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QUINTO DOMINGO DA PÁSCOA

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
POR ESTA CAUSA, PONHO-ME DE JOELHOS
Em Gratidão e Adoração a Deus;
Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada entre nós;
Crescimento da Igreja; Ministérios da Igreja, Restauração de Vidas, Enfermos,
Avivamento Espiritual;
Rev. André, Rev. Fernando e suas famílias;
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 ABRIL DE 2016

Dia 03 - Zilma Campos Cardoso
Dia 03 - Luana Soares de Melo (EBDI)
Dia 07 - Pastor André Figueiredo
Dia 07 - Cleide Maria da Silva Coelho
Dia 09 - Vital Cassemiro dos Santos Junior
Dia 15 - Maria Dos Prazeres Ferreira da Silva (Introdutora)
Dia 17 - Ailton Pereira Stanford Neto (Netinho) (EBDI)
Dia 18 – Neide Braga
Dia 21 - Aurinete Marques Da Silva (Netinha) (Introdutora)
Dia 23 - Janecleide da Silva Gomes (Professora EBDI)
Dia 30 - Daniele Martins dos Santos
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
07:30 h
Homens de Oração (15dias)
10:00 h
Culto Dominical
EBD Infantil
Segunda
20:00 h
Grupos Familiares
Quarta
19:30 h
Culto Carismático
Quinta
15:30 h
Mulheres de Oração
Sexta
19:30 h
Vigília/Homens de Oração
Sábado
19:30 h

