Vamos orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos nos paises da
Janela 10x40. Veja o site: www.portasabertas.org.br
22 | domingo Síria (4º)
Milhões de sírios sofrem de trauma devido à guerra. Ore para que haja formas
de lidar com esse quadro. Peça também
por milagres, não apenas físicos, mas
emocionais. Suplique pelos cursos que
são ministrados com o intuito de capacitar a Igreja síria a ministrar a essas
pessoas. Ore pelos órfãos e viúvas sírios e pela paz na região.
23 | seggunda Brunei (27º)
Clame pelos cristãos secretos que são
quase invisíveis aos olhos da comunidade. Que o Senhor lhes conceda
oportunidades de crescer na fé, ter comunhão e compartilhar o evangelho
com seus amigos e familiares.
24 | terça Territórios Palestinos (26º)
Ore para que a Igreja nessa parte do
mundo cumpra o chamado de ser pacificadora, mesmo em meio a tantos
conflitos. Que os cristãos sejam fonte
de cura e esperança para as comunidades afligidas pelo pecado, pelas duras circunstâncias e pelo ódio. Suplique a Deus que use seu povo para ser
uma ponte de paz entre os diferentes
grupos da região.
25 | quarta Vietnã (16º)
Lim é um cristão de 30 anos, que se
converteu há cinco. Sua decisão em
seguir a Cristo o fez parar de beber e
jogar, mas mesmo assim, sua mãe e

sua esposa se opuseram à sua conversão. Isso tem causado bastante tensão
na família, uma vez que Lim deseja
seguir a Jesus dentro de sua casa. Clame pela ação de Deus na vida da mãe
e da esposa de Lim. Que seus olhos sejam abertos e que elas sejam atraídas à
salvação em Jesus.
26 | quinta Ásia Central
Há muitos projetos de distribuição
das Escrituras em curso na Ásia Central. Ore por nossos colaboradores que
fazem a entrega desse material. Peça
especificamente pela proteção de
Deus sobre eles no momento em que
tiverem de cruzar as fronteiras nessa
região.
27 | sexta Mianmar (25º)
Suplique a Deus para desfazer as fortalezas espirituais em Mianmar. Muitos
cristãos dizem que, ao visitar o país,
sofrem com pesadelos, enfermidades,
falta de luz e outros eventos inexplicáveis. Peça o poder do Espírito Santo
sobre a vida de seus ministros, afastando todos os esforços demoníacos
que se levantam contra eles.
28 | sábado Tunísia (36º)
Ore por uma jovem que se converteu
sozinha. Quando sua família descobriu a conversão, trancou-a no quarto.
Ela conseguiu fugir apenas com a roupa do corpo, e agora está escondida.

Igreja Batista Caminhos da Vida - 22/02/2015
Rua Cel Jairo Pereira, 46 Palmares Fone: 2552-2265 - 8445-4925

Caminhos da Vida

www.caminhosdavida.org.br

Fevereiro IV

OREMOS PELOS IRMÃOS PERSEGUIDOS

Caminho do Avivamento
O sonho de qualquer seguidor de Jesus é viver num período de pleno avivamento. Tempo em que as janelas
do céu se abrem, e de um modo profuso, o Espírio Santo é derramado sobre as igrejas, provocando um despertamento fora do comum, onde os corações são dominados por uma sede obstinada por Deus e Sua Palavra.
E como resultado, além do comprometimento de uma
vida de santidade, há uma verdadeira enxurrada de salvação, seguida de
muitos milagres.
O avivamento traz características tão bem delineadas, que podem ser percebidas nas vidas das pessoas.
Dois fatos se evidenciam numa époda de avivamento - a santidade de Deus
e o pecado do homem.
Vamos então caminhar pela Palavra e descobrir os segredos do avivamento.

