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XXV 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 SETEMBRO 2015

Dia 05- André Felipe Dantas Figueiredo
Dia 05 - Fernanda Kalliny Fernandes Quinteiro (Professora EBDI).
Dia 07 – Antônio Tadeu Ferreira da Silva
Dia 16- Larissa Elen Figueiredo Costa
Dia 21 - Jamerson Tomaz de Aquino
Dia 28 - Thalita Brasileiro Ferreira
Dia 29 - Gabriel Vinícius Do Nascimento Feitosa (EBDI)

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

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

A VITÓRIA ATRAVÉS DA FÉ (Tiago 1.2-8)
O livro de Hebreus, capítulo 11:6, evidencia a importância da fé
na nossa relação com Deus. Mais do que um imperativo e uma
convocação para crermos, é uma demonstração de como a fé é
fundamental nas muitas práticas do dia a dia. Sem fé somos nada, sem
fé não é gerada a esperança em nós, sem fé não conseguimos nada, sem
fé andamos sem rumo, sem destino, sem Deus.
A fé visualizada por Deus para seus filhos não é uma fé qualquer
e nem faz parte do objeto da atividade humana, ou da ação do homem,
mas expressa credibilidade na existência de um Deus presente, vivo,
que se importa com suas criaturas, e que sustenta todas as coisas pelo
seu poder e pelo seu braço forte. Salmo 95:3-7.
Jesus exorta o apóstolo Pedro, que ficara estupefato quando viu
que a figueira que ele amaldiçoou havia secado: “…Tende fé em
Deus”. Mc 11:22. Passando, então, a discorrer a Pedro da importância
da fé para fazer grandes obras, e até remover montes. “Eu lhes asseguro
que se alguém disser a este monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e
não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz,
assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês
pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes
sucederá.” Marcos 11:23-24
A fé é testada pelas circunstancias adversas de nossas vidas:
* Nas provações. Tg 1:2,3, 12.
* Nas orações. Tg 1:5,6; 4:3.
* Nas tentações. Tg 1:13-15.
* Na santidade para com Deus. Tg 1:19-21.
* Nas nossas conversações diárias. Tg 1:26; 3:2.
* No julgar nosso próximo. Tg 2:1; 4:11-12.
A dúvida gera derrota. “Peça-a, porém, com fé, sem duvidar,
pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e
agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa
alguma do Senhor; é alguém que tem mente dividida e é instável
em tudo o que faz.” Tg 1:6-8.
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Definição de dúvidas: Dúvida (derivado do latim dubitare) é uma condição psicológica ou
sentimento caracterizado pela ausência de convicção, opondo-se à crença/fé e ao saber. Ela é a
incerteza ou desconfiança em relação a uma ideia, um fato, uma ação, de uma asserção ou de uma
decisão. Para que se estabeleça a dúvida, em geral, é necessária uma noção de realidade do fato em
que existe a suspeita, e isto pode adiar a decisão de ações relevantes ao fato, pois podem estar
incorretas ou incompletas.

NOTÍCIAS DA VITÓRIA

Tiago fala das consequências geradas pelo que duvida:
* Quanto à sua oração: Não alcançará do Senhor coisa alguma.
* Quanto ao caráter: Homem de ânimo dobre (dividido), inconstante em todos os seus
caminhos.
“Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera
na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz (Bemaventurado) naquilo que fizer.” Tg 1:25
O apóstolo Tiago fala da possibilidade de conquistarmos o impossível. Algumas dicas são
claras em seu livro, sobretudo quando se refere ao pedirmos sabedoria de Deus. Tg 1:5.
A sabedoria que vem de Deus é manifesta em nosso modo de agir, nosso proceder no dia a
dia, e sabemos que muitas consequências que colhemos no presente, são reflexos de decisões erradas
que tomamos no passado.
No livro de Provérbios 1:7, fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Por isso,
precisamos tomar cinco atitudes:
1. Pedir sabedoria de Deus. Tg 1:5.
2. Crer nas promessas de Deus. Tg 1:6.
3. Obedecer à Palavra de Deus. Tg 1:22-25.
4. Cumprir a palavra empenhada. Tg 2:12; 5:12
5. Ser paciente e se fortalecer até a vinda de Cristo. Tg 5:8.
Em sua carta, o apóstolo Tiago nos ensina sobre a fé vitoriosa, a dúvida que gera derrota e que
não pode fazer parte da nossa vida. E aprendemos também sobre como conquistar o impossível. A
carta é de uma exortação singular; a fé que temos em Deus deve ser demonstrada com atitudes que
evidenciam uma verdadeira transformação na prática do dia a dia, tanto em relação a Deus, quando
nos prostramos perante Ele, quanto ao próximo, quando vemos suas necessidade materiais e
prestamos auxílio.

GRUPO FAMILIAR - Amanhã, no Grupo Familiar Campo Grande I, continuaremos os estudos
sobre Batalha Espiritual, com o tema: Conselhos em tempos de batalha. 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.
CULTO DE ANIVERSÀRIO MULHERES DE ORAÇÂO - Atenção Mulheres de Deus! Prepare
o seu coração, pois no dia 23 de outubro, a partir das 19:30 horas, vamos juntos celebrar ao Senhor
mais um ano de vitórias. Venha participar com muita alegria e descontração desse Culto Abençoado.
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).

Que nossas vidas sejam pautadas pelo cumprimento dos mandamentos de Deus. Só assim
teremos vitórias em tudo que praticarmos.
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coração dos que buscam ao Senhor. (1 Crônicas 16:8-10).

REFLEXÃO II

Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser
Jesus o Filho de Deus? (1 João 5:6).

