Trombeta de Sião

Agenda Semanal

Aniversariantes de abril
03 - Clésio 8832-6173
04 - Marilza 3261-5569/ 9811-8123
08 - Caio 9986-6555
08 - Emmanuelly Moreira 3361-2657/ 8147-9462
09 - Indianara 9249-1081
11 - Washington Henrique 3262-6968
15 - Isabela Rubim 3362-5198/ 9976-9200
18 - Carla Neumann 3362-4948/ 9757-1849
20 - Ana Rocha 9920-8288
20 - Eliezer 9959-0410
21 - Eliane Knupp 3261-7715/ 9734-8527
24 - Mariane 9277-6628
26 - Fabiana Lopes 8144-6457/ 9747-9626
26 - Adrielli 3362-7020/ 9610-7928

SEGUNDAS-FEIRAS:
19:30h Discipulado – Discipula Sião.
TERÇAS-FEIRAS:
Jejum pela AMAI
QUARTAS-FEIRAS:
19:30h Cultos temáticos.
QUINTAS-FEIRAS:
19:30h Ensaio do
Ministério Filhos de Sião - Danças.
ÚLTIMA SEXTA-FEIRA/ MÊS:
A partir das 19:30h Vigília
SÁBADOS:
1º às 19:30h – Mulheres de Sião
2º às 19:30h – Connect Jovens
3º às 19:30h – Homens de Sião
4º às 19:30 Horas – Connect Jovens
DOMINGOS:
08:30h Crescendo em Sião.
Logo após a EDB: Ensaio do
Ministério Filhos de Sião - Louvor.
19:00h Celebra Sião.
2º DOMINGO – CEIA DO SENHOR

Telefones dos Pastores
Ap. Roberto P. Gonçalves
(27) 8828-8277

Pra. Lourdes E. Gonçalves
(27) 8828-8275/ 8166-4875
Pra. Leonor
(27) 8131-1410

Pr. Robson Batista
(27) 9848-8003/ 8170-6412
Pr. Vinícius
(27) 9953-6181

Todas as Segundas-feiras às 19:30h.
Valorize o discipulado...
A Palavra de Deus exorta,
consola e edifica!

ANO III – Nº 137 31/03/2013

www.amainacoes.com.br

A DIFERENÇA

“Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para
socorrer os que são tentados” (Hb 2.18).
Em um quartel havia um soldado cristão que tinha o hábito de louvar a
Deus. Enquanto os seus colegas comentavam sobre o grande número de
desempregados do país, a alta do dólar, o stress, o aumento desenfreado
dos artigos de supermercado, a violência, falência de grandes
conglomerados, a taxa de juros dos bancos, etc. Este soldado, sem dar
grande importância a todos estes assuntos, continuava louvando a Deus.
Um dos soldados, muito incomodado com o seu comportamento,
interrompeu-o perguntou-lhe: “Por que você não fala nada diante de uma
situação tão grave? Como consegue cantar com tantas coisas
acontecendo?”.
Respondeu o soldado cristão: “É simples! O mundo pode estar em crise,
mas eu estou em Cristo!”.
Estar em Cristo significa estar ligado a Ele para sempre. Quem ligou sua
vida e destino à pessoa de Jesus Cristo pode descansar; seu futuro está nas
mãos daquele que já venceu todas as dores e misérias deste mundo,
inclusive a morte. Nossa vida não está nas mãos do acaso, mas nas mãos
de um Deus vitorioso e poderoso para nos cuidar em todas as
circunstâncias. Graça a Deus por tão grande vitória que nos traz a paz!

Dízimo em Conta
Banco Itaú Ag.: 1609 C/C: 02222-1
Ministério Monte Sião – Igreja em Guarapari.
Quando depositar seu dízimo em conta, traga
o comprovante e apresente-o no altar.

Início de nossas aulas nesta quinta-feira dia 04/04 às 19:30hs.
Precisamos finalizar as inscrições e para isto necessitamos que os inscritos nos
procurem com foto e pagamento da matrícula. Lembramos que esta é uma
convocação para os líderes.

