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
19:30h Ensaio do
Ministério Filhos de Sião - Danças.
QUARTAS-FEIRAS:
19:30h Cultos temáticos.
SEXTAS-FEIRAS:
A partir das 19:30h Monte
Última do 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.

Trombeta de Sião
ANO III – Nº 140 21/04/2013

www.amainacoes.com.br

FORÇA PELO SOFRIMENTO
Ora, o Deus de toda a graça, […] depois de terdes sofrido por um pouco, […]
vos há de […] fortificar e fundamentar. —1 Pedro 5:10
1 Pedro 5:1-11/ 2 Samuel 6–8/ Lucas 15:1-10
Muitas vezes, os cultos terminam com uma bênção. Uma destas bênçãos está
registrada nas notas finais de Pedro em sua primeira carta: “Ora, o Deus de toda a
graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por
um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar” (1
Pedro 5:10). Às vezes, a frase “depois de terdes sofrido por um pouco” é omitida
na bênção. Por quê? Talvez porque não seja agradável falar sobre o sofrimento.
Contudo, não deveríamos nos surpreender quando o sofrimento nos atinge. O
apóstolo Paulo, que sabia bem o que era sofrer, escreveu: “Ora, todos quantos
querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos” (2 Timóteo
3:12). Se vivermos uma vida de submissão a Deus (1 Pedro 5:6) e resistirmos ao
diabo (v.9), poderemos esperar ser caluniados, incompreendidos e, até mesmo,
que tirem vantagem de nós. Mas, o apóstolo Pedro diz que há um propósito para
tal sofrimento, o qual é restaurá-lo e fortalecê-lo: firme e inabalável (v.10). Com
frequência, o caminho de Deus para o nosso crescimento cristão nos leva a
atravessar dificuldades, mas nos fortalece para suportar as futuras tempestades da
vida. Que Deus nos ajude a sermos fiéis ao buscarmos, com ousadia, viver uma
vida que o honre.
Quando Deus quer nos fortalecer, Ele nos ensina por meio de dificuldades.

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.

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

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: ““Libertação – Quebra de Vínculos” ”

CONFIAR EXIGE
Texto: Provérbios 3.1-12
Introdução: Confiança é um derivado da fé, pois, quem tem fé crê e confia.
Confiança resulta em segurança devido ao bom conceito que se faz de alguém.
Quando cremos e confiamos somos produtivos e vivemos em paz conosco, com as
pessoas e com Deus. A confiança é generosa, derrama a multiforme Graça de Deus,
mas é exigente.
1 - MEMORIZAR E OBEDECER À PALAVRA DE DEUS: "Filho meu, não te
esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos; porque
eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz" (vs.1,2).
Aquele que confia em Deus memoriza a Sua Palavra guardando seus ensinamentos
no coração. Esta confiança proporcionará a longevidade, vida e paz.
Todas as pessoas sensatas desejam vida longa com paz e prosperidade, mas Deus
exige conhecer e obedecer à Palavra para que a benção seja derramada.
2 - LEALDADE E FIDELIDADE A DEUS : “Não te desamparem a benignidade e
a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua do teu coração e acharás Graça e
boa compreensão diante de Deus e dos homens” (vs.3,4). No sentido mais profundo
"não te desamparem a benignidade e a fidelidade" quer dizer "não deixe de ser leal e
verdadeiro"; portanto, se assim agirmos teremos o favor de Deus e a sua fidelidade "Pois o SENHOR é bom; o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem
fim" (Sl 100:5).
3 - NÃO CONFIAR NA SABEDORIA HUMANA: "Confia no SENHOR de todo
o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os
teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios
olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do mal" (vs.5-7). Coração, na linguagem antiga,
é sinônimo de cérebro e inteligência. Então, a recomendação é que apenas confiemos
no Senhor, negando toda a suficiência humana, ou seja, intelectualidade e diplomas
não levam ninguém para o céu. A sabedoria que salva é confiar em Deus, pois a
pessoa vaidosa acha-se sábia aos seus próprios olhos e arranja muitas confusões.
Quando confiamos em Deus ele nos livra de todo o mal e de todas as pessoas más "Confie em Deus, o SENHOR, e faça o bem e assim more com toda a segurança na
Terra Prometida. Que a sua felicidade esteja no SENHOR! Ele lhe dará o que o seu
coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do SENHOR, confie nele, e ele o ajudará.
Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa
brilhe como o sol do meio-dia" (Sl 37:3-6 NTLH).
4 - DAR A DEUS O QUE É DE DEUS: “Honra ao Senhor com os teus bens e com
as primícias de toda a tua renda; e se encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares” (vs.9,10). Aquele que confia dá a Deus o que
é de Deus honrando-o com as primícias de tudo o que ganha e obedecendo ao
mandamento bíblico sobre o dízimo (Ml 3.10; Mt 6.23). Quem confia obedece e
experimenta a prosperidade do Reino de Deus.

5 - NÃO REJEITAR A CORREÇÃO DE DEUS : “Filho meu, não rejeites a
disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a
quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem” (vs.11,12).
Quem confia aceita ser disciplinado, mesmo que doa, pois é a demonstração do amor
do Pai para que não tenha prejuízo maior ou venha a cair na perdição eterna - "
porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para
disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos); pois que filho há que o pai
não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes,
logo, sois bastardos e não filhos" (Hb 12:6-8).
Conclusão: Só confia em Deus quem já confessou a Jesus como Senhor e Salvador,
pois confiar é uma disposição gerada pelo poder do Espírito Santo, na alma do ser
humano, por ter decidido ser Crente e Fiel. Você confia em Deus ou pensa que
confia?
Prs. Jário e Lúcia - (Adaptado do Pr. Paulino Cordeiro – Comun. Evang. Família
Abençoada – CEFA)

“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.
Saldo Atual: R$ 1.546,01

Vigília em Sião
Na próxima sexta-feira (26/04) a partir das 19:30 hs
Esta é uma convocação a toda igreja, especialmente aos líderes. Você é um
Atalaia de Sião, venha adorar ao Senhor! Esta batalha também é sua.

Connect Jovens
CHURRASCO!!!
No próximo sábado dia 27/04 às 19:30h
Culto de Jovens, logo após teremos um churrasco!
Venha celebrar ao Senhor! Adquira o seu convite com
Maíra.

