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Os discípulos de Jesus foram escolhidos a dedo. Cada um com uma qualidade
e capacidade diferente. Certamente foi uma boa estratégia de Jesus escolher pessoas
diferentes para formação do seu time principal, isso lhe traria qualidade e também
maior expansão dos ensinamentos e dos milagres que iriam acontecer.
A Bíblia nos conta que por onde Jesus passava a multidão lhe acompanhava,
pois todos queriam ver e ouvir de Jesus suas histórias e milagres. Em Lucas 18:15-17
nos conta que certo dia, Jesus andava e não foi diferente, a multidão lhe cercara, e as
crianças eram levadas pelo povo para ver Jesus. Vejam que as crianças eram LEVADAS
e essa é uma das características importantes do texto. Crianças precisam ser conduzidas
até Jesus. O texto também mostra que os discípulos as REPREENDIAM, pois pensavam
que elas poderiam atrapalhar Jesus, em seus ensinamentos e até mesmo em seus
milagres. Crianças precisam conhecer o caminho que leva até Jesus.
Jesus vendo o que estava acontecendo, aproveitou o momento para ensinar
algo muito importante, para todos aqueles que estavam com ele. Não devemos
IMPEDIR que as crianças tenham acesso àquele que liberta - JESUS. Crianças precisam
aprender sobre Jesus. E, todo aquele que quiser entrar no lugar celestial, precisa ser
como uma criança, pois delas é o reino dos céus.
Os discípulos APRENDERAM na prática que as crianças precisam de um olhar
diferente dentro do reino de Deus, se não fosse assim, Jesus não teria parado e
ensinado como elas precisam ser tratadas.
Durante este mês, faça algo pelas crianças que estão perto de você. Você não
precisa ser pai, tio ou avô, ajude uma criança a conhecer mais sobre Jesus. Uma ação
simples que pode mudar e salvar uma vida por completo.
“Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus
como criança, de modo algum entrará nele.” Lucas 18:17
Feliz Dia das Crianças com Jesus!
Pr. Mauricio Salles
Pastor de Crianças
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DOMINGO 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 Ribas
Administração da Igreja
Torres, falando sobre a relação da Bíblia com a Reforma. No culto
devem ser feitas via
da noite, vamos ter o pastor Jilton Moraes, que vai falar sobre o
e-mail:
administracao@pibguara. legado doutrinário da Reforma para a Igreja Batista. Também
org.br com cópia para
teremos a presença do quinteto de metais Brasília Brass. Não
pibguara@pibguara.org.br perca! Culto da Reforma, no último domingo deste mês!"
ATENÇÃO!
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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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SEGUNDA-FEIRA
9h às 10h: Intercessão
QUARTA-FEIRA
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SÁBADO
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19h30: ABAJU
DOMINGO
9h30: Escola B. Dinâmica
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18h: Desperta Débora
19h: Culto de Celebração
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19/10
19/10
19/10
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21/10
21/10

` DE BRITO OLIVEIRA
RAFAELA CORDEIRO
JÚLIA DOURADO PARANAGUÁ PIMENTA
KELLY VIRGÍNIA MOREIRA BARBOSA
EDWIRGEM COSTA
ALANE DE QUEIROZ LOPES
XU FULIU
BIANCA MARTINS RUIZ
ELIDI SARAIVA LEAL
WILLIAM PINHEIRO COSTA
CESAR SANTOS SOUTO
SIMONE DE PAULA MIRANDA ABREU
MARIA EDUARDA FERNANDES QUEIROZ
ROGERIO MARQUES DE SOUZA
ANDREA ROCHA DE CERQUEIRA
TILDA CALVET SOUZA SANTOS
KELITA SÁ VIVEIROS DA CRUZ
POLLYANA DA SILVA BATISTA

98249.8301
99197.4433
99645.7070
98305.6382
98469.0515
99914.4815
99644.1997
99984.1718
99844.2911
98484.9888
2194.7474
98473.4592
99994.1683
98503.1977
98100.2833
98502.1012
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