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XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM

AQUI SE ENTRA PARA ADORAR A DEUS, DAQUI SE SAI PARA AMAR O PRÓXIMO.
ATENDIMENTO PASTORAL
Aguarde, em breve estaremos informando as disponibilidades dos pastores.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
Em Gratidão e Adoração a Deus;
Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada entre nós;
Pelos Pastores da Igreja;
Pelos Líderes de Ministérios, que o Espirito Santo lhes de força para realizarem a
vontade de Deus;
Pelos os enfermos da nossa Paróquia;
Para não cairmos em tentações de qualquer tipo, pessoal ou coletiva.
“Buscai o SENHOR e o seu poder; buscai perpetuamente a sua presença. (Sl 105:4).

GRUPOS FAMILIARES
CAMPO GRANDE 1 – Pr. André e Amarilde
Rua Almirante Barroso, 296/378 A – Fone: 3241-8797.
ANIVERSARIANTES EM OUTUBRO 2015

Dia 07 – Fernando da Silva Regadas e Tereza Maria Stanford
Dia 10 - Anderson Alves da Silva
Dia 16- Matheus Jose Ferreira Lira (EBDI)
Dia 18 - Edilton Freire Feitosa
Dia 20 - Maria Elisa Monteiro

Arcebispo
D. Paulo Ruiz Garcia
Bispo Auxiliar
D. André Novaes
D. Roberto Schuler
Reitor
Rev. André Figueiredo

DEUS NÃO DÁ ASAS PARA CRENTE SALMOS 55: 6-8
O livro de salmos é um livro com 150 cânticos e poemas
espirituais, usados em cultos e devocionais da igreja em todas as
épocas; os salmos compunham o hinário do segundo templo.
O salmo 55, que na verdade e uma continuação do salmo 54, é
mais do que uma oração de Davi, é um desabafo de alguém que está
enfrentando um momento de grande angústia.

Ministros Auxiliares
Rev. Fernando Inácio

Davi escreveu estes dois salmos quando estava fugindo da
perseguição de Saul. Ele estava escondido no deserto de zife e os zifeus
foram até Saul e denunciaram Davi.

ATIVIDADES REGULARES

Davi já tinha enfrentado grandes perdas - perdeu o direito de
morar em sua casa, perdeu sua esposa, perdeu sua posição de general
do exército de Israel, perdeu o convívio com seus amigos e familiares.
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A oração de Davi é a oração de alguém em estado de desespero,
alguém que já não suportava mais as perseguições de Saul. Os
versículos 6, 7, e 8 retratam bem essa situação.
Vamos agora analisar como Davi orou.
1- DAVI QUERIA FUGIR DAS LUTAS (v. 6) – “Oh! Quem
me dera asas como de pomba! Então voaria, e estaria em descanso”.
Desesperado e já cansado da perseguição, Davi ora e pede a Deus
asas para fugir para bem longe. Deus não nos tem chamado para fugir
das lutas, das provações, das perseguições das adversidades da vida.
Pelo contrário, Deus nos capacita e nos dá força para enfrentar e vencer
todos os obstáculos.
Deixa eu te dizer algo: Deus não vai te dar asas; Deus não vai
livrar você do problema; Ele vai te dar forças para vencer o seu
problema.
Deus não vai te dar outro esposo, mas Ele vai te dar sabedoria
para você ganhar o marido que você tem para Jesus.
Deus não vai te dar outro emprego; Ele vai te abençoar no mesmo
emprego que você está hoje.
Deus não vai te dar outros filhos, mas vai te dar sabedoria para
você educar o que você tem nos caminhos do Senhor.
Deus não vai te dar outra igreja; é na igreja que você está que
Deus vai te abençoar.
Deus não nos dá asas!

Visite-nos na web: www.paroquiadavitoria.com.br
e paroquiadavitoria.blogspot.com
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Ele não livrou Sadraque, Mesaque, Abede-Nego da fornalha de fogo ardente. Ele não livrou
Daniel da cova dos leões. Ele não livrou Paulo e Silas dos açoites e da prisão. Ele não livrou seu
Filho Jesus da cruz.

