Aniversariantes de Agosto
05 Lilia 3362-9705/ 9857-5995
05 Suéley 3362-7401/ 9836-9042
06 Chirle 9965-0410
07 Marjory 3262-8333
10 Pra Lourdes 3362-4402/ 8828-8275
13 Marisa 9712-4114/ (31)9526-4114
14 Fabrício Rodrigues 3362-4763/ 9874-6654
15 Conceição 3261-0299/ 9950-1005
21 Maira Simões 9945-6124
25 Leandro 3239-4150/ 9249-5153
30 Raquel Knupp 3261-7715/ 9734-8527

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

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

Nesta segunda-feira às 19:30h
“Prefiram a minha instrução à prata,
e o conhecimento ao ouro puro”
Pv 8:10

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.
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www.mmontesiao.com.br
www.amainacoes.com.br

Pertencimento
Na casa de meu Pai há muitas moradas […] vou preparar-vos lugar. —
João 14:2
João 14:1-11/ Salmos 77–78/ Romanos 10
Meu pai tinha muitas histórias sobre sua cidade natal. Então você pode
imaginar como eu me empolgava todos os verões quando ele levava
nossa família até lá. Nós pescávamos no rio juntos e visitávamos a sua
fazenda da época da infância onde todas as suas histórias ganhavam vida.
Apesar daquele lugar nunca ter sido realmente o meu lar, sempre que
visito aquela cidade — agora com meus filhos adultos e meus netos —
encho-me de um senso nostálgico de pertencimento.
Jesus conversou com Seus discípulos sobre Sua casa no céu, que Ele
havia deixado para viver entre nós. Que alegria deve ter sido para Ele
contar aos Seus discípulos, “Na casa de meu Pai há muitas moradas […]
vou preparar-vos lugar […] para que, onde eu estou, estejais vós
também” (João 14:2-3). Sem dúvida, Jesus que “…em troca da alegria
que lhe estava proposta, suportou a cruz…” (Hebreus 12:2), estava
esperando pelo retorno à Sua casa celestial e por poder levar os filhos e
filhas de Seu Pai para lá com Ele.
A ideia de Jesus levando-nos à casa de Seu Pai nos enche de grande
expectativa e nos compele a contar aos outros as boas-novas sobre o
Filho que veio para nos resgatar deste lugar decaído.
Apenas Jesus pode nos encher com um senso de pertencimento que
jamais conhecêramos. - Joe Stowell
VALE LEMBRAR!!

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 a sexta de 08:00h às 13:00h

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.

