Aniversariantes do mês

Rua Pernambuco 430 - Engenho de Dentro - RJ

Aniversariantes de novembro:

Aniversários de Casamento de dezem-

02/11 - Rachel de Araújo Rocha da Silva,

bro: 08/12 - Rafael Moraes Pimentel e

05/11 - Rafael de Araujo R. da Silva,

Carla Machado Araújo, 18/12 - Etevaldo

09 /11 - Marcio Rosa Ferreira, 27/11 -

Evangelista da Silva e Leila Maria Alves

Jacy Provenzano.

Pequeno Silva, 19/12 - Daniel Theodoro

Aniversariantes de dezembro: 27/12 -

da Fonseca Junior e Claudia Provenzano

Samuel de Abreu Ferreira.

Fonseca,

Novembro/Dezembro de 2012 - Ano 1 - Nº: 6

Palavra Pastoral

Ceia de Ano Novo

 Escola Bíblica Dominical:

Domingo 9h

 Cultos de Louvor:

Domingo 10h e 19h

 Reunião de Oração:

Terça às19h e 30 min

Como é de costume em
nossa igreja, haverá uma
ceia de ano novo logo após a vigília, em breve
estaremos passando a lista
de pratos.
Não deixe de participar !!

Ano 1—Nº: 6

Nossos horários

 Culto de meio de semana:

Quinta 19h 30min

 Consagração: Sábado 8h

Nesta edição:

Agenda

 18/11 - Almoço
 24/11 - Reunião de Homens às

19hs
 23/12 - Apresentação do Musical de

Natal
 25/12 - Culto de Natal
 30/12 - Haverá Culto Normalmente
 31/12 - Vigília de Ano Novo às 22h
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos aliviarei”
Mt. 11.28
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Eu quero neste último boletim do ano
fazer uma avaliação
do que o Senhor falou para nós sobre o
ano de 2012 e lembrá-los que o ano
ainda não acabou,
portanto, temos tempo de
desfrutarmos das promessas
de Deus.
A primeira coisa que
Deus nos falou foi que cada
um seria responsável para
que o seu ano fosse bom ou
ruim.
A segunda coisa é que
em 2012, Deus iria mostrar
quem realmente é seu discípulo e este seria frutífero.
A terceira coisa é que
este seria um ano muito difícil para os sem compromisso,
um vento iria passar na
CCAD.
A quarta coisa é que
este seria um ano de vitória
para todos os que obedecessem as suas ordens. Para os
que ouvissem e entendessem
essas ordens. Esse ano seria
frutífero.
Basicamente esta foi à

palavra de Deus para o nosso
ano. Porque escrever sobre
isso no meio de novembro?
Ou, até mesmo porque colocar isso no boletim da igreja?
Espero que este ano
esteja bom e frutífero para
toda igreja, mas a razão para
esta palavra foi uma ordem
de Deus.
Eu perguntei ao Senhor o que falar e Ele falou
bem claro ao meu coração
para escrever sobre isso com
o seguinte objetivo: fazermos uma avaliação como
está o nosso ano; porque ainda é tempo de CONSERTO.
Não estou perguntando sobre a vida financeira,
profissional, pessoal, matrimonial, sentimental ou espiritual.
Estou perguntando
sobre o conjunto, como você
está, ovelha do SENHOR
JESUS?
Não se esqueça da
primeira coisa que DEUS
nos falou para este ano: NÓS
SOMOS RESPONSÁVEIS
PELO NOSSO ANO SER
BOM.
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Lembrando que não existe
ano bom para quem está mal com
Deus, pois Ele é a nossa alegria,
paz, motivação, certeza de salvação, proteção, etc de bom.
Acredite, tenho certeza que
algo vai acontecer na vida e cora-

ção daqueles que no apagar das luzes
derem credito a voz do Senhor.
Que Deus te abençoe rica e
abundantemente.
Pr. Daniel Fonseca.

“Obtendo a perspectiva correta”
Mesmo no melhor dos momentos, a vida pode deixar você
infeliz. Talvez seja por isso que
os Salmos são particularmente
adequados para confortar as pessoas que estão passando por tempos difíceis. Quem já não foi consolado pelo versículo: “Deus é
nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente nas tribulações” (Sl
46.1)? Ou: “Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará; jamais permitirá que o justo
seja abalado” (Sl 55.11)?
Estas palavras ressoam
quando nos defrontamos com as
incertezas da vida, e as pessoas se
voltam para a Bíblia como ponto
de referência para buscar significado nos tempos difíceis. O que o
coração precisa não é sempre encontrado nas distrações de revistas da moda e nos livros de ficção
gentilmente oferecidos por almas
bem-intencionadas. Não, são as

profecias de Deus que realmente fornecem o alicerce sólido a partir do
qual se pode avaliar e obter a perspectiva correta da vida.
As profecias são um lembrete
vívido de que as experiências em
nossa vida são mais do que eventos
arbitrários que acontecem por coincidência. As passagens proféticas
ressaltam o fato de que o âmbito da
história humana é orquestrado pelo
infinito Deus da criação e que cada
detalhe é importante no cumprimento de Sua vontade e de Seu propósito.
Como os eventos das vidas
individuais se entrosam com a extensão mais ampla da história é um mistério que está além de nossa compreensão, mas a segurança de que eles
são parte do plano completo de Deus

traz uma perspectiva eterna que vê
além das circunstâncias imediatas.
Não importa quão difícil as
coisas se tornem para nós pessoalmente, sempre podemos nos unir a
Jó que, a despeito de sua angústia,
pôde afirmar : “Eu sei que o meu
Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido
este meu corpo da minha pele, em
minha carne verei a Deus” (Jó
19.25-26).
E, no final do padecimento de
Jó, Deus falou com ele. Em Seu
monólogo, Ele lembrou a Jó: “O
que está debaixo de todos os céus é
meu” (Jó 41.11). “Então respondeu
Jó ao Senhor: Bem sei que tudo
podes, e nenhum dos teus planos
pode ser frustrados” (Jó 42.1-2).
As palavras de Deus a Jó nos
asseguram que Ele está no controle
e que nós podemos confiar que ele
cumprirá com Seus propósitos em
nossa vida. Nossas circunstâncias
não estão saindo de controle. Deus
tem as rédeas nas mãos. E mesmo
que venhamos a sucumbir à morte
por causa do avançado da idade, de
enfermidades, ou de perseguição,
nosso futuro está seguro se colocarmos nossa confiança nEle.
O livro de Apocalipse é uma
confirmação de que nossa confiança na Palavra de Deus é justificada.
Deus finalmente prevalecerá. Satanás e o atual sistema mundial perverso serão destruídos. Tudo que é

responsável por angústias, dores e
sofrimentos neste mundo será finalmente erradicado.
Podemos ter bom ânimo pela
ressoante antevisão do mundo que
o apóstolo Paulo teve sobre aquele
momento tremento: “Portanto o
Senhor mesmo, dada a Sua Palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar da trombeta de
Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os vivos, os
que ficarmos, seremos arrebatados
juntamente com Ele, entre as nuvens para o encontro do Senhor
nos ares, e, assim, estaremos para
sempre no Senhor” (I Ts 4.16-17).
Há tantas coisas a mais na
vida do que aquilo que experimentamos; e Deus, que governa perfeitamente toda extensão do tempo e
do espaço, realizará o que for melhor para nós, para o nosso bem, e
para Sua glória.
Charles E. McCracken
Extraído da revista Chamada da
meia noite. Nº 10 - ano 43 - Págs 9
e 10
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