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III DOMINGO DA QUARESMA
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;
Por nossas próprias vidas, por santificação e avivamento;
Para que tenhamos discernimento em ouvir a voz de Deus, sem dar ouvidos aos
enganos desse mundo;
Para que recebamos as respostas que precisamos de Deus para nossas vidas;
Pelos os enfermos da nossa paróquia;
Cura, Restauração e Libertação.
“Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.” (Tg 5.16)
Tiago 5:16

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

ANIVERSARIANTES EM MARÇO 2015

Dia 13 - Verônica Ferreira Gomes Batista de Oliveira (INTRODUTORA)
Dia 13 - Victor Wallace Seixas Figueiredo (EBDI)
Dia 17 - Alércio Figueiredo
Dia 21 Luis Fernando da Silva Bastos (EBDI)
Dia 24 Maria do Carmo de Almeida Vasconcelos (Carminha)
Dia 28 – Marlones Ricardo Gusmão de Oliveira (LOUVOR)

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

AS VIRTUDES DE ACSA (Josué 15:16-19)
Acsa, filha de Calebe, foi uma daquelas mulheres que
experimentou o sofrimento de perto. Nasceu e cresceu no deserto,
porquanto Israel caminhava do Egito até Canaã, a terra prometida. Era
um tempo difícil, de lutas e provações, escassez, instabilidade, não
tendo lugar certo para repousar ou morar. Aprendeu através das
batalhas a ser uma mulher forte e valente.

Ministros Auxiliares
Rev. Fernando Inácio

O exemplo de seu pai Calebe, como um homem fervoroso, lutador,
trabalhador, conquistador e temente a Deus, foi de forte influência na
formação de seu caráter ousado e destemido.

ATIVIDADES REGULARES

Uma mulher bonita, ao ponto de seu pai oferecê-la como
recompensa àquele que conquistasse uma cidade que era habitada por
vários gigantes guerreiros, que teriam que ser derrotados. Com isso
Calebe, ganharia uma cidade e entregaria sua filha a um homem valente
e conquistador. Otniel foi o vencedor e a tomou como esposa.
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Um princípio que aprendemos é que Otniel, fazendo a escolha da
batalha para conquistar sua esposa, demonstra que vale a pena lutar por
algo precioso e que certamente seria bênção para toda sua vida.
Acsa, por sua vez, sabia que seu pai queria o melhor para ela e
confia na experiência acumulada daquele que verdadeiramente a
amava. Acsa casou com um vencedor, um lutador e salvador de um
povo.
Tomar decisões erradas em momentos cruciais é arrumar tribulação
para vida toda. Veja bem quem é aquele ou aquela que você está
escolhendo para casar, para ser o pai ou a mãe de seus filhos. Fujam do
tribuloso, do preguiçoso, do violento, do acomodado e, em
contrapartida, da preguiçosa, da encrenqueira, da murmuradora, da
rebelde, ou de quem não queira nada com Deus.
Por algumas atitudes das pessoas, podemos analisar a natureza de
seu caráter, sua formação e como estão encarando certos desafios que
a vida oferece.
Aprendamos 10 Virtudes de Acsa:
1. Negação ao fatalismo. Ela não tinha aquela ideia de que eu tenho isso,
porque mereço, é a verbalização da derrota, “é a sina, é o carma, é o destino,
Deus quis assim, né, amém?”
2. Negação ao conformismo. Ela não fica esperando cair do céu, deitada
numa rede, ou cheia do espírito do me dá, me dá.
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3. Negação da murmuração. Acsa não ficou reclamando de tudo e culpando a todos pelas suas
mazelas e derrotas.
4. Negação da inércia e da preguiça. Ela não estava satisfeita com o mínimo, pois tinha capacidade
para o máximo.
5. Mostrou-se ser uma boa esposa, submissa ao seu marido. “Esta, quando se foi a Otniel, insistiu
com ele para que pedisse um campo ao pai dela;” Vs 18
6. Uma mulher resoluta e decidida. Depois de falar com seu marido, ela mesma toma a iniciativa
de ir ao seu pai e pedir fontes de água. “…E ela apeou do jumento.” Vs 18 Uma mulher ativa.
7. Uma mulher persistente. Fez uma longa caminhada para atingir seu objetivo e chegar ao seu
pai.
8. Uma mulher fervorosa. Ela conhecia o pai que tinha e sabia que ele era próspero e tinha mais
para lhe dar.
Minha irmã, meu irmão, seu pai é riquíssimo e tem o melhor para te dar, vá até ele através da
oração e do clamor. Ele é o dono do ouro e da prata.

