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Campo Missionário em Parceria com a JMN/IPB
Igreja-mãe: I.P. Vinhosa, Presbitério de Itaperuna - PREI
Reuniões: Aos domingos às 09:30h e às 19:00h
Sextas-feiras às19:00h

Adoração e Fé - em Situações de Dificuldades e Transtornos
"Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação; porque, depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam." - Tiago 1.12

O entendimento de que somos nesta geração um reino de sacerdotes do Senhor
(1 Pe 2.9), com a missão de ministrar a Deus no “Santíssimo” (Hb 10.20), e fora da porta (Hb 13.13);

e como embaixadores de Deus (2a. Co 5.20; Ef 6.20) conclamar os pecadores perdidos a se
reconciliarem com Deus (2a Co 5.20), não nos exime de ser provados e testados em nossa
prática diária da fé (Jo 16.33; Tg 1.2-4, 12).
Precisamos ser fortes e ativos (Dn 11.32), aguerridos na fé (Hb 11.32-34), diligentes em
espírito (Hb 6.11), e inflexíveis quanto aos propósitos para os quais fomos chamados (Hb 10.39):
1) expressar a nossa fé em adoração ao Senhor no “Santíssimo” (Hb 10.20) confiados nas
promessas do Senhor (Hb 10.23); 2) exercitar a nossa fé diante dos homens (Mt 5.16; Rm 1.17; 1 Pe
2.15), sobretudo em meio a situações de dificuldades e transtornos.
Abraão, o pai da fé (Rm 4.17-22), expressou a sua fé nas promessas do Senhor, mesmo
em meio a turbulências e transtornos. Enfrentou e venceu uma dificuldade quase mortal no
Egito, devido a beleza e formosura de sua esposa Sarai (Gn 12.11-20). Teve problemas com o
seu sobrinho Ló, e dele precisou se separar, por causa do crescimento dos seus rebanhos
(Gn 13). Alguns anos mais tarde, quando soube que o seu sobrinho Ló se tornara prisioneiro
de guerra, Abraão reuniu um exército de trezentos e dezoito homens valentes, travou batalha
contra os adversários, libertou e trouxe novamente consigo o sobrinho (Gn 14). Mesmo
quando exposto a situações de prova, Abraão era inflexível na sua fé em Deus, e ia edificando
altares e adorando ao Senhor, em todo o tempo (Gn 12.6-7; 13.14-18).
Moisés enfrentou dificuldades e transtornos do início ao fim do seu ministério, mas
não esmoreceu, permaneceu firme em sua fé, adorando e bendizendo ao Senhor em todo o
tempo, edificando altares, e obtendo inspiração para compor belíssimos salmos e cânticos de
adoração e exaltação ao Senhor (Ex 15; Sl 90; Ex 17.8-15).
O sacerdócio espiritual da Igreja também terá muitas batalhas a enfrentar, por
todos os seus dias até o tempo do fim. Mas prevalecerá por sua adoração, fé, e intercessão
(1a. Tm 2.8; Sl 63.4; Sl 88.9).
Por: Pr Edemar Vitorino

Texto extraído do livro: “Tempo Profético de Universal Adoração”, de Edemar Vitorino da Silva,
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Avisos & Edificação
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEMPLO
Foto de 3a. feira, dia 31/05/16. Já estamos em fase de
finalização do alicerce do templo. A próxima etapa será o
assentamento dos tijolos, e as paredes começarão a aparecer!
Damos graças a Deus por todos que estão contribuindo
financeiramente para obra. Deus abençoe ricamente a todos.
Na inauguração do templo vamos realizar um grande culto de
louvor e adoração a Deus, para o qual esperamos contar com a
sua honrosa presença!

SANTA-CEIA - No culto vespertino de hoje, às 19:00h, teremos a
Celebração da Ceia do Senhor. Preparemo-nos e aproximemo-nos com
corações repletos de ações de graças, louvor e adoração a Deus, pelo
privilégio de sermos chamados seus filhos, e pela honra de nos alimentarmos
da Mesa do Senhor, nosso Deus e Pai Celestial.
REFLITA - Faça as pessoas verem o quanto você está comprometido(a) com Deus, e, assim,
você terá incentivo e força para prosseguir no caminho da fé cristã.
COMPROMETIMENTO COM DEUS - Comprometimento começa no coração, vem antes
da ação, te capacita a tomar decisões, e abre as portas para o cumprimento da sua missão.
Procure comprometer-se com Cristo verdadeiramente, de todo o seu coração!
DEUS NOS CONSOLA - “Eu, eu sou aquele que vos consola; quem, pois, és tu, para que
temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva?” (Is 51.12).
C.S. Lewis diz: “O carinho é responsável por nove-décimos de qualquer felicidade sólida e
durável que há em nossas vidas.” Carinho é a melhor forma de consolação e encorajamento. O
povo de Deus precisa do consolo divino para enfrentar a jornada da vida cristã. A promessa de
hoje é para quem precisa de consolo. Primeiro, o autor da promessa: Eu – Deus. Eu sou
significa que Ele é o Ser de existência própria que sempre foi, é e será. Ele é o único Deus vivo e
verdadeiro. Ele é o nosso Criador, Sustentador e Salvador. Segundo, o conteúdo da promessa:
eu sou aquele que vos consola. Trata-se de um consolo pessoal, divino e contínuo. Consolo
significa encorajamento, socorro do céu e auxílio do alto. Se não Ele, então quem? Ele é Deus de
toda consolação. O seu afeto nos faz feliz. C. S. Lewis diz: “Ao afeto se deve quase toda
felicidade sólida e duradoura”. O Terceiro, a reação à promessa: quem, pois, és tu, para que
temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? O Senhor já nos
libertou de todos os nossos opressores. Eles são como ervas passageiras. Não devemos temer os
homens que representam os inimigos da nossa alma. John Piper diz: “Somente o evangelho
pode fazer duas coisas aparentemente contraditórias: destruir o orgulho e aumentar a
coragem”. Ore esta promessa. - Rev.Arival Casimiro
SER FELIZ É encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do
medo, amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. – Augusto
Cury
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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.

