Agenda Semanal

Aniversariantes de Maio
05 Lorenzzo 3362-1383/ 9959-0410
05 Tarimar 3262-7338/ (21) 9799-2423
07 João Pedro 3242-3318/ 8821-9684
09 Emanoella Gonçalves 9802-7051/ 8802-3889
12 Pr José Robson 9848-8003
15 Tereza Saprisqui 3262-5154
16 Levi 3361-4708
17 Ricardo 3261-7437/ 9778-2089/ 9266-1831
18 Daniel Coutinho 3261-5167
21 Maria Eduarda 9852-0675/ 8854-3326
22 Lázaro Rodrigo 9848-7919
23 Jonathas 3362-7293/ 8836-2737
25 Maíra 3362-4402
26 Ruth Carraro 3362-5198/ 9976-9200
29 Davi Knupp
3261-7715/ 9734-8527
29 Tháyna 9852-0675/ 8854-3326

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!
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www.amainacoes.com.br

A MELHOR TEMPORADA
Joe Stowell
Portanto, vede prudentemente como andais, […] remindo o tempo, porque os
dias são maus. —Efésios 5:15-16
2 Samuel 23–24/ Efésios 5:15-21/ Lucas 19:1-27
A vida é muito semelhante ao clima sazonal. Ela tem uma maneira de empurrarnos até a estação seguinte, queiramos ou não. E, uma vez empurrados até a
estação seguinte, frequentemente estamos incertos e até medrosos quanto ao que
ela possa nos reservar. Nas últimas estações da vida, isso é especialmente
verdadeiro, somos assombrados por pensamentos como: Ficarei sozinho? Minha
saúde aguentará? Meu dinheiro vai durar? Minha mente continuará bem? Como
em todas as estações da vida, temos de escolher — desperdiçar a estação com
pensamentos de medo ou, como diz Paulo, fazer o melhor uso do tempo,
“…porque os dias são maus” (Efésios 5:16).
Independentemente da sua estação, você pode contar com a fidelidade de Deus.
Ele diz: “De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim,
afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei” (Hebreus
13:5-6). Por ter a presença e o sustento de Deus, você pode tirar o máximo
proveito do seu tempo em todas as estações seguindo Jesus de perto, dedicando
tempo à Sua Palavra e oração, amando e perdoando mais livremente do que
nunca, e servindo aos outros com alegria e generosidade. Deus nos abençoou
com nossa estação atual — tire o máximo proveito dela!
A vida é importante — tire o máximo proveito dela!

Dízimo em Conta

VALE LEMBRAR!!!

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.

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: “MALDIÇÕES”

O DEUS QUE SEMPRE NOS OUVE
Texto: “Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a
sua graça” (Sl 65.2).
Introdução: Que felicidade e segurança para um filho saber que tem um Pai que
é fiel e nunca falha em seu zelo, proteção e amor para com ele, assim é o nosso
Pai para conosco, pois sempre responde as nossas orações.
Veja abaixo exemplos bíblicos de orações e respostas de Deus:
1. Purifica-me: “Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do
meu pecado”(Sl 51.2)
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça”(1 Jo 1.9).
2. Consola-me: “Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se
envergonhem os que me aborrecem; pois tu, Senhor, me ajudas e me
consolas”(Sl 86.17).
“Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei; e em
Jerusalém vós sereis consolados”(Is 66.13).
3. Guarda-me: “Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra
das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de
morte”(Sl 17.8, 9). “Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e
te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios”(Is
42.6).
4. Guia-me: “Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza; por causa do teu
nome, tu me conduzirás e me guiarás”(Sl 31.3).
“quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade;
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos
anunciará as coisas que hão de vir”(Jo 16.13).
5. Livra-me: “livra-me do tremedal, para que não me afunde; seja eu salvo dos
que me odeiam e das profundezas das águas”(Sl 69.14).
“Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei; pô-lo-ei a salvo, porque
conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu
estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei”(Sl 91.14, 15).
6. Responde-me: “Atende-me e responde-me; sinto-me perplexo em minha
queixa e ando perturbado”(Sl 55.2). “Ele acode à vontade dos que o temem;
atende-lhes o clamor e os salva”(Sl 145.19).
7. Prova-me: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece
os meus pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau” (Sl 139.23, 24).
“Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos; e isto para dar
a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações”(Jr 17.10).
Conclusão: Deus é fiel e o seu amor dura para sempre!
Roberto e Lourdes

MOTIVOS DE ORAÇÃO
01. Ap. Roberto, Pra. Lourdes, Maíra e Davi; Que tenham saúde, graça, proteção, unção e
direção do Senhor em todos os seus passos. (Ef 6:18-20; Fp 1:3-6 );
02. Pastores e líderes da igreja local, da CONAMIS, da AMAI, e também por todos os
pastores e líderes das Igrejas Evangélicas no Brasil e nas Nações da Terra (Jo 17:12-26);
03. Trabalhadores para a Seara. (Mt 9:38);
04. Igreja local e ministérios (Homens de Sião, Mulheres de Sião, Connect Jovens,
Connect Teens, Connect Kids, Filhos de Sião (Louvor e danças) Sião em Ação (Ação
Social), Envia Sião (Missões), Atalaias de Sião (Profético), Crescendo em Sião (Ensino),
Libertação e Cura, Sião em Serviço (Serviços Gerais) e Sião nos Lares (Família);
04. Cura, libertação, prosperidade espiritual e financeira de cada discípulo e das famílias;
05. Restituição do que perdemos ao longo dos anos (bens, família, projetos, sonhos, saúde
e etc.);
06. Todos os Atalaias de Sião e suas famílias;
07. Cultos na igreja local, na Congregação no Bairro São Gabriel e Vigília em Sião;
08. Edificação e Crescimento das Células da igreja local;
09. Implantação da Visão e Ministério da igreja local;
10. Aquisição do nosso próprio Templo;
11. Autoridades municipais, estaduais e federais;
12. Guarapari;
13. Paz de Jerusalém. (Sl 122:6).

“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

No próximo sábado dia 04/05 às 19:30h
“Agora, minha filha, não tenha medo; farei por você tudo
o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você
é mulher virtuosa.” Rute 3:11b
Venha celebrar ao Senhor!

