Aniversariantes de Julho
06 Guilherme 9869-3300
11 Felipe Augusto 9935-4236
13 Victor Hugo 9917-4780
19 Matheus Fellipe 3361-2769
25 Matheus Asafe 3261-5913/ 8831-3787

Trombeta de Sião

Agenda Semanal
SEGUNDA-FEIRA:
• 19:30h - Discipulado “Discipula Sião”
TERÇA-FEIRA:
• Jejum pela AMAI
• 19:30h - Ensaio do Ministério de Dança
“Filhos de Sião”
QUARTA-FEIRA:
• 19:30h - Cultos temáticos.
SEXTA-FEIRA:
• Semanal às 19:30h - Oração no Monte
• Última do mês às 19:30h - Vigília igreja
SÁBADO:
• 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
DOMINGO:
• 08:30h – Escola Bíblica Dominical
“Crescendo em Sião”
• 10h - Ensaio do Ministério de louvor
“Filhos de Sião”
• 19:00h - “Celebra Sião” - Culto
• 2º do mês às 10h – Ceia do Senhor
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www.mmontesiao.com.br
www.amainacoes.com.br

Médico de zona rural
Textos:
Jó 3–4
Atos 7:44-60
Filipenses 2:1-11
Nada façais por […] vanglória, mas por humildade, considerando […] os
outros superiores a si mesmo. —Filipenses 2:3

Ministério Monte Sião – Igreja em Guarapari

O romance Rua Principal de Sinclair Lewis conta a história de Carol, uma
mulher urbana sofisticada que se casa com médico da zona rural. Ela se
sente superior aos outros em seu novo ambiente da cidade pequena. Mas
a reação de seu marido a uma crise médica desafia o seu esnobismo. Um
fazendeiro imigrante feriu terrivelmente o seu braço, que precisou ser
amputado. Carol assiste com admiração conforme seu marido declara
palavras consoladoras ao homem ferido e sua esposa desolada. A atitude
de servo e carinho do médico desafiam a mentalidade arrogante de Carol.
Em todos os nossos relacionamentos como seguidores de Jesus, podemos
escolher pensar que somos superiores ou podemos servir humildemente
aos interesses de outros. Paulo, o apóstolo, nos diz: “Nada façais por
partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os
outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é
propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros” (Filipenses
2:3-4).
Podemos aprender a considerar as necessidades dos outros como mais
importantes do que as nossas conforme nos focamos no exemplo de Jesus.
Ele assumiu “…a forma de servo…” e abriu mão de si mesmo por nós (vv.58). Quando falhamos em valorizar outras pessoas, o Seu sacrifício por nós
nos demonstra o caminho melhor e mais humilde.

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 a sexta de 08:00h às 13:00h

A alegria vem ao colocarmos o bem-estar dos outros à frente do nosso.
Dennis Fisher

Pastores e Presbíteros
Ap. Roberto
(27) 8828-8277/ 9718-7611
Pra. Lourdes
(27) 8828-8275 / 8166-4875
Pr. José Robson
(27) 9848-8003 / 8170-6412
Pra. Leonor
(27) 3261-3065/ 8131-1410
Pb. Carlos
(27) 9969-1330
Pb. Fabrício
(27) 9874-6654
Pb. Marcos
(27) 3261-5913/ 8831-3787

Toda Segunda-feira às 19:30h.
Apega-te à instrução
e não a largues; guarda-a,
porque ela é a tua vida. Pv 4:13

Valorize o discipulado!

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.