NOTÍCIAS DA VITÓRIA
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 Tadeu e Prazeres (Rua Almirante Barroso, 296), a partir das
19:45h. Contamos com a presença dos irmãos. Será um prazer receber você e sua família.
EVANGELISMO – Lembramos aos amados irmãos que no próximo dia 21/fev estaremos realizando
mais um evangelismo nas ruas. Cumpramos o mandamento do Senhor Jesus: “E disse-lhes: Ide por
todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura”. Marcos 16:15
BATALHA ESPIRITUAL – Todos os estudos e filmes apresentados no Grupo Familiar Campo
Grande estão disponibilizados na internet, em nossa página: www.paroquiadavitoria.com.br.
Acesse e fique por dentro de todas as novidades da nossa paróquia.
15 ANOS- Na última sexta-feira, realizamos um lindo culto em ação de graças pelos 15 anos da
Vitória, filha do Rev. Fernando e Jane. Desejamos que Deus continue abençoando essa pequena serva
do Senhor.

9. Uma mulher visionária. “…Então, Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me
um presente; deste-me terra seca, dá-me também fontes de água.” Vs 19. Acsa pediu de seu pai
fontes de água.
Enquanto muitos se conformam com terras secas, com aridez, com deserto, ela rejeita o deserto
que seria sua sina. Ela quer mais, crê no mais, crê na amplitude, ela aspira por bênçãos maiores.
10. Uma mulher trabalhadora. Acsa não queria fontes de águas para viver na bonança e
dependurada em uma rede, mas para trabalhar, pois sabia que a água era o principal meio para se
obter a produção de uma rápida colheita.
Acsa, como recompensa, recebe de seu pai muito mais que pediu, pois Ele reconhece que sua
filha tinha propósitos nobres em seu pedido, e sabia que aquela terra seria bem cuidada por ela.
“Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores.” Vs 19
Meu irmão, minha irmã, Deus tem águas puras e cristalinas para abençoar tudo que te pertence,
todo o teu território. Está selado do norte ao sul, do leste ao oeste, tudo está debaixo das promessas
do Altíssimo.
Fontes superiores (lugares altos/montanhas): Tempo bom, tempo de bonança. Nesse período
você será mais ainda abençoado; prosperará muito mais. Fontes inferiores (lugares baixos/vales):
Tempo difícil, de tribulação, lutas e doenças. A promessa é que haverá sempre água para te
satisfazer, saciar e te fazer suportar o dia mal. Salmo 46:1-4.

VISITANTE – Esperamos no Senhor que o culto tenha sido agradável e que você tenha sido
abençoado(a) e possamos dizer que é muito bom ter você aqui. Estaremos sempre de braços abertos
para recebê-lo(a). Volte sempre.

Acsa era uma mulher valorosa, intrépida e ousada, como tantas mulheres nesse mundo. Que o
exemplo desta mulher inspire a muitos cristãos a seguirem suas virtudes para que tanto sua casa
como terra e nação sejam tomadas de bênção das águas puras e cristalinas.

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.

REFLEXÃO I

Louvai ao Senhor, invocai o seu nome; fazei conhecidos entre
REFLEXÃO I
os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as
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é passageira;
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Gloriai-vos
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mulher
que
teme
o
Senhor
será
elogiada.
(Provérbios
31.30).
coração dos que buscam ao Senhor. (1 Crônicas 16:8-10).

REFLEXÃO II
Quem encontra uma esposa descobre algo excelente: recebeu
uma bênção especial do SENHOR. (Provérbios 18.22).

