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XXII 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
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 AGOSTO DE 2016

Dia 07 - Elizabete A. Lima Seixas
Dia 10 - Ana Beatriz A. De Lima (EBDI)
Dia 12 - Eduardo Batista Crespo Neto
Dia 13 - Edna Maria Figueiredo
Dia 18 - Rejane Maria Da Silva Ferreira (Introdutora)
Dia 22- Samuel Max Mendonça De Melo Andrade (EBDI)
Dia 24 - Maria Élida De Mendonça Andrade (Louvor)
Dia 29 - Thamires Maria Brasileiro Ferreira
Visite-nos na web: www.paroquiadavitoria.com.br
e paroquiadavitoria.blogspot.com

Arcebispo
D. Paulo Ruiz Garcia
Bispos Auxiliares
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

A IGREJA QUE DEUS QUER (Atos 20.7-10)
Durante a viagem de Paulo a Trôade, aconteceu um fato muito
marcante que foi a ressurreição do jovem Êutico. Este milagre mostra
que aquela Igreja era uma comunidade verdadeira onde Deus tinha
liberdade para agir. Com algumas informações do texto sobre esta
igreja, podemos aprender Como é a Igreja que Deus quer:
1- Deus quer uma Igreja que O Adore verdadeiramente
(v.7a) - A Igreja em Trôade se reunia no primeiro dia da semana, como
de costume aos novos cristãos que iniciaram a compreensão sobre o
tempo da Graça e não da lei mosaica. Aqueles irmãos estavam ali com
um propósito único que era a adoração.
Não podemos ir à igreja somente por costume ou para cumprir
um ritual religioso. Também não devemos frequentar a Igreja como se
fosse um clube social. O culto é a hora e lugar de adoração. Muitas
comunidades são tão ativistas que quase não sobra tempo para estar em
adoração íntima com o Senhor da Igreja. Deus não quer festas,
passeios, retiros, encontros e outras atividades que tanto procuramos.
O que Deus quer é adoração. Tudo na igreja é válido se feito para
adorar a Deus (Colossenses 3.23).
Você tem adorado a Deus verdadeiramente? Esqueça tudo e
reserve um tempo para adorar a Deus!
2- Deus quer uma Igreja onde a pregação é prioridade (v.7b)
- A Igreja em Trôade gostava de ouvir pregação. Paulo demorou a
pregação deste dia para aproveitar mais o tempo junto com os irmãos.
Mesmo assim, a comunidade estava atenta à mensagem.
Hoje vemos igrejas onde a pregação fica para o final do culto.
Quase não sobra tempo. Muitos saem do templo na hora da mensagem.
Outros conversam o tempo todo e não conseguem prestar atenção. Por
outro lado, os pregadores precisam se esmerar a cada dia mais na
Palavra do Senhor para ministrar com autoridade para a Igreja.
Deus quer uma Igreja que ame examinar as escrituras (João 5.39)
e não coloque outras atividades como música e qualquer outra coisa em
primeiro lugar em seu culto. Quando a Igreja tem a pregação como o
centro do culto, todo o mais, principalmente a adoração musical e a
oração, se tornam mais profundos e verdadeiros. (Romanos 10.17).
Você gosta de ouvir pregações? Aprenda a ouvir a mensagem da
Palavra de Deus.
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3- Deus quer uma Igreja que seja luz no mundo (v.8) - Provavelmente, cada crente sabia
que precisava levar sua lamparina como uma contribuição para iluminar o culto, de maneira que
ficasse tão bonito.
De nada adianta construir templos faraônicos se não houver neles a luz espiritual que somente
Jesus pode dar. A igreja pode ser grande, rica e muito organizada, mas se cada membro não trouxer
sua luz, ou seja, dar testemunho de vida lá fora e dentro da igreja ser uma verdadeira lâmpada, de
nada adianta.
Você tem levado sua lâmpada à Igreja ou sua luz está apagada? Dê testemunho de vida e seja
um cristão fervoroso!
4- Deus quer uma Igreja viva e acordada, não em cima do muro (v.9) - Até uma Igreja
verdadeira é formada por pessoas imperfeitas. O erro de Êutico é muito comum em nossas igrejas
atualmente. Deus não quer uma igreja preguiçosa, que dorme quando deve estar trabalhando. O
Senhor da Igreja quer um povo vivo e fervoroso, não uma igreja morna (Apocalipse 3.15,16).
Em nossas Igrejas existem muitos jovens caindo pelas janelas para o mundo. Por isso
precisamos buscar ser uma igreja viva e acordada para o que acontece ao seu redor. Quando você
vir um irmão dormindo espiritualmente e em cima do muro, não o deixe quieto. Faça sua parte, pelo
menos o mantendo acordado e dê-lhe a mão para que saia de cima do muro.
Você está acordado ou ainda está em cima do muro? Acorde! Levante! Saia de cima do muro!
5- Deus quer uma Igreja que abraça os ‘mortos’ com amor (v.9) - A reação de Paulo para
com Êutico não foi de reprovação à sua indolência. Em momento algum Paulo disse ‘ele morreu’ e
sim que “a vida nele está”. Precisamos fazer como Paulo e não anunciar a desgraça do irmão,
contando seus defeitos e fraquezas, mas declarar que a vida de Jesus esteja em sua vida e se levante
para continuar adorando a Deus.
A Igreja precisa abraçar seus mortos. Existem vidas saindo das igrejas sem receber uma
palavra, uma visita ou telefonema de um irmão para saber como está. Precisamos fazer como Paulo
e parar tudo para descer, nos abaixar se for preciso e abraçar aqueles que estão caídos.
Você tem procurado as pessoas que estão fracas em sua Igreja? Ame aos irmãos da Igreja,
principalmente os que estão caindo!
6- Deus quer uma Igreja Feliz (v.9) - Quando a igreja serve ao Senhor com alegria (Salmos
100.1,2), Deus opera maravilhas no meio de seu povo. Durante o culto, pessoas que estão doentes
espiritual e emocionalmente são curadas através do louvor, pregação, oração, um abraço ou um
sorriso de um irmão ao ser recebido na porta da Igreja.
Muitos irmãos cobram um do outro, exigindo uma santidade cética e moralista (Colossenses
2.20-23). Isso faz do ambiente da Igreja um lugar pesado e sisudo. O pecador não se sente bem em
um lugar assim. Por isso, a Igreja deve promover um clima de acolhimento e paz para receber
pessoas que serão ressuscitadas para Deus. Como Igreja, precisamos parar de olhar o defeito do
irmão (Mateus 7.3) e aprender a fazer “tudo sem murmuração nem contendas” (Filipenses 2.14) e
“se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens” (Romanos 12.18).
Você é um cristão feliz ou vive reclamando? Faça o que puder para ser feliz em sua Igreja!
Deus quer que sua igreja seja uma Igreja Verdadeira! A Igreja é você! Não adianta ver o que
falta nos outros e sim o que você pode fazer para que sua comunidade seja uma Igreja Verdadeira.

