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
Todas as Segundas-feiras às 19:30h.
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

Valorize o discipulado...
A Palavra de Deus exorta,
consola e edifica!

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.

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
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www.amainacoes.com.br

Muito bom, David!
…Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus… — Isaías 35:4
Isaías 35:3-10
1 Samuel 25–26
Lucas 12:32-59
No funeral de David Schumm, celebramos o otimismo, a perseverança e a
fé de um homem com grave paralisia cerebral. Durante todos os 74 anos
de David, as tarefas simples da vida diária exigiram grande esforço. Ao
longo de todo esse tempo, ele continuou sorrindo e ajudando os outros,
doando mais de 23 mil horas como voluntário num hospital, além de
encorajar adolescentes em situação de risco.
David escolheu Isaías 35:3-10 para ser lido em seu funeral: “Fortalecei as
mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de
coração: Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a
retribuição de Deus; ele vem e vos salvará […] os coxos saltarão como
cervos, e a língua dos mudos cantará; pois águas arrebentarão no deserto,
e ribeiros, no ermo” (vv.3-4,6). Esta promessa, feita ao povo de Israel
ainda nos tempos do cativeiro, nos lembra de nossa esperança pelo dia em
que Cristo retornará para aqueles que creem nele e o seguem.
Durante suas últimas semanas, David frequentemente mostrava aos
visitantes um grande quadro de Jesus que estava próximo ao seu leito,
dizendo: “Ele logo virá para buscar-me.” Esta é a esperança que Jesus
Cristo dá a todos os Seus filhos, que inspira a nossa gratidão e louvor a
Ele!
Viva como se Cristo tivesse morrido ontem e estivesse voltando hoje.

Quartas-feiras às 19:30h
Serão sete ministrações que trarão libertação e cura para sua vida. Como está
escrito em Jo 8: 32 “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.”
Tema da Semana: “Batalha Espiritual”

CARACTERÍSTICAS DA VIDA NO DESERTO
Texto:“Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no
deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que
estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos” (Dt 8.2).
Introdução: Será que você tem vivido no deserto e ainda não compreendeu? Abaixo
algumas características inerentes à vida neste local tão inóspito.
1. Motivação errada no coração: Algumas pessoas pensam que estão realizando a
obra de Deus, mas estão edificando um monumento para si mesmas. O deserto instiga
a manifestação de motivações erradas no nosso coração. O deserto é lugar de sol,
assim nos vemos à luz de Deus. É também local de sequidão, todo o que vive na
carne é seco, árido, não tem nada para ministrar ao outro. Reconhecendo as
motivações erradas poderemos avançar para a Terra Prometida. (Ex.13.3,5).
2. Ausência de Celebração: Só podemos celebrar a redenção com revelação
vivenciando a plenitude da vida ressurreta. A Páscoa era para ser contada aos filhos.
Era a única maneira das crianças compreenderem o propósito de Deus. Muitos pais
hoje em dia, não vivem a vida abundante de Deus, vivem no deserto. Talvez seja esse
o motivo porque muitos filhos de crentes não se convertem. O Senhor ordenou a
celebração de três festas (Ex 23.14-16) todas ligadas ao plantio e a colheita. O deserto
não é lugar de festa, mas de tédio. Muitos crentes não conseguem celebrar,
certamente por que estão no deserto.
3. Indisciplina e falta de compromisso com Deus – Dt 12.7-8: No deserto, não se
semeia nem se colhe nada; logo, podemos afirmar que o crente carnal, que vive no
deserto, também não possui fruto nenhum para apresentar a Deus. Isso por que só faz
o que lhe parece bom aos próprio olhos. Suas ações poderiam até ser sinceras, mas
sem a direção do Espírito Santo (1Co 10.5).
4. Não entram no descanso – Dt 12.9; Hb 4.9,10: Enquanto vivermos apenas para
fazer aquilo que agrada ao nosso coração, jamais desfrutaremos o descanso do
Senhor, razão pela qual somos atribulados por preocupações e ansiedades. Se ainda
não temos o descanso do Senhor com certeza é por que ainda vivemos no deserto.
5. Não se apropriam da herança: A incredulidade impediu o povo de Israel de
conquistar a terra de Canaã (Nm 13.33). A incredulidade é o único motivo que nos
impede de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós em Cristo.
Compartilhar: Quais as evidências de uma pessoa que está vivendo no deserto? É
possível viver vagando pelo deserto e não estar ciente disso?
6. Mente mundana – Nm 11.4-8: O Maná era bom, ao servir o propósito para o qual
foi enviado, mas originalmente, sua finalidade não era se tornar a dieta básica dos
filhos de Israel durante 40 anos. Deus havia preparado para eles a terra de Canaã,
porém, eles preferiram ficar no deserto, sonhando com o Egito.
Aqueles que, apesar de redimidos, ainda vivem no deserto, têm o apetite espiritual
despertado para as coisas mundanas. O cristão do deserto, invariavelmente, é um
homem mundano.

Compartilhar: Você tem experimentado uma variedade de pratos (unção, sinais,
prodígios, milagres, maravilhas, dons etc.) ou apenas tradicional “feijão com arroz”?
O que lhe impede de usufruir do leite, do mel e das delícias de Canaã?
Conclusão: Poderíamos citar muitas outras características. No entanto, nos basta a
exortação de Paulo em 1Co 10.1-13. Ele nos orienta a não viver conforme o exemplo
de Israel. Quão triste e quão amarga é a vida no deserto!
Lagoinha.com

HOMENS DE SIÃO
No próximo sábado dia 20/ 04 às 19:30h
O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o
homem das armadilhas da morte. Pv 13:14

ATALAIAS DE SIÃO!
Disponibilize 1 hora de oração por semana em prol do ministério e venha
adorar ao Senhor nas manhãs de segunda à sexta de 07h às 08h aqui no
templo! Se você ainda não é um Atalaia de Sião, torne-se já!

“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.

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.

