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XVIII 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 JULHO DE 2016

Dia 10 - Lindalva Moura de Arruda
Dia 17 - Bianca Marques Figueiredo

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

PECADORES NAS MÃOS DE UM DEUS MISERICORDIOSO
“Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a
vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”
(Salmos 30.5).
Em 1741, no dia 8 de julho, na cidade de Enfield, Connecticut,
Jonathan Edwards pregou talvez o seu mais famoso sermão:
“Pecadores nas mãos de um Deus irado” baseado em Deuteronômio
32.25. Este sermão levou os ouvintes a sentirem o horror de seus
pecados e a entrarem em desespero. Alguns aos prantos buscavam
arrependimento e outros agarravam-se às colunas do templo como se
tentassem não ser tragados pelo inferno. Historiadores cristãos
destacam a importância deste sermão para a onda de avivamento e
unidade cristã que houve naquele tempo.
Hoje estamos tão distantes daquele sermão quanto ignorantes a
respeito da seriedade da ofensa contra Deus! Talvez sejamos uma
geração anestesiada pelas falsas ameaças da religião e seus abusos
praticados em nome de Deus. E perdemos de vista a seriedade do Juízo
Divino. Ao perder de vista o perigo de Sua ira, perdemos de vista a
beleza de Sua misericórdia. Tanto a misericórdia como a ira de Deus
são reais. São duas faces da mesma moeda. Tão intensa quanto Sua ira,
é imensurável a Sua misericórdia. Porque nos ama, Ele é mais
misericordioso que iracundo. Na linguagem do salmista, “sua ira dura
um instante, mas o seu favor dura a vida toda”. É por isso que “o choro
pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria”.
É por causa da misericórdia de Deus que podemos ser felizes.
Jeremias diz que são elas a razão de não morrermos prematuramente
(Lm 3.22). Por causa de Sua misericórdia Ele retarda a Sua ira e nos
chama ao arrependimento. Não é a ausência da ira que nos dá vida, é a
manifestação da misericórdia de Deus. Não precisamos ter medo de
Sua ira, mas não devemos abusar de Sua misericórdia. Devemos nos
arrepender e ser gratos. Uma gratidão que se revela pelo compromisso,
amor e serviço a Deus.
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Ao longo de toda a história de salvação, a bondade de Deus sempre se inclinou ao menor
sinal de arrependimento; a misericórdia do Senhor sempre esteve inclinada à menor disposição do
seu coração. Você precisa se convencer do quanto você é importante para o Senhor; você precisa se
amar. Muitas vezes, você busca seu valor fora de si, pois pensa que ele está naquilo que é ou faz, ou
naquilo que as pessoas falam de você. É preciso acreditar em quem você é. Deus lhe dá
possibilidades que o demônio não tem, nem todos os demônios do inferno podem tirar um fio de
cabelo da minha cabeça.
Deus jamais age na história humana, a não ser por meio do ser humano. Ele conta com você
para agir onde você estiver, para agir na vida desta pessoa que mora com você. São Paulo resume
isso de uma maneira sem igual: “Com os fracos me fiz fraco para ganhar os fracos. Para todos eu
me fiz tudo para salvar alguns”. Fazer-se tudo para todos é tornar-se excepcionalmente a
misericórdia de Deus.
Duas coisas o Senhor quer de você: amor e perdão do seu coração. Sem amor e perdão Ele
não consegue agir. Perdoar é indispensável! Não há razão para não perdoar. Se você não perdoa,
você barra a ação de Deus em sua vida.
A misericórdia infinita de Deus não pode penetrar em nosso coração enquanto não
retirarmos as acusações de nosso próximo. A falta de perdão cobra um preço altíssimo de nós, pois
comprometemos a nossa salvação; ela pode nos levar a perder não só a vida, mas a salvação. Quem
morre em estado de pecado mortal, diz a Palavra de Deus, perderá a salvação e irá para o inferno.
Deus permitiu que você esteja lendo esta mensagem a fim de que você volte para sua casa
restaurado. O Senhor não o deixará voltar como chegou, a não ser que você não O deixe agir. Ele
não pode perdoar uma pessoa que não decidiu perdoar a si mesma. Por isso é importante você se
aceitar, perdoar-se. Chega de viver a vida afastada de Deus.
A misericórdia de Deus não é um tipo de vista grossa que ele faz diante de nossos pecados.
É Sua disposição amorosa em nos restaurar e tratar bem. É seu chamado para uma nova vida!
Felizes os que são transformados pela misericórdia de Deus e não precisam temer a Sua ira!

NOTÍCIAS DA VITÓRIA

1.

GRUPO FAMILIAR - Amanhã, no Grupo Familiar Campo Grande I, continuaremos a meditar
em Malaquias, abordando A Bênção de Ser Um Verdadeiro Ministro, 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.
BOAS VINDAS – Damos as boas-vindas ao Rev. André e sua esposa Cida, que retornaram hoje
as suas atividades na paróquia. Oremos pela vida do nosso pastor 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 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.

“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
Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o
suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o
amor que há em Cristo Jesus. (1 Timóteo 1 :14 -ARA).
coração dos que buscam ao Senhor. (1 Crônicas 16:8-10).

REFLEXÃO II
Fiel é a palavra e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus
veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o
principal. (1 Timóteo 1 :15 -ARA).

