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LUTE PELA SUA FAMÍLIA
Texto básico: Hebreus 10:36
Em toda geografia do mundo, o lugar onde enfrentamos mais lutas e
celebramos com mais alegria, é na nossa casa. A nossa casa é também o lugar da
promessa.
A família sempre foi o lugar onde travamos as maiores lutas, conflitos internos,
é o lugar onde temos que exercitar a mansidão e a paciência uns com os outros.
Desde o princípio de toda criação de Deus é assim.
Veremos alguns exemplos de famílias da bíblia que passaram por situações
muito difíceis e enfrentaram, porque nelas estavam a presença de Deus.
1. Adão e Eva a primeira família constituída no mundo passou por uma
situação muito difícil de administrar, pois um irmão matar o outro. (Genesis4:8)
Caim decidiu, matar Abel achando que Abel era o problema, porém o problema
estava nele (Caim)
2. Abraão, o chamado pai da fé, apressadamente contratou uma barriga de
aluguel para atender uma ansiedade da esposa (Sara),disso nasce Ismael e então
Sara se sente incomodada com Ismael e manda o menino Ismael ir embora .Abraão
então ver seu filho indo embora de uma forma triste carregando no coração uma
carga de rejeição e não faz nada .Vemos então nessa família a omissão
3. Isaque orou anos para Rebeca engravidar, ela gerou duas nações no seu
ventre, porém eles não souberam criar seus dois meninos (Jacó e Esaú ) Houve
preferências e os pais acabaram colocando um filho contra o outro o resultado disso
foi que passaram sua velhice na solidão porque seus dois filhos passaram a maior
parte da vida intrigados um com o outro. Esses problemas continuaram na família
de Jacó.
4. Jacó teve 12 filhos, um deles chamava -se José. José acabou se sentindo
rejeitado pelos irmãos porque Jacó elogiava José diante dos irmãos, enquanto
criticava os outros filhos, houve preferência novamente e isso gerou ciúmes e inveja
dos irmãos para com José.
5. José um homem que escolheu obedecer a Deus toda sua vida, mas seus
netos se tornaram ladrões e foram assassinados.
6. Elí. teve dois filhos que foram criados na igreja, no serviço de Deus (os filhos
de Eli eram sacerdotes), porém não tinham respeito pelas coisas de Deus, não
respeitavam o que seu pai orientava. Eli foi (distraído na criação) dos filhos deixava
passar muita coisa séria que seus filhos faziam de errado, foi omisso e o resultado
foi o juízo de Deus sobre os filhos dele e sobre ele.
Samuel também teve filhos que não seguiram o mesmo caminho de obediência
que ele vivia Ezequias teve um filho endemoniado foi o pior de todos os reis (II reis
21:11) ele era egoísta e mal. Dos piores ele era o pior, pois praticou coisas que
Deus abominava.
Desde a fundação do mundo, a história se repete entre os homens de Deus.
Estamos dando todos esses exemplos de famílias para entendermos que não
existe família perfeita, nem no passado nem agora. Toda tem seus dramas,
defeitos, imperfeições, mas continuam sendo uma família.
Não cesse de orar pela sua família, seus filhos, seu casamento, não desista da
sua família. Hb.10:36
Pr. Cláudio Pinheiro
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Segunda-Feira – 13/05
5h - Culto da Madrugada.
Dia da Família.

Terça-Feira – 14/05
5h - Culto da Madrugada.
19h – Reunião dos 12 com as
gerações

REDE DA FAMÍLIA
Estamos fazendo uma sequência de 7 dias
denominada: "A conquista da minha
família". Indo para o 3º dia, você e sua
casa na rede de família, ouvindo palavras
libertadoras, terminando dia 12/06 com
nosso Jantar de Casais. Os casais que não
faltarem
nenhuma
quarta-feira
vão
participar do sorteio do convite do jantar.

Quarta-Feira – 15/05

1 - Culto da Madrugada.
5h
19h – Rede da Família. 3º dia
pela conquista da minha família

Quinta-Feira – 16/05
5h - Culto da Madrugada.
19h – Células nos lares

Sexta-Feira – 17/05
5h - Culto da Madrugada.

Sábado – 18/05
19:30h – Rede JUMP. 3º dia
pela conquista dos meus sonhos.

Domingo – 19/05
8h – Escola de Líderes Intensiva
9h – Escola Bíblica Dominical.
10h – Rede de Crianças.
10h30 – Rede de Adolescentes.

CULTO DE CELEBRAÇÃO
8h – Melhor Culto
10h –No Templo
18h – No Templo e nas
Bases Setoriais

ERRADICAÇÃO DA POBREZA

REDE JUMP
Uma sequência de 7 dias na Rede Jump "A conquista do meu sonho". Estamos indo
para o 3º dia. Os jovens que chegarem no
horário e não faltarem nenhuma rede,
participarão do sorteio do jantar dos
solteiros dia 14.06.

Estamos firmes no propósito de
transformar nossa geografia, não
somente em oração, mas também com
ação.
O Projeto de Erradicação da Pobreza
é uma estratégia para provocar essa
mudança.
Convocamos a Igreja para se unir e
trazer um item da cesta básica (entregar
na Secretaria da Igreja) e também nos
ajudar a entregar, levando alimento físico
e também espiritual à população carente
da nossa cidade.

FUNDAÇÃO AFIF ARÃO

CONGRESSO INTERNACIONAL

14 DE MAIO
O dia da beleza no Recanto Azul. Os
profissionais que estiverem disponíveis e
dispostos a abençoar nossos idosos,
devem entrar em contato com o Charles ou
Perpétua (sede da Fundação,) ou com a
Débora. Será de 8h às 10h.

19 A 22 DE JUNHO
A inscrições do congresso anual, já podem
serAntigo
feitas no
site do MIR, foi
onde
você pode
O
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escrito
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pegar um valor
hebraico,
compromocional.
exceção de algumas

Precisamos de voluntários para aula de
informática, Professores (Ensino Fundamental),
Teclado e Professor de Educação Física.
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grego.

O Codex Vaticanus é provavelmente
o mais antigo exemplar da Bíblia em
19 A 26 DE MAIO
A Campanha é para gerar temor em todos forma completa.
ISRAEL – SUCOT 2019
MANTENDO O ALTAR LIMPO

que sobem ao Altar do Senhor para termos
um Culto mais saudável e um povo mais
tratado. Na verdade, será um tempo para
uma autorreflexão e, a partir de nós,
acompanharmos um discipulado mais
responsável com aqueles que ministram
na Casa de Deus.

ISRAEL VIP – 08 A 18 DE OUTUBRO
U$ 3.360 – Voando LUFTHANSA

ISRAEL/PARIS – 08 A 20 DE OUTUBRO
U$ 3.690 – Voando KLM / AIRFRANCE
Pacotes não inclui: Festa ICEJ Internacional /
Conferência Tngroup, Extras em hotéis

ESCALAS

//

LOGÍSTICA

JEJUM E ORAÇÃO

Quarta-Feira (15/05):
Kassio Oliveira e Daniele Melo

Alvos: Células,Gerações,Igreja,Liderança,
Conquista da Cidade, Fundação Afif Arão.

Sábado (18/05):
Prs. Matheys e Dayanne Rocha

2ª - 12 geracionais
3ª - 12 administrativos
4ª - 12 multiplicadores
5ª - 12 educacionais
6ª - Todos os pastores do ministério

Domingo (19ok/05):
Manhã: Francisco Elias e Ene Campos
Noite: Pr. Reginaldo Moura, Apa Dayse
Costa e Perpetua Braga

