Semana

de

Oração Nossa semana de oração

foi uma bênção. Deus está nos transformando em um povo de oração. Uma Igreja que
ora certamente será uma bênção nas mãos do
SENHOR.

mente dos homens”. Nós, pais, somos os líderes
constituídos pelo próprio Deus em nossa família. Precisamos carregar os fardos da nossa família e levar esses fardos aos pés do Salvador.
Precisamos ser não apenas provedores, mas sobretudo intercessores. Não apenas estar na frente da batalha da manutenção do lar, mas sobretudo na trincheira da oração em favor do lar.

Escola Dominical Você precisa trazer seus
filhos em nossa EBD. Não há, depois de
nosso lar, lugar mais perfeito para nossos filhos desenvolverem sua fé e relacionamento com Deus.

Hernandes Dias Lopes

PROGRAMA
DIA

HORA

O SENHOR aguarda você
nesta quarta-feira para a oração. Então venha
às 06:00 h. Levante cedio e comece seu dia na
casa de Deus para orar.

Quarta
Quinta
Sábado

Aviva SENHOR

Domingo

06:00
19:30
16:00
09:00
10:00
19:00

Quarta

de manhã

Acredite que o
SENHOR está fazendo algo entre nós, e logo
veremosos resultados de Sua boa mão agindo
na Sua Igreja.
a tua obra

CULTO

Oração Matutina
Culto de Oração
Ensaio do Louvor
EBD
Pastoral
Celebração

LEITURA DA BÍBLIA
Domingo
Segunda
Terça

18
19
20

Marcos 13-16
Lucas 1-3
Lucas 4-6

Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

21
22
23
24

Lucas 7-9
Lucas 10-12
Lucas 13-15
Lucas 16-18

Thárgira Rorato Contamos hoje com irmãos

preciosos da Igreja Batista Missionária de Ilhéus
- Ba, doo Pr Gilmar Bomfim. Acompanhando o
Grupo de Louvor está o Pr Gildo Rorato. Damos
as boas-vindas a estes irmãos, e desejamos ser
abençoados por sua ministração. “Bom é louvar ao SENHOR.”

17/07/2016

Notícias & Avisos

Um intercessor é alguém que sente o
fardo dos outros sobre si (Ne 1.4)
Um intercessor torna-se responsável diante do
conhecimento de uma necessidade. O conhecimento de um problema nos responsabiliza diante de Deus e dos homens. O conhecimento dos
problemas do seu povo levou Neemias a orar a
respeito do assunto. Ninguém conhece os filhos
mais que os pais. O conhecimento de suas lutas,
carências e sonhos deveria colocar-nos de joelhos diante do Pai.
Um intercessor sente a dor dos outros em sua
própria pele. Um egoísta jamais será um intercessor. Só aqueles que têm compaixão podem
sentir na pele a dor dos outros e levá-la ao trono da graça.
Neemias chorou, lamentou, orou e jejuou durante quatro meses pela causa do seu povo. Sua
oração foi persistente e fervorosa. Se Neemias
foi capaz de chorar e jejuar por pessoas que ele
não conhecia pessoalmente, quantos motivos
nós, pais, temos para orar, jejuar e chorar em
favor de nossos filhos!
Cyril Barber diz que um líder sábio coloca
bem alto em sua lista de prioridades o bem-estar daqueles com quem trabalha. Ele se assegura de que os problemas dos seus liderados sejam resolvidos antes de cuidar de seus
próprios problemas.
Montgomery acertadamente afirma: “O início
da liderança é uma luta pelo coração e pela

Edificando uns aos outros
Dentro do texto que estamos estudando, vamos
refletir em pontos relacionados ao batismo:

a. Batizados na morte de Cristo (v. 3)

Texto-base: Romanos 6.3-6
Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados
na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele
na morte pelo batismo; para que, como Cristo
foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do
Pai, assim também andemos nós em novidade de
vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo
isto: que foi crucificado com ele o nosso velho
homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos.

Verdade Principal
O batismo não é simplesmente um ritual para
cristãos. Ao entender o significado desse ato,
temos a capacidade de compreender o quanto
a obra de Cristo é ampla e impacta nossas vidas
de modo profundo e abrangente.

