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TERCEIRO 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 JANEIRO DE 2016

Dia 13 - Jose Cosme da Silva Filho
Dia 19 - Letícia Cavalcanti Antunes (INTRODUTORA)

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

RESTAURANDO O ALTAR DA OBEDIÊNCIA I Rs 18:30
“Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo
o povo se chegou a ele; Elias restaurou o altar do Senhor, que estava
em ruínas”.
As derrotas na vida de muitos, estão intrinsecamente
relacionadas a uma atitude contrária à vontade soberana de Deus.
Quando desobedecemos a Deus, trazemos com este ato transgressor
muitos males que, certamente, influenciarão negativamente para não
obtermos as vitórias almejadas.
A obediência tem grande importância da na vida de um
homem, pois: A obediência é imposta por Deus (Dt 13:4). Deve
proceder do próprio coração. (Dt 11:13). Deve ser prestada
voluntariamente. (Sl 18:44). Deve ser constante. (Fp 2:12). Não dever
ter reservas. (Js 22:2,3). Deve ser uma das características dos santos.
(1 Pe 1:14)
A obediência ao evangelho é obediência a Cristo, que resulta
na comunhão espiritual com Ele. (2 Co 10: 5). A obediência a Cristo é
um indicativo que nosso coração está transformado, regenerado. (Ez
36.26-27)
Das duas uma, ou estamos obedecendo a Cristo ou ao pecado.
Ou é morte ou é vida. “Não sabeis vós que a quem vos apresentardes
por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis,
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?”.
Romanos 6:16
A obediência é superior ao rito religioso, por mais exata e
fielmente que esse rito seja observado. “ Porém Samuel disse: Tem
porventura o SENHOR tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como em que se obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o obedecer
é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura
de carneiros”. I Samuel 15:22
DESOBEDIÊNCIA MASCARADA E DISSIMULADA
A desobediência muitas vezes não se revela confrontadora,
ameaçadora, mas de maneira sutil, aparenta ser até convincente ou
dissimulada. É chamada desobediência pós-moderna:
Argumentação contrária: “Mas por quê?”; “Eu não
concordo”; “Não tem nada a ver”. “Penso diferente”.

Visite-nos na web: www.paroquiadavitoria.com.br
e paroquiadavitoria.blogspot.com
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Argumentação sentimental: “Vocês não sabem como está minha vida; eu ando tão
atribulado (a); se eu contar minhas lutas vocês vão chorar”.

NOTÍCIAS DA VITÓRIA

Argumentação Ocupacional: “ Eu ando tão ocupado (a); tenho que trabalhar, se não quem
me dará o que comer; estou trabalhando muito”.
Argumentação Espiritual: “ Vou consultar a Deus”; “Deus me conhece”; “ Eu não preciso
de autoridade humana, eu vou diretamente a Deus”
Argumentação sofismática: “ Eu faço mas quem não faz”; “Uma vez só não faz mal”.
Argumentação Apelativa: “ Deus é misericordioso”. “ Ele conhece minhas fraquezas. Me
mostre um que ainda não cometeu isso. Tem tantos aí que comete coisas piores.
Simplesmente não cumprindo. Não dar satisfação; faz como se nada tivesse acontecido;
quando se é para a igreja principalmente, acha que se fizer está fazendo um favor. E se for cobrado
fica emburrado, e comporta-se como vítima.

1.

Obediência parcial. Obedece, mas só um pouco, só a metade. Ex.: o Rei Saul.
Obedece com a mente, mas não com o coração. (Desobediente protestante): “Eu vou
fazer, mas não quero fazer”; “ Isso é uma exploração”;

“Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos

Obediência com a boca, mas não com o coração e nem com o corpo. Ex.: os dois filhos
quando o pai mandou fazer: Um disse sim e não foi, outro disse não, e foi. Mateus 21:28-32

HOMENS DE ORAÇÃO – Convidamos todos os varões da Igreja para se fazerem presentes
neste grande momento, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 29, a partir das 19 horas. O Senhor
precisa de homens que orem pelo país, pela sociedade e pelas famílias. Ele precisa de você. Portanto,
traga um convidado. Venha fazer parte deste ministério.

O DESOBEDIENTE NÃO RECONHECE A AUTORIDADE CONSTITUÍDA
A desobediência afronta tanto a autoridade delegada como também a que delegou. “TODA
a alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e
as autoridades que há, foram ordenadas por Deus”. Romanos 13:1
A desobediência traz quebra de princípios espirituais. Efésios 6:2; Gálatas 6:7,8
O reino de Deus é composto de hierarquia. Essa quebra de princípio espiritual traz
consequências. Os desobedientes serão punidos.
“Mas se recusardes, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada; porque a boca do
SENHOR o disse”. Isaías 1:20

santas, sem ira e sem animosidade”. (1 Timóteo 2:8 – ARA).

GRUPO FAMILIAR - Amanhã, no Grupo Familiar Campo Grande I, continuaremos o estudo
sobre a Compaixão do Senhor e a Sua, baseado no livro de Jonas. 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

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
No caminho da sabedoria, te ensinei e pelas veredas da retidão
suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o
te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos;
coração dos que buscam ao Senhor. (1 Crônicas 16:8-10).
se correres, não tropeçarás. (Provérbios 4:11-12–ARA).

terra”. (Habacuque 2:20).

REFLEXÃO II
Retém a instrução e não a largues; guarda-a, porque ela é a
tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo
caminho dos maus. (Provérbios 4:13-14–ARA).

