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A Terra Se Encherá Da Glória Do Senhor
“Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.” (Hc 2.14)

Em nenhum outro tempo da história se constatou na Igreja
transformações e avanços tão profundos na área da adoração, como nos dias atuais.
Esse “mover” de adoração tem contribuído significativamente para a elevação do
nível de adoração da Igreja, e pode ser considerado como um sinal profético do
cumprimento da profecia de Amós 9.11: “e acontecerá, naqueles dias, que levantarei o
tabernáculo caído de Davi...”
Temos vivenciado em nossos dias, um derramar da abundante graça do
Senhor no seio da Igreja, inundando de gozo, paz e alegria os cultos, e trazendo
restauração ao altar de adoração. Observa-se um aumento crescente na legião dos
verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade (João 4.23-24).
Decorrentemente, e graças a Deus, o falso culto, frio, legalista, formal, humanístico,
farisaico, herético, e pagão, vem perdendo espaço...
Mas tudo isto que já temos experimentado e vivenciado em nossos dias,
não passa de gotas do muito que Deus ainda irá fazer, de forma crescente e
progressiva, até o glorioso “Dia do Senhor”: “como está escrito: “Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam” (1 . Cor 2.9).
As boas novas de redenção não foram restritas a umas poucas vilas na
Palestina, são para todo o mundo. E as Escrituras revelam que haverá um tempo de
universal adoração sobre a terra: “Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do
Senhor, como as águas cobrem o mar.” (Hc 2.14). Deus não é Senhor de apenas algumas
poucas tribos, Ele é: “o Senhor de toda a terra”, “um grande Rei sobre toda a terra”! (Sl 97.5,
47.2). Jesus Cristo levou sobre Sí o pecado de “muitos” (Is 53.12). João viu
os “muitos” adoradores do Cordeiro que foram salvos (Ap 7.1-14; 14.1-5; 19.6-8).
Os salmistas, de forma franca, direta e precisa anunciaram tempos
vindouros de universal adoração: “Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante
a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome” (Sl 86.9). “Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se
converterão os confins da terra; perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do
Senhor é o reino, é ele quem governa as nações.” (Sl 22.27-28).
É chegada a hora da “Noiva” (=Igreja), se ataviar para o encontro com o
Noivo (=Jesus Cristo), porque o glorioso dia das Bodas se aproxima. A “Noiva”
precisa se aproximar mais, relacionar-se melhor, se tornar mais íntima, expressar
com maior ternura o seu amor! A adoração verdadeira em espírito e em verdade no
“Santo dos Santos” (= “Santíssimo”), é a forma sublime pela qual a Igreja deverá
expressar o seu amor pelo Noivo Amado, Jesus Cristo, desde agora e até o dia final!
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Avisos & Edificação
INICIADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEMPLO
Na última 6a. feira, dia 13/05/16 foi iniciada a obra de
construção do templo e instalações anexas da nossa Igreja, no
terreno adquirido recentemente. Damos graças a Deus pelos
irmãos da nossa própria Congregação que estão ofertando
financeiramente para o custeio desta obra, e pela fidelidade de
todos nos dízimos, ofertas regulares, e ofertas especiais. Deus
abençoe todos que estão investindo nesta obra missionária!
Na inauguração do templo vamos realizar um grande culto de
louvor e adoração a Deus!

FAÇA DO SEU LAR UMA CASA DE BÊNÇÃO - Nas Igrejas Presbiterianas o mês de Maio
é o “Mês do Lar”. Na maioria das nossas Igrejas são realizados muitos cultos nos lares durante
este mês. A família é um projeto de Deus! É da vontade de Deus, é plano de Deus, que o lar seja
uma “Casa de Bênção”. A letra da música da Eyshila: “Casa de Bênção” é uma oração que todos
nós devemos fazer:- "Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do

céu. Nela estarão reunidos adoradores, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha
casa será reconhecida, como um lugar de milagres e oração; onde Jesus tem prazer em
ficar; onde o Espírito Santo habita; onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar,
Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade
pra ficar, e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver
sem ti”
ORANDO PELO PRESIDENTE MICHEL TEMER - "Antes de tudo, pois, exorto que se
use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os
homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que
vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito" (1Tm 2:1-2). Neste texto o
apóstolo Paulo está orientando Timóteo a ensinar a igreja a orar pelo imperador de Roma e
demais autoridades constituídas, para que os cristãos, como cidadãos, pudessem
tranquilamente ganhar o pão de cada dia e tivessem liberdade para servir à Deus. A igreja cristã
subsiste, sobrevive, existe e serve a Deus debaixo de qualquer regime e qualquer governante.
Pois embora nosso Reino não seja deste mundo, nosso Rei também aqui governa. - Rev. Augustus
Nicodemus Lopes

LUTAR SEMPRE, DESISTIR JAMAIS! - Mesmo em meio a tantas incertezas e
fragilidades, nossas Instituições parecem funcionar. O que não podemos é desistir do exercício
de nossa cidadania, ainda que tão maltratada. São 500 anos de corrupção, educação precária,
péssima saúde pública, exclusão completa dos pobres, crescimento desordenado dos centros
urbanos, domínio econômico das elites, etc. Assim, para mudar é preciso tempo para implantar
novos valores e costumes, em todas as áreas, a fim de que uma nova cultura seja desenvolvida
em nosso país. Soli Deo Gloria! - Rev. MarcosAzevedo, Missionário em Marseille, França.
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6 . feiras às 19:00h Temos Culto - Participe!
Visitante: a sua presença muito nos honra e alegra, volte sempre!
Ofertas e Dízimos: não fazemos recolhimento durante os cultos.
deposite seus dízimos e ofertas diretamente no gasofilácio.

