medeiros , Pr.

Titular da Igreja Comunidade da
Cruz , Presidente do projeto Construir e prof. da Escola Teológica Reformada.


18/03 - Pr. João Cardoso, Pr.

Auxiliar da Igreja Presbiteriana da
Barra e Diretor da ETR.
 24/-03 - Às 18h , Culto de Louvor

26.03 - Raquel de Abreu Jorge Ferrei-

e Adoração, celebração de Aniversá-

ra, 27.03 - Sabrina Santos de Olivei-

rio da CCAD.

ra, 30.03 - Eduarda Rodrigues Xavier,
25.04 - Michel Maia Ribeiro, 28.04 Ana Beatriz Provenzano Fonseca

 25/03 - Pr. Joel Fonseca. Pr. Titular da Igreja Presbiteriana de Ramos
e Prof. da ETR.