ORAÇÃO DE LOUVOR 1
Texto: (Hc 3.17-19).
Introdução: Há um princípio de interpretação bíblica que diz o seguinte: a
quantidade de vezes que um assunto é mencionado na Bíblia, demonstra a
importância daquilo para Deus e deveria ser para nós também. Se você for olhar o
assunto “louvor” na Bíblia, perceberá que é um dos assuntos mais amplos. O maior
livro da Bíblia, Salmos, que possui 150 capítulos é um livro só de louvor, daí a
importância. E toda a Bíblia está recheada de palavras de louvor. Há pelo menos 27
0 referências sobre a palavra louvor diretamente, sem falar nas suas derivações, e
isso acontece mais de mil vezes nas Escrituras para mostrar a importância do louvor
para nós. Mas o que é o louvor? Louvar é você expressar a alguém a sua admiração,
elogiar, reconhecer que a pessoa é. No que diz respeito a Deus, é reconhecer os
seus atos, o que ele faz em nossas vidas e no mundo. Deles espera isso dos seus
filhos! Mas porquê? Será que é porque Deus é muito vaidoso e necessita que
fiquemos expressando para ele quem ele é? É obvio que não. Mas assim, como
todas as práticas espirituais, a oração de louvor tem objetivos muito claros e na
medida em que nos dispusermos a pratica-la colheremos os seus frutos em nossas
vidas. Então vamos meditar um pouco no que o louvor faz e, assim, desejamos
encorajá-lo a inserir essa pratica no seu dia a dia de oração.
1. Louvor quebra cadeias espirituais. (1 Sm 16.23). Porque muitas pessoas vivem
debaixo de cadeias? Cadeias de vícios, melancolia, depressão, ansiedade, medo,
consumismo e outros. Porque não louvam, não aprenderam ainda o segredo do
louvor. Deus habita no meio dos louvores, quando nos dispomos a adorar trazemos
a presença de Deus para nossas vidas e na presença dele não há cadeias que
permaneçam. Quando a presença de Deus vem, as cadeias são quebradas. Mas ao
contrário de olhar para Deus, ver os feitos de Deus, e louvar a ele, muitos cristãos
preferem fixar os olhos nas circunstancias e reclamar, e cultivam essa atitude, o que
aumenta a força das cadeias espirituais na sua vida.
2. O louvor move a mão de Deus sobre nós. O louvor pode ser comparado a ciclo
da chuva. Ele começa assim: o sol vem, a água esquenta, evapora, sobe e acumula lá
em cima. Quando chega uma certa quantidade, condensa e cai novamente em
forma de chuva. Aí o processo reinicia. Esse ciclo nunca acaba. A mesma coisa
acontece conosco em relação ao louvor: há um ciclo. Louvor é por aquilo que Deus
faz, mas quanto mais louvamos mais Deus faz, e quanto mais Deus faz, mais o
louvamos. Funciona assim: quando o sol de Deus vem sobre nós, na sua presença, o
seu calor, no seu fogo, em nossa vida, isso produz em nós louvor. O louvor sobe
como vapor e esse louvor vai sendo acumulado diante de Deus. Quanto mais
cultivamos um coração que reconhece Deus em seus caminhos e o louva, mais
receberemos do poder e manifestações de Deus em nossas vidas. Esse é motivo
porque muitos não o louvam, porque não percebem o poder de Deus, e quanto
menos louvam, menos veem, e quanto menos veem, menos louvam. O ciclo pode
ser para cima ou para baixo, depende de cada um.

3. Louvor traz o sobrenatural de Deus: (At 16.24-26). Foi assim que Pedro foi
liberto. O povo da igreja estava orando na casa da mãe de João Marcos, orando por
Pedro, e aquela oração subiu ao céu, e desceu em forma de terremoto e
arrebentou com a cadeia e Pedro saiu. Paulo era um servo absolutamente fiel a
Deus e, mesmo assim, Deus permitiu que ele fosse chicoteado e preso. E a Bíblia
registra que ele e Silas estavam presos, amarrados e, ainda assim cantavam
louvores a Deus. Se fosse um de nós estaríamos reclamando, porque nosso
cristianismo é superficial. A maioria das pessoas não tem um coração para Deus,
quer usar Deus para ganhar as coisas, mas não amo o Senhor. Mas Paulo não, para
ele era um privilegio, uma honra sofrer pelo Senhor, e no auge da dor, ele não
estava lamentado, a Bíblia fala que ele louvava a Deus. Tem louvor diferente que
deixa o diabo desorientado e ensandecido, e tem louvor que de fato causa
terremoto. Aqueles dois começaram a louvar, e louvar de maneira tão intensa, tão
poderosa que arrebentou suas cadeias.
Conclusão: Você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Aprenda a fazer a
oração de Habacuque em capítulo 3 versículos 17 a 19. Ainda que a videira não dá
uva, a goiabeira não dá goiaba, sua geladeira está vazia, ainda que você não tenha
nada, ainda assim, você louva ao Senhor e exulta no Deus da sua salvação. É assim
que vai produzir um terremoto, e se houver um demônio retendo ou segurando
algo, ele vai ter que soltar, porque o anjo do Senhor vem para abalar quando você,
a despeito das circunstancias, decide louvar ao Senhor!
Viviane Adelar Coutinho

No próximo sábado dia 17/08 às 19:30h
O Senhor respondeu a Moisés: "Estará limitado o
poder do Senhor? Agora você verá se a minha
palavra se cumprirá ou não".
Números 11:23

“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.

