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QUINTO DOMINGO DEPOIS DA PÀSCOA

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 MAIO 2015

Dia 10 – Luiz Gustavo G. de Lima (Tatá Louvor)
Dia 12 - Patrícia Márcia Ferreira Lira (Introdutora)
Dia 13 - Felipe Costa Sampaio de Barros (EBDI)
Dia 14 - Manuela Costa Sampaio de Barros (EBDI)
Dia 23 - Aparecida Dantas Figueiredo (Cida Professora EBDI)

Arcebispo
D. Paulo Ruiz Garcia
Bispo Auxiliar
D. André Novaes
D. Roberto Schuler
Reitor
Rev. André Figueiredo
Ministros Auxiliares
Rev. Fernando Inácio
ATIVIDADES REGULARES

Domingo
10:00 h
Culto Dominical
EBD Infantil
Segunda
20:00 h
Grupos Familiares
Quarta
19:30 h
Culto Carismático
Quinta
15:30 h
Homens e Mulheres de
Oração
Sexta
19:30 h
Sábado
19:30 h

Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de
todo o vosso coração. (Jeremias 29:13).
O que podemos aprender através da Palavra de Deus sobre as
decisões na nossa vida? Por toda nossa vida teremos que tomar
decisões. É um momento muito importante, afinal de contas uma
atitude errada pode causar um dano irreparável ou a falta de atitude
poderá ser a perda de uma oportunidade única.
Muitas situações difíceis na vida são oportunidades que
temos de participar do projeto de Deus e marcar nosso nome como
pessoas que fizeram a diferença.
Vejamos algumas pessoas que, diante de algumas situações,
tiveram que tomar uma decisão:

Visite-nos na web: www.paroquiadavitoria.com.br
e paroquiadavitoria.blogspot.com

Rua Voluntários da Pátria, nº 80 – Campo Grande – Recife-PE 52.040-150 Fone: 3204-0676

A mulher de fluxo de sangue: (Marcos 5:25-29) - Esta mulher levantou-se da situação
em que se encontrava e, mesmo diante de sua fraqueza e a lei que a impedia de tocar em alguém,
tomou a decisão de tocar nas vestes de Jesus para ser curada. Quem sabe hoje é você que está diante
de uma situação de franqueza? Mas te digo que tudo pode ser diferente; tome uma decisão como fez
aquela mulher, enfrente tudo. Jesus hoje te chama para ir em busca de uma vida abençoada.
O paralítico de Cafarnaum: (Lucas 5:17-20) - Os homens que traziam o paralítico
depararam-se com uma multidão que os impedia de chegar onde Jesus estava, mas eles não
desistiram e tomaram a decisão de seguirem em frente para que o homem fosse curado. E você, qual
multidão está te afastando de Jesus? As dificuldades que estás passando? Não se deixe intimidar,
vença este desafio, vá até o fim e veja o milagre acontecer em sua vida.

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.
VIGÍLIA – No próximo dia 29, última sexta-feira do mês de maio, estaremos reunidos para mais
uma vigília. Continuaremos a meditar em 1 Samuel 17, conforme orientação do Senhor Jesus.
Comece a orar, na certeza de que essa vigília também será uma benção.

O cego de Jericó: (Lucas 18: 35-43) - O cego queria ser curado, mas todos os que
poderiam ajudá-lo simplesmente mandavam ele se calar. Ele não aceitou a decisão das pessoas e
decidiu chamar a atenção de Jesus em busca do seu milagre. E você, qual cegueira está te afastando
de Jesus? Deus hoje ordena que você saia dessa cegueira em que você está.
Muitas pessoas, para alcançarem Jesus, tiveram que tomar decisões, pois sabiam que Jesus
podia mudar suas vidas. Situações diversas surgem em nossa vida para nos afastar de Deus; querem
nos fazer parar; precisamos ser perseverantes. Não podemos desistir de querer estar ao lado Dele
devido às dificuldades.
Meus amados, sintam o toque de Jesus e veja claramente o que ele hoje tem para você.
Decida continuar firme no seu propósito, mesmo que ninguém ao seu redor te dê apoio.
Todas essas pessoas tomaram uma decisão em suas vidas, tiveram coragem para enfrentar
todos os obstáculos e permitiram que Jesus agisse com suas mãos no que era impossível de realizar.
Elas puderam obter a vitória quando confiaram completamente no agir de Deus em seu favor. Não
importa a tua situação, Jesus hoje deseja tocar na tua vida e mudar a tua história para sempre; é só
você ter coragem de tomar a decisão de entregar a tua vida para Ele.
A grande mudança na vida dessas pessoas foi o fato de que todas elas tiveram um encontro
com Jesus. Depois desse encontro, suas vidas nunca mais foram às mesmas. E você, já teve esse
encontro? Se não, a hora da decisão é agora, neste exato momento; basta hoje você comtemplar a
grandeza do poder de Deus, clamar e entregar a tua vida em Suas mãos e crer que Ele está cuidando
de você! Se essas pessoas foram vencedoras, nós também venceremos, pelo poder de Deus.
“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará” Salmos 37:5.

Todos nós somos chamados a intercessão; fazer orações por todos deve ser uma prioridade em nossas
vidas; cada oração nossa realiza algum bem na vida por quem intercedemos. Exorto, pois, antes de
tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens, (1 tm
2:1). Quando pedimos pelos outros e não por nós mesmos, aprendemos a não sermos egoístas, a olhar
além de nós mesmos.
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.
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.

Eu sou Deus; também de hoje em diante, eu o sou; e ninguém há que possa fazer
escapar das minhas mãos; operando eu, quem impedirá? (Isaías 43:13).

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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coração dos que buscam ao Senhor. (1 Crônicas 16:8-10).
(1 Pedro 4:12).

REFLEXÃO II
Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de
Cristo; para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e
exulteis. (1 Pedro 4:13).