DESCULPAS PARA DEUS (Lucas 14.16-21)
Todo mundo gosta de ir a festas. Mas este texto da Palavra de
Deus conta de uma festa que as pessoas não quiseram ir e por isso
deixaram suas desculpas. O anfitrião da comemoração não gostou nem
aceitou as desculpas e mandou convidar outras pessoas.
Na vida espiritual, muitas pessoas apresentam suas desculpas
para não orar, ler a Bíblia, ir à Escola Dominical, entregar o Dízimo ou
trabalhar na Igreja. O próprio Senhor Jesus também enfrentou isso e
nos ensinou que aqueles que não vão às suas festas espirituais estão
perdendo e outros serão alcançados.
Quais são as suas desculpas? Vamos aprender os três tipos de
desculpas mais usados:
1ª Desculpa: TEMPO - v.18 “comprei um campo e preciso ir vê-lo”.
A primeira desculpa que sempre ouvimos é que ‘não tenho tempo’.
Esta desculpa é relativa porque, afinal, todos têm o mesmo tempo de
24h todos os dias.
O homem que comprou o campo disse que precisava ir ver sua
compra. Esta desculpa está relacionada ao tempo, porque ele não quis
deixar para ver o campo mais tarde. Podemos questionar: Como
comprou o campo sem ter visto primeiro? E se já comprou, o campo
não ia sair do lugar, porque não pode esperar para ver depois? A festa
é de noite e não dá para ver campo bem à noite.
Tempo é uma questão de prioridade. Você tem tempo para aquilo
que pensa que é importante. Há pessoas que se dizem ocupadas e
gastam seu tempo em redes sociais, assistindo televisão e com muitas
outras coisas que poderiam esperar. Não que estas coisas sejam
proibidas, mas não podem dizer que não têm tempo. A questão é que
gastam seu tempo com outras coisas. Então, diminua as tarefas ou
coisas que tomam seu tempo sem perceber e dedique-se mais ao que é
realmente necessário.
Você tem tempo para Deus? Invista tempo em sua vida
Espiritual!
2ª Desculpa: TRABALHO - v.19 “comprei cinco juntas de bois e vou
experimentá-las”. A segunda desculpa mais usada por todos é que
trabalham muito. Esta desculpa também está relacionada a questões
financeiras e materiais, como por exemplo, ‘não tenho condução para
ir à Igreja’ ou ‘não consegui entregar meu dízimo’.
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Cada junta de bois é composta de bois do mesmo tamanho e força, então foram dez bois que
foram comprados. Para testar tantos bois não era algo tão simples que pudesse ser feito durante o
tempo de uma festa. A pessoa que comprou estas juntas de bois poderia experimentá-las em outro
momento que não coincidisse com a hora da festa.
Trabalho é coisa muito importante. A Palavra de Deus diz que “o trabalhador é digno do seu
salário” (I Timóteo 5.18) e adverte que “se alguém não quer trabalhar, também não coma” (II
Tessalonicenses 3.10). Mas o trabalho, como benção de Deus não pode ser empecilho para buscar
ao Senhor.
Muitas pessoas procuram as igrejas pedindo a Deus a benção de um emprego e quando
conseguem afirmam que não podem mais buscar a Deus porque estão trabalhando muito. A maior
parte das pessoas que usam esta desculpa não são as que têm problemas financeiros e sim aqueles
que estão prosperando.
A vida espiritual não é coisa para gente que não tem o que fazer e sim para quem trabalha.
Vários homens de Deus foram chamados, trabalhando como Davi, Eliseu, Gideão e os discípulos.
Por isso o evangelista João Wesley ensinava aos seus seguidores que quanto mais atividade tivesse
num dia, mais cedo se levantava para tomar mais tempo em oração.
Você está trabalhando muito? Quanto mais ocupado estiver, ore mais ainda!
3ª Desculpa: FAMÍLIA - v.20 “casei-me e por isso não posso ir”. A terceira desculpa mais usada
é com relação às questões familiares. Problemas de relacionamento com pessoas da família muitas
vezes se tornam empecilhos para buscar a Deus.
O homem que disse que havia se casado, poderia levar junto a sua esposa. Certamente a
presença da família estaria incluída no convite para a festa. Mesmo que estivesse em ‘lua de mel’,
ir a uma festa só traria momentos agradáveis para o novo lar constituído.
Muitas pessoas colocam a culpa de sua vida espiritual em seus cônjuges, como Adão que
colocou a culpa em Eva e esta culpou a serpente (Gênesis 3.1-8). Também muitos jovens colocam
a culpa em seus pais (Mateus 8.21). Isso não adianta nada porque cada um é responsável pela própria
salvação diante de Deus.
A única coisa que Jesus colocou acima da família é a importância de buscar a Deus,
prometendo que “todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe [ou
mulher], ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a
vida eterna” (Mateus 19.29). Se a sua família tem te impedido de buscar a Deus, persista em buscar
ao Senhor pela Salvação de sua casa e nunca desanime de sua fé (Atos 16.31).
Sua família te atrapalha buscar a Deus? Ore mais ainda pela salvação de seu lar!
Quando você vai ter tempo pra Deus? Nunca? Deus tem tempo para você. Tome tempo para
ele antes que seja tarde demais. Sem Deus, a vida é um engano. Sem Deus, vivemos no presente
sonhando com o futuro e esquecemos o mais importante. Quando somos crianças, queremos crescer.
Quando somos jovens, queremos ganhar nosso próprio dinheiro. “Quando eu estiver casado, serei
feliz!”. “Quando terminar de pagar a casa...”. Doce ilusão, pois todos nós sabemos que um desejo
segue a outro desejo
Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará, Sl. 37.5.
Deus te abençoe.

NOTÍCIAS DA VITÓRIA

1.
Amados (as), para continuar com o trabalho de evangelismo que vem
sendo realizado por este ministério no presídio feminino Bom Pastor,
precisamos urgentemente de voluntários. A visita é realizada uma vez ao
mês, no primeiro sábado, no período da tarde. Se você tem o desejo de
fazer parte desse ministério, no final do culto fale com um dos Pastores.
GRUPO FAMILIAR - Amanhã, no Grupo Familiar Campo Grande I, continuaremos a meditar no
livro do profeta Malaquias. Venha participar dos estudos conosco e crescer na sua vida espiritual. 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.
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).

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
Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso
suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o
Senhor Jesus Cristo. (1 Coríntios 15:57 – ARA).
coração dos que buscam ao Senhor. (1 Crônicas 16:8-10).

REFLEXÃO II
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o
vosso trabalho não é vão. (1 Coríntios 15:58 – ARA).