NOTÍCIAS DA VITÓRIA

1.
O Departamento Infantil precisa de voluntários
GRUPO FAMILIAR - Amanhã, no Grupo Familiar Campo Grande I, continuaremos a meditar
em Malaquias, abordando o tema Cristão pedra de tropeço. É uma grande oportunidade para
aprender a Palavra de Deus 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.
AGRADECIMENTO! Meus amados, hoje é dia de alegria, de festa, de regozijo. Estamos
comemorando mais um ano da existência da nossa paróquia. Até aqui nos ajudou o Senhor e
continuará nos ajudando. Quero agradecer aqui, primeiramente, ao meu Deus Todo Poderoso que tem
me dado forças, sabedoria, e acima de tudo a ação de forma tremendamente sobrenatural na condução
da Paróquia da Vitória. Quero agradecer a presença do Bispo Dom Roberto Schuler, preletor da
palavra que será ministrada hoje no culto, ao Pr. Fernando Inácio, a todos os ministérios da
paróquia, e a todos os membros que fazem parte desta família, pois sem os mesmos não teríamos
chegado até este momento. Obrigado por fazer parte desta família chamada Paróquia da Vitória.
Estarei sempre orando por todos para que Deus manifeste graças sobre graças na vida de cada um, e
que possamos dar continuidade à obra do Senhor. Amém! (Rev. André Figueiredo).
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 Cristo 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.

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
Uma coisa peço ao SENHOR, e a buscarei: que eu possa morar
suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o
na Casa do SENHOR todos os dias da minha vida, para contemplar
coração dos que buscam ao Senhor. (1 Crônicas 16:8-10).
a beleza do SENHOR e meditar no seu templo. (Salmo 27:4-ARA).

“O SENHOR, porém, está no seu
santo templo;
REFLEXÃO
II cale-se diante dele toda a
terra”.
(Habacuque
2:20).
Pois, no dia da
adversidade,
ele me
ocultará no seu pavilhão;
no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá; elevar-me-á sobre
uma rocha. (Salmo 27:5ARA).