Introdução
Viver em Cristo é viver novidade de vida. Essa
frase é frequentemente dita e ela é uma feliz
verdade para todos que aceitaram a Jesus com
Senhor e Salvador. Um dos momentos importantes da caminhada cristã é o do batismo, que é
a representação de que o velho homem, a nossa consciência antiga que fazia de tudo para satisfazer somente nossos desejos e mais nada, é
sepultado e das águas surgem o novo homem,
tendo como modelo Jesus Cristo. Batismo é a celebração e reconhecimento de que nascemos em
Cristo para viver uma nova vida!

A morte de Cristo é o que possibilita que o significado do batismo seja tão belo e profundo. Ao
participarmos desse momento, a declaração que
estamos fazendo é de que somos beneficiários
da morte de Cristo. Por isso, a única chance de
conseguirmos morrer para a nossa antiga maneira de viver é através de aceitar a nova vida de
Jesus. Através da morte de Jesus, e somente por
ela, temos condições para viver de novo.

b. O batismo nos dá esperança (v. 4, 5)
Ao olharmos para o ato do batismo, nosso coração deve se encher de esperança. Assim como
nos identificamos com Cristo em sua morte,
também cultivamos em nós a esperança de
que, assim como Deus ressuscitou Jesus dos
mortos, fará o mesmo conosco. O batismo nos
lembra de que a morte não foi o fim da linha
para Jesus e nós, que cremos e temos Jesus
como Senhor, não devemos enxergar assim,
mas sim a convicção de que Deus também fará
isso conosco. O batismo é a lembrança de que
vivemos uma nova vida hoje e que essa vida
não será finalizada em nossa morte física.

c. Não servimos mais ao pecado (v. 6)
Outra marca do batismo é o entendimento de que
não mais servimos ao pecado, mas sim a Jesus.
Muitas vezes só nos lembramos de que Jesus é
nosso Salvador, mas é importantíssimo termos a
consciência de que ele também é Senhor das nossas vidas e essas duas características de Cristo andam juntas. Não é possível ele ser somente Salvador e não Senhor. Por isso, ele sendo o senhor das
nossas vidas, devemos nos dedicar a viver a vida
que Ele espera que nós vivamos. Com certeza,
ainda erraremos e pecaremos na caminhada, mas

que sempre tenhamos dentro de nós a disposição
para nos arrependermos rápido, fazendo com que
o pecado não se torne um hábito, mas sim um
“acidente de percurso” na nossa caminhada.

Apoio: Alguns textos dão suporte a essa
ideia do batismo
Mateus 28.18-20: a Grande Comissão de Jesus
para nós inclui o ato de batizar as pessoas, mostrando quanto o evangelismo e o batismo precisam ser praticados dentro da igreja.
Atos 2.37, 38: O batismo é um ato público de
confessar a Jesus como Senhor e Salvador da
sua vida.
Colossenses 2.12-15: O batismo é o resultado de
uma obra espiritual de Cristo por nós.

Evangelismo:
O nosso testemunhar a Jesus está atrelado ao
batismo. Se realmente morremos para o mundo e vivemos para Deus, precisamos estar demonstrando isso para as pessoas que estão ao
nosso redor ao ponto de despertar o interesse
delas naquilo que Deus fez em nossas vidas.
Nossas atitudes também tem o poder de testemunhar, não somente nossas palavras. Quais
tem sido as suas atitudes com seus amigos que
não são cristãos? Essas atitudes mostram que
você teve uma grande mudança em sua vida ou
nada mudou quando você está com ele?

Ministrando uns aos outros
Talvez nem todos da célula sejam batizados,
agora pode ser um bom momento para falar sobre a importância desse ato e todos se mobilizarem para ajudar essas pessoas a passar pelas
águas batismais.
Orem uns pelos outros, pedindo que Deus dê
graça e sempre lembre a todos que a vida que
vivemos hoje deve carregar as marcas de Jesus,
pois ele é nosso Senhor e Salvador.
Por Lucas Gregório Nunes

