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

Trombeta de Sião
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www.amainacoes.com.br

PERIGO INVISÍVEL
Texto: Tiago 1:13-25
…cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
—Tiago 1:14
Textos complementares: 1 Samuel 4–6, Lucas 9:1-17
Quando eu era criança, nossa família escapou de uma “quase” tragédia. A
maioria dos principais utensílios da minha casa, bem como o
aquecimento, era alimentado por gás natural, mas um pequeno vazamento
numa das tubulações de gás colocou nossas vidas em risco. Quando o gás
entrou em nossa pequena casa, nossa família foi dominada pelos gases
letais e perdemos a consciência. Se não tivéssemos sido descobertos por
uma vizinha que, casualmente, veio nos visitar, todos nós poderíamos ter
morrido por causa desse perigoso inimigo invisível.
Como seguidores de Cristo, nós também podemos encontrar-nos rodeados
de perigos invisíveis. A nociva existência da tentação e da fraqueza de
nossa própria fragilidade humana pode colocar em perigo nossas vidas e
nossos relacionamentos. Diferentemente do gás natural da minha infância,
porém, esses perigos invisíveis não provêm do nosso exterior — eles
residem em nós. Tiago escreveu: “…cada um é tentado pela sua própria
cobiça, quando esta o atrai e seduz” (Tiago 1:14).
Nossa tendência natural ao pecado, composta por pontos cegos que nos
impedem de ver nossas próprias fraquezas, pode levar às escolhas tóxicas
que nos arruínam. Somente submetendo-nos a Deus, quando Ele nos
mostra os nossos corações em Sua Palavra (vv.23-25), podemos viver
uma vida que agrada ao Mestre.

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: “Posição em Cristo”

Disciplina de Deus nos Transforma em Diamantes
Texto: "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?" (Hb 12:6-8).
Introdução: Normalmente quando nos deparamos com pessoas que nos
confrontam ou afrontam, não compartilham das mesmas idéias que nós ou que
até mesmo nos contradizem, geramos resistência a tais pessoas e nossa atitude
normalmente é de tentarmos nos afastar o mais rápido possível de tais pessoas,
não é verdade? Pois é natural que nos afastemos de coisas que nos trazem
aborrecimentos ou dor, mas em alguns casos podemos perceber que mesmo
quando nos afastamos destas pessoas, elas estão sempre perto, ou quando
conseguimos nos afastar delas encontramos outras que até parecem clones
daquelas que ficaram mais distantes, você já viu isso acontecer? Amados, se isso
está acontecendo com você, pare de resistir, pois Deus está querendo te tratar,
te lapidar, assim como se faz com os diamantes. E para se lapidar um diamante
só outro diamante, ou seja, Deus vai usar pessoas como nós, para lapidar-nos.
Veja Pv 27.17. Aleluia!
1. O valor do diamante: O valor do diamante é medido pelo seu grau de pureza
e pela sua forma após a lapidação, e assim acontece conosco também. Deus nos
lapida e nosso valor espiritual aumenta quando nos purificamos dos pecados e
das feridas emocionais e isso vai acontecendo à medida que somos lapidados
por pessoas a nossa volta, que apesar das dificuldades, nos tornam melhores e
mais capazes de enfrentar as dificuldades do dia a dia.
2. Como se lapida um diamante: Para conseguir lapidar o diamante é necessário
outro material que seja no mínimo da mesma dureza que ele próprio. E olhe só,
apenas o diamante é tão duro quanto o diamante, ou seja, Deus irá usar pessoas
tão duras quanto você para lapidar certas arestas, que outros não vão conseguir
lapidar. Mas não fica por aí... Na lapidação usa-se azeite para facilitar o
processo. Que tremendo, pois nesse processo em nossa vida é necessária a
presença da unção do Senhor para que haja cura das feridas abertas no
processo de crescimento. Leia o que diz em Os 6.1. Então deixe o Senhor usar
quem Ele quiser para te lapidar. Deixe-O fazer a boa obra em ti.
3. A perfeita lapidação: Quando ocorre a perfeita lapidação do diamante, a luz é
refletida de uma face para a outra até ser dispersa no topo do mesmo. Isso é o
que ocorre quando deixamos o Senhor nos lapidar diante destas pessoas, não
reagimos mais de forma inadequada, inapropriada, mas deixamos a luz de Deus
passar por todos os cantos de nosso ser e brilhar em nossa face e resplandecer
em nossas atitudes. Mas podem ocorrer lapidações imperfeitas, assim como
ocorre com o diamante. Existe a chamada lapidação alta, em que o brilho não
chega ao topo da pedra, mas se perde em um dos lados.

Isso acontece em nossa vida quando entendemos que Deus está nos
aperfeiçoando, mas não deixamos o tratamento ir até o fim e paramos no
caminho. O brilho de Jesus está em nossa vida, mas não em todas as áreas.
Outra lapidação imperfeita é a lapidação curta, onde a luz passa por uma parede
e não brilha em lugar algum. Isso acontece conosco quando diante do
tratamento nem deixamos Deus nos mostrar o propósito deste, e já fugimos do
mesmo sem ao menos termos sido trabalhados por um tempo.
Conclusão: Se você quer realmente que o agir de Deus seja manifesto em sua
vida é necessário que deixe o Espírito Santo fazer todas as lapidações
necessárias, para só assim vermos a luz brilhar em todas as áreas. Veja o que diz
Ef 4:1-7. É através destes relacionamentos que cresceremos na Presença do
Senhor Nosso Deus.
Pr Walter - prwalterg12@uol.com.br

No próximo sábado dia 13/04 às 19:30h
Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a
comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos
oficiais permissão para se abster deles. Dn 1: 8

“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.

Culto de Primícias e Ceia do Senhor
Dia 14/04, após a Escola Bíblica
Venha e Traga Suas Primícias e Sua Oferta De
Alimento Como Aroma Suave Ao Senhor!
“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 mosto os teus lagares.” Pv. 3:9-10