CRENTES NOS LUGARES ERRADOS
Texto: Gn 19.9-20
Introdução: O melhor lugar nesta terra, é o centro da vontade de Deus e quando
decidimos, mediante as nossas razões pessoais, andar por outros caminhos que não
foram preparados pelo Pai, as consequências são nefastas. Veja abaixo a situação de
crentes fora da posição:
1. Abraão desceu ao Egito e não foi bem sucedido. (Gn 12.10-13). Abrão desceu ao
Egito sem direção porque não creu na provisão de Deus. Mentiu acerca de sua esposa
por medo e ela foi entregue na mão de outro homem, o faraó e foi repreendido por ele
por causa da mentira (vs.14-19).
2. Ló mudou-se para Sodoma (mundo) e perdeu tudo: Quando aconteceu a separação
entre Abrão e Ló, este escolheu aparentemente a melhor parte e perdeu tudo - “Então,
Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente; separaram-se um
do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã; e Ló, nas cidades da campina e ia armando
as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores
contra o Senhor” (Gn 13.11-13).
A Palavra diz que Ló era um homem justo, porém ele se alinhou com o mundo e seus
pecados, inclusive envolvendo toda a sua família nesta aventura mal sucedida perdendo
inclusive a sua esposa que virou uma estátua de sal – “E a mulher de Ló olhou para trás e
converteu-se numa estátua de sal” (Gn 19.26).
3. Elias se deitou debaixo do arbusto fugindo de Jezabel em vez de estar no Carmelo:
(1 Rs 19.4). Elias, após destruir os profetas de Baal no Monte Carmelo, recebeu ameaças
por parte de Jezabel, teve medo, fugiu para o deserto e de tão abatido desejou a morte.
Quando estamos no centro da vontade de Deus somos fortalecidos por ele, mas quando
vamos ao deserto por nossa conta e risco, somos apanhados por angústias de morte.
4. Jonas estava no ventre do peixe e clamou: (Jn 2.1, 2). O profeta fujão precisou ser
lançado ao mar e ser tragado por um grande peixe, para decidir obedecer a Deus.
5. O profeta enganado pisou num caminho errado e morreu: (1 Rs 13.19-24). A
instrução de Deus para o profeta era que não comesse pão, nem bebesse água e
voltasse pelo mesmo caminho após entregar a palavra profética, porém não obedeceu
ao ouvir e ser enganado pelo profeta velho e perdeu a vida.
6. Davi estava no terraço em vez de estar no campo de batalha: (2 Sm 11.2). Estar no
lugar errado na hora errada, o expôs a uma situação de adultério e assassinato que o
acompanhou em toda a sua vida, trazendo dor e tristeza. A espada jamais se apartou de
sua casa e ele teve uma filha estuprada e quatro filhos mortos.
7. Pedro se aquentou junto ao fogo em vez de vigiar: (Lc 22.55). Eram os momentos
mais difíceis para Jesus e Pedro sentou-se junto com aqueles que eram os seus algozes,
e por três vezes negou o Senhor e o galo cantou, cumprindo o que o Senhor dissera.
Conclusão: Veja o que diz o Salmo 25.12-14: “Ao homem que teme ao Senhor, ele o
instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua
descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais
ele dará a conhecer a sua aliança”.
Aquele que busca ao Senhor e tem temor receberá dele a direção.
Roberto e Lourdes - www.mmontesiao.com.br e www.amainacoes.com.br

“Desfrutando da Prosperidade Bíblica”
Quartas-feiras às 19:30h
“Louvai ao SENHOR. Bem-aventurado o homem que
teme ao SENHOR, que em seus mandamentos tem
grande prazer. A sua semente será poderosa na terra;
a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e
riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece
para sempre”. Salmos 112:1-3

Será realizado no dia 13 de julho a partir das 19:30hs. Será uma momento
de comunhão entre os Casais do Ministério, onde apresentaremos algumas
dinâmicas, sorteios de brindes além do jantar. Faça um investimento que
vale a pena... Sua família é um presente de Deus.
Maiores informações com Gustavo e Ruth.“Participe!”.

VALE LEMBRAR!!
1) Escola Bíblica Dominical: Às 8:30
da manhã. Venha e traga as crianças
para serem ministradas.
2) Jejum geral AMAI: Todas as
terças-feiras pelo Ap. Roberto, Pra
Lourdes, Maíra e Davi, demais
pastores e líderes da igreja local e
demais igrejas da AMAI, bem como
pela obra missionária.

“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.