NOTÍCIAS DA VITÓRIA

Mas tem um detalhe: quando Sadraque, Mesaque e Abede-Nego caíram dentro da fornalha, o
quarto homem, Jesus, entrou com eles e as chamas não lhe causaram nenhum mal.
Quando Daniel caiu na cova dos leões, o anjo entrou ali, com a espada desembainhada, e
naquela noite os leões tiveram que jejuar.
Paulo e Silas foram presos e açoitados, mas a meia-noite um terremoto os livrou da prisão.
Deus não livrou seu Filho Jesus da cruz e ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está
vivo para todo o sempre
E até pode não te livrar de uma luta, de uma adversidade, de uma doença, de uma decepção,
de uma humilhação, mas tenha certeza de uma coisa: você não passará pela luta sozinho, pois Ele
entra contigo na fornalha de fogo, Ele fecha a boca do leão, Ele te livra da prisão.
A tempestade até pode balançar o barco da tua vida. Jesus pode não impedir essa tempestade,
mas tenha certeza de que se Ele estiver com você no barco (sua vida), no momento certo, Ele se
coloca de pé e manda o vento cessar e as ondas se acalmam.
2- DAVI QUERIA FUGIR PARA O LUGAR ERRADO (v. 7) - Eis que fugiria para
longe, e pernoitaria no deserto.
Davi, na sua oração, quer fugir para o deserto. Deserto não e lugar de refúgio; deserto é lugar
desagradável, frio demais à noite, e de dia o calor é insuportável. No deserto não tem sombra, não
tem água; não se têm amigos no deserto. O que Deus tem para nós na hora da luta não é o deserto
seco da solidão, mas o refrigério da sua presença.
Se você olhar bem para as páginas da Bíblia Sagrada, verá que muitos homens de Deus do
passado não foram covardes que fugiram, mas valentes que enfrentaram os desafios que surgiram
diante deles.
Josué não fugiu; substituiu Moises e as muralhas de jerico caíram por terra.
Gideão não fugiu; com 300 homens venceu um grande exército.
Elias não fugiu; sozinho venceu os 450 profetas de Baal.
Jesus não fugiu; foi até o fim para nos garantir a salvação.
Não peças para Deus asas para fugir, porém peça forças para vencer os obstáculos, e aí você
dirá como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Em Amós 5.19 há um texto que se aplica muito bem para os que querem fugir e correr das
lutas: É como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso; ou como
se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede, e fosse mordido por uma cobra.
Meu irmão, não há como fugir dos problemas e desafios da vida. Agora, como servo de Deus,
você pode contar com ajuda dEle.

GRUPO FAMILIAR - Amanhã, no Grupo Familiar Campo Grande I, continuaremos os estudos
sobre Batalha Espiritual, venha aprender como enfrentar essa batalha, pelo poder do Espírito Santo.
O nosso encontro será na casa de Carlos e Bete Seixas (Rua Almirante Barroso 378-A) a partir das
19:45h. Contamos com a presença dos irmãos. Será um prazer receber você e sua família.
COMUNICADO - Senhores pais, realizaremos este ano mais uma Cantata Natalina. Gostaríamos de
contar com a participação das crianças. Para isso, será necessário realizarmos alguns ensaios.
Iniciamos os ensaios no dia 02 de outubro 2015, às 19:00h. Os demais ensaios ocorrerão nos dias,
17 e 24 de outubro, 07 e 21 de novembro, 05 e 19 de dezembro de 2015, sempre no mesmo horário.
Contamos com o apoio de vocês e o compromisso em trazer os seus filhos.
VISITANTE– Seja bem vindo (a). Esperamos no Senhor que o culto tenha sido agradável e que
você tenha sido abençoado(a). Sua presença é um prazer, pois em Crsito estamos dizendo essa Igreja
ama você! Estaremos sempre de braços abertos para recebê-lo(a). Volte sempre.
ORAÇÃO DO DIZIMISTA – Recebe, Senhor, esta oferta. Não é esmola, pois não és mendigo! Não
é uma contribuição, porque não precisas dela! Não é o resto do que me sobra que te ofereço! Esta
importância representa, Senhor, o meu reconhecimento e minha gratidão, pois se tenho é porque tu
me deste. Quando se honra ao que provê, Ele provê ao que honra.

“O SENHOR, porém, está no seu santo templo; cale-se diante dele toda a terra”.
(Habacuque 2:20).

Enfrente as lutas com coragem, porque ao seu lado está aquele que é poderoso para nos
garantir a vitória. Rm 8:37 - Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele
que nos amou.
REFLEXÃO I

Louvai ao Senhor, REFLEXÃO
invocai o seu nome;
fazei conhecidos entre
I
os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as
Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que
suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o
o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até
coração dos que buscam ao Senhor. (1 Crônicas 16:8-10).
receber as primeiras e as últimas chuvas. (Tiago 5:7).

REFLEXÃO II

Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração,
pois a vinda do Senhor está próxima. (Tiago 5:8).

