
Organizada em 13 de dezembro de 1963

BOLETIM DOMINICAL N° 26 DE 2 DE JULHO DE 2017

PRECISAMOS QUE VOCÊ VEJA

 O que você pode ver? A resposta a essa pergunta define se você está ou não 
em acordo com a visão de Deus para este tempo em nossa igreja. Para o servo de Elias 
era apenas uma pequena nuvem, mas para o profeta era o cumprimento da 
promessa de chuva (1 Reis 18.41). Para Ezequiel era apenas um vale de ossos secos, 
mas para Deus era um poderoso exército avivado pelo Seu Espírito (Ezequiel 37.1-6).

 E você, o que vê? Quando observa as crianças que vivem em sua casa, em 
seu bairro, ou nas escolas, ou aquelas que gostam de brincar na rua, ou que fazem 
barulho durante o culto? São apenas crianças? Será que consegue enxergar o que 
Deus enxerga, um grande e poderoso exército de guerreiros espirituais?

 Vivemos em um tempo que é pouco comum a atuação de pastores para a 
ministração de crianças. Isso ainda é muito estranho e pouco visto nas Igrejas. Esta 
posição geralmente fica para as mulheres/mães que querem ver os seus filhos 
crescendo segundo a Palavra de Deus. Sabemos dos desafios! O que queremos é ver 
como Deus vê as crianças. Mas o que você vê?

 Temos nos empenhado em falar a mesma mensagem que é preparada para 
os adultos e aplicamos em toda a sua plenitude e profundidade, de uma forma 
inteligível e impactante para a vida de uma criança. Fazemos tudo isso porque temos 
plena convicção do real valor que uma criança tem para o Reino de Deus.

 Tudo isso é possível porque temos a consciência de que as crianças são a 
fonte para implementar a cultura do Reino de Deus na Terra. Uma porta aberta para 
aprendermos a ser como uma criança. Elas são o modelo para a vida cristã cheia de 
poder e autoridade (Mateus 8.2-3).

 Pergunto novamente: o que você vê quando olha crianças na igreja? Uma 
pequena nuvem ou o cumprimento da promessa? Um exército de ossos secos? Se 
sua visão destoa da perspectiva enunciada anteriormente, é chegada a hora de 
repensar e dar novos significados ao que os olhos veem. 

Pr. Mauricio Salles
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SEGUNDA-FEIRA
9h às 10h: Intercessão

QUARTA-FEIRA
20h: Culto de Oração

SEXTA-FEIRA
20h: Culto dos Adolas

20h às 22h: Intercessão

SÁBADO
9h às 11h: Intercessão

19h30: ABAJU

DOMINGO
9h30: Escola B. Dinâmica

11h: Culto da Manhã
18h: Desperta Débora

19h: Culto de Celebração

03/07   LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS     99333.7220 
03/07   DANIELA ALVES       99279.4761 
03/07   MARCOS DE ALBUQUERQUE R. MARTINS          99526.5441 
04/07   ELMA PINHEIRO DE QUEIROZ PEREIRA               98434.7278 
04/07   MIDIAM SOUSA DO CARMO      99274.6850 
05/07   ANA LETÍCIA KRUKLIS NAVA      99301.8613 
06/07   VALMIR JOSE DA LUZ       99139.0029 
06/07   ANA BEATRIZ FONTES NEIVA BARRETO     98291.7622 
06/07   MOISÉS MACHADO PEREIRA      98355.7150 
06/07   GEANE SOUZA ALENCAR DUARTE       99277.1681 
06/07   UYHARA S. RAMOS BARREIRA GOMES     99975.3137
07/07   FERNANDA CAROLINE S. DO NASCIMENTO     99698.8467
07/07   RITA DIAS RANGEL         3567.9030
07/07   JAIME ALBERTO SCHROEDER      98401.8960 
08/07   EDNA FERNANDES DOS ANJOS SILVA                   98525.9888 
08/07   GILSON DA SILVA PEREIRA       98265.9218 

`

MINISTÉRIO XP 
Nossa Colônia Bíblica está sendo 
preparada com todo carinho e 
dedicação e será de 17 a 21 de 
julho, de 13h às 18h, para 
crianças de 2 a 12 anos de idade. 
Corra! Ainda dá tempo de 
inscrever sua criança.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO

Nossa vigília de oração agora é 

na primeira sexta-feira de cada 

mês. Guarde a data de julho: 

sexta agora, dia 07. Participe!
07/07

MIN. DE AÇÃO SOCIAL

No próximo domingo 

temos nossa campanha  

Quilo do Amor. Doe 1kg 

d e  a l i m e n t o  n ã o  

perecível e ajude a 

encher nosso celeiro 

para  abençoarmos  

famílias que precisam.

N o  m o m e n t o  d e  

dízimos e ofertas.
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