1. Confissão de Pecados

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça.” (1 João 1:9)
Todos os servos de Deus que experimentaram avivamentos divinos, tiveram a mesma atitude em relação ao pecado - “confissão”.
Não podemos nos acostumar com o pecado, nem torná-lo irrelevante. O pecado nos afasta de Deus, corrompe nossas mentes e atrai o reino das trevas.
Viver no pecado é viver fora de Deus e mergulhado em densas trevas.
Em pecado não podemos comungar com Deus, nem perceber as coisas que
Lhe pertencem. Não há alegria, paz e bênçãos para quem vive no pecado.
Só há um caminho para sanar qualquer pecado em nossa vida - confissão,
como está escrito: “O que encobre as suas transgressões jamais prosperará;
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.” (Provérbios 28:13).

2. Quebrantamento

“Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.” (Salmos 51:17). Em mui-

tos lugares na Bíblia, o SENHOR nos comanda a quebrantar, ito é, rasgar
nossos corações numa atitude humilde e desesperada pela sua atenção.
Quebrantar é nos humilhar perante Deus, reconhecendo nossos pecados
e fraquezas, sentindo a necessidade de sermos purificados, para que não
tenhamos vergonha de nós mesmos perante Deus. Isso inclui arrependimento e renúncia à vida de pecador. O choro e as lamentações são ingredientes necessários ao quebrantamento. Nas lamentações de Jeremias o
profeta disse: “Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada
um dos seus próprios pecados.” (Lamentações 3:39).

Encontro de Casais
Nesta sexta-feira, às 20:00 h, em
nosso Templo, estaremos promovendo mais um encontro de casais.
Gostaríamos que todos viessem
e trouxessem casais amigos, para
participar deste momento. O convite é extensivo a todos os adultos
de nossa Igreja, independente do
estado civil. Queremos que nossos
casamentos sejam bem-sucedidos e
abençoados. Aguardamos vocês!

3. Oração

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me
buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos
céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.” (2 Crônicas 7:14)
O povo que chama pelo SENHOR não deve, em hipótese alguma, abrir
mão da oração. Todo mover de Deus, ao longo da narrativa bíblica, sempre
foi precedido de oração, muita oração, não visando o aspecto de quantidade, mas na espécie de oração que realmente move o coração de Deus.
Jesus fez da oração o principal caminho de seu ministério. Orou antes de
receber o Espírito Santo (Lucas 3:21,22). Passou a noite no monte quando foi escolher seus seguidorres (Lucas 6:12,13). O Jardim do Getsemâni
testemunha a importancia da oração em todos os momentos na vida do
Senhor. Abraão orava, Moisés orava, Davi orava, Elias orava, Daniel orava,
Pedro orava, Paulo orava, John Wesley orava, e nós também precisamos
orar. Sem oração não veremos o avivamento de Deus.
Se quisermos viver um verdadeiro avivamento do Espírito Santo, temos
então que andar no caminho da confissão, do quebrantamento e da oração. Só assim teremos chance de ver e sentir o mover de Deus entre nós.
Quarta-feira Matutina
Estaremos orando no Templo todas as quartas-feiras, de
06:00 às 07:00 horas. Gostaríamos de contar com o apoio
de cada um de vocês. Oração há de ser sempre uma chave
que abre as janelas dos céus. “Antes de tudo, pois, exorto
que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em
favor de todos os homens.” (1 Tm 2:1).
Convidados na Célula
Cada um de nós deve levar um convidado para a célula. Nosso
esforço e oração não hão de ser em vão. Há recompensa para o
trabalho de nossas mãos. Levantemos e mãos à obra, pois Deus
tem muitas pessoas para serem salvas. Envolva-se na célula mais proxima.

Ensaios da Cantata da Páscoa todos
os sábados, às 16:00 h. Todos devem ouvir o cd e parender as músicas em casa.
A leitura da Bíblia é importante
no desenvolvimento da fé e caráter cristãos. Tenhamos, portanto,
o bom costume de ler as Sagradas
Escrituras, e permitamos que todos em nossa casa
também o façam. A
leitura diária está
disponibilizada em
nosso site na internete.

Domingo às 09:00 h
Programa da Semana
Dia

Hora

Quarta 19:30
Sexta
20:00
Sábado 16:00
17:30
Domin 09:00
19:00

Culto
Oração
Casais
Cantata
Louvor
EBD
Culto