Ministério Monte Sião – Igreja em Guarapari
Pastores: Roberto Pires Gonçalves e Mª de Lourdes Effgen Gonçalves – Tel: 3362-4402
End.: Avenida Paris, nº 1061, Praia do Morro – Guarapari/ES - E-mail: robertoelourdes@gmail.com
Secretária: Marcia – Tel: 3362-6383/ 9743-9013/ 8815-2036 E-mail: marcia.lembrance@gmail.com
Expediente: Segunda, quarta e sexta de 08:00h às 13:00h; Terça e quinta de 13:00h às 19:00h

Início nesta quarta-feira, dia 03/04 às 19:30h
Serão sete ministrações que trarão libertação e cura para sua vida. Como está
“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” Jo 8: 32

VIVENDO AS PROMESSAS DE DEUS
Texto:“ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis
que estou convosco todos os dias até à consumação do século” (Mt 28.20).
Introdução: Deus prometeu nunca deixar os seus filhos: “Seja a vossa vida sem
avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; porque ele tem dito: De
maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos
confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei; que me poderá fazer o
homem?” (Hb 13.5, 6).
Veja onde e quando o Senhor estará sempre conosco:
1. No deserto, Deus nos sustenta em seus braços: (Dt 33.12) Dt 33.27 “O Deus
eterno é a tua habitação e, por baixo de ti, estende os braços eternos; ele
expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o”
2. Nas situações mais impossíveis, Deus é suficiente: (Is 43.2) (Ap 2.12, 13).“Ao
anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada
afiada de dois gumes: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de
Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias
de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde
Satanás habita”
3. Nas fornalhas da vida, Deus está presente e intervindo a favor dos seus
filhos: (Dn 3.25). (Dn 6.22, 23).“O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca
aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência
diante dele; também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, o rei se
alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova; assim, foi tirado Daniel
da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus”
4. Nas tempestades e nos vendavais, Deus nos salva: “Respondendo-lhe Pedro,
disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse:
Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo; e, começando a submergir,
gritou: Salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e
lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o
barco, cessou o vento” (Mt 14.28-32).
5. No calor do sol e nas catástrofes, Deus é a sombra: “Eis aí está que reinará
um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de
esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de
águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta” (Is 32.1,
2). Todo o Salmo 91 demonstra o cuidado de Deus para conosco.
6. No vale da sombra da morte, Deus está conosco e propicia o
livramento:“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal
nenhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me consolam” (Sl
23.4).

7. Nas angústias da vida, Ele está presente e provê a salvação:“Ele me invocará,
e eu lhe responderei; na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o
glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação” (Sl
91.15, 16). “O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que
nele se refugiam” (Na 1.7). “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações” (Sl 46.1).
Conclusão: O nosso Deus, que é o nosso Pai, sempre está presente em todas as
situações da vida. Veja a Palavra Aba - Salmo 89.26, Rm 8.15. Ainda hoje no
hebraico quando uma criança quer chamar o seu pai, esta é a palavra usada.
Como é bom saber que podemos chamar com intimidade o nosso Pai a qualquer
momento sabendo que mesmo quando adultos Ele nos carrega no colo e cuida
de nós. (Isaías 46.4, Salmo 40.17, 103.13).
Roberto e Lourdes - www.amainacoes.com.br

No próximo sábado dia 06/04 às 19:30h

“Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz; porventura
não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e
rios, no ermo.” Is. 43:19
ESCALA DE ORAÇÃO MATINAL
Horário: 07:00H ÀS 08:00H
DIAS

RESPONSÁVEIS

MINISTÉRIOS
CONVOCADOS
CONNECT KIDS
FILHOS DE SIÃO –
LOUVOR E DANÇA

SEGUNDA-FEIRA

LENA/ NOEME/ MARILZA

TERÇA-FEIRA

DAVI BUECK/ FABRÍCIO

QUARTA-FEIRA

GUACIRA/ ROSEMARY SARTÓRIO

MULHERES DE SIÃO

QUINTA-FEIRA

MARCOS/ CARLOS/ CAPISTRANO

HOMENS DE SIÃO

SEXTA-FEIRA

MARCIA/ MAÍRA/ ANDRESSA FREITAS

CONNECT JOVENS

“PROJETO SALOMÃO”
Este projeto é Nosso! Lance sua semente!!!
“E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata
particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo
quanto preparei para o santuário.” 1 Cr 29:2-3
Banco Itaú
Agência 1609 - Conta Poupança: 05800-1/500
Ministério Monte Sião – Igreja em Guarapari.

