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Outras [pessoas são] como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra; mas quando
chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas
sufocam a palavra, tornando-a infrutífera (Mc 4.18-19).
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O nosso cotidiano nos absorve de maneira implacável. Mal conseguimos
solucionar um problema, e outros muitos já surgiram. Sem que nos demos conta,
começamos a correr em círculo e a perder a direção. Embaraçamo-nos no
emaranhado das situações. O apóstolo Paulo sabia disso, e preocupou-se em ajudar
seu jovem amigo Timóteo a focar sua atenção naquilo que realmente importava: não
permitir que as preocupações cotidianas o distraíssem e atrapalhassem seu
relacionamento com Deus.
Também nós corremos esse risco. Além da preocupação com a sobrevivência,
as vitrines da vida ainda nos deslumbram com atrações secundárias (bens materiais,
trabalho, estudos, etc.). Nada disso é ruim, mas não pode ocupar o centro das nossas
atenções. Quando isso acontece, é fácil esquecer de ler a Bíblia, de cultivar a amizade
com Deus pela oração e de viver de acordo com os princípios bíblicos. Moldamos
nosso comportamento para agradar a pessoas, e não a Deus, o único a quem um dia
prestaremos contas das nossas ações. Aí acontece o que está descrito no versículo em
destaque: até sabemos o que Deus quer de nós, porque ouvimos sua palavra, mas nos
deixamos controlar de tal forma pelas coisas exteriores que esta palavra de Deus não
consegue mais fazer diferença na nossa vida.
Viver de acordo com a palavra de Deus precisa ser nossa prioridade, embora
pareça impossível conciliar isso com nossa vida aqui. Para isso precisamos renunciar
àquilo que nos afasta de Deus e buscar conscientemente o que lhe agrada, entregando
a ele as nossas preocupações e confiando que ele nos ajudará a resolvê-las a contento,
pois sabe que também são necessárias. - LFS
Jesus prometeu: “Busque agradar primeiro a Deus e ele providenciará tudo o que você
necessita” (cf Mt 6.33).
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CULTO DA REFORMA
No
último domingo de outubro, vamos lembrar os 500 anos da
As solicitações à
reforma
protestante. Pela manhã, vamos ter o irmão Clício
Administração da Igreja
Ribas Torres, falando sobre a relação da Bíblia com a Reforma.
devem ser feitas via
No culto da noite, vamos ter o pastor Jilton Moraes, que vai
e-mail:
falar
sobre o legado doutrinário da Reforma para a Igreja
administracao@pibguara.
Batista. Também teremos a presença de um quinteto de cordas.
org.br com cópia para
pibguara@pibguara.org.br Não perca! Culto da Reforma, no último domingo deste mês!"
ATENÇÃO!

CAMPANHA DA CONSTRUÇÃO

HOJE!

Nosso alvo a ser alcançado
até junho do ano que vem é
de R$400.000,00
(quatrocentos mil reais). É
um grande desafio, e todo
desafio traz consigo a
necessidade de sonharmos e
de acreditarmos que as
metas serão cumpridas.
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MINISTÉRIO XP
No dia 12 de outubro comemoraremos o dia das crianças aqui
na PIB! Será uma tarde de brincadeiras, louvor e aprendizado da
Palavra de Deus para crianças de 4 a 12 anos. Traga seu filho,
convide crianças da comunidade.
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08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
13/10
13/10
14/10
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14/10

` DE ALBUQUERQUE
JUSCELINO TEIXEIRA
MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SOARES
UILLIAN VASCONCELOS DA SILVA
CRISTINA DA SILVA ALVES
ERONIDES ALCÂNTARA LIMA ALMEIDA
JOSILENE RAMOS DA SILVA
OSCAR QUERCI JUNIOR
MARCIA DE OLIVEIRA LIMA
LEONARDO BIGGIO DA SILVA FILHO
LUIZA PAIVA DE OLIVEIRA MORENO

99962.2691
99916.4253
3317.6416
98171.2500
99971.2077
98431.4005
99647.7711
98103.5289
99991.7256
3254.1956
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