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ANOTAÇÕES

Introdução 1º Imperativo
Esperai na graça de Jesus   1Pe 1.13-14
• Entendimento cingido

• Sobriedade

• Esperai a graça Hb 6.19; 1Ts 1.9-10; 2Co 4.17; Ap 22.20

• Vivendo com risco:

• Um outro risco: Pv 30.8-9

• A segurança da salvação: 1Pe 1.13
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que almejamos, mas cientes que jamais 
estaremos no controle, pois este, está nas 
mãos do Senhor soberano que permite ou 
não as coisas caminharem conforme seu 
querer. A Palavra final é sempre dEle. Salomão 
já expressara isto ao nos dizer que “muitos 
propósitos há no coração do homem, mas o 
desígnio do SENHOR permanecerá” (Pv 19:21). 
O grande desafio diante do imprevisto, e 
também do que nós planejamos é 
exercitarmos e mantermos o foco na 
dependência de Deus. É colocar em prática o 
que encontramos no Salmo 37:5 - Entrega o 
teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele 
fará. É necessário abrir mão, não confiar 
simplesmente nos recursos e habilidades 
humanos, mas estar certo de que Ele é quem 
cuida, permite e faz acontecer.
Por fim, depois de toda a aventura vivida em 
Atibaia, colhemos ainda os frutos de conversas 
que foram edificantes, amizades fortalecidas e 
muita história pra contar – os caminhos 
usados por Deus para que isto acontecesse foi 
bem diferente do que nós imaginamos ou 
projetamos. Louvado seja Deus em tudo isto!



3º Imperativo: Portai-vos com temor 1Pe 1.17
• Pai imparcial Jo 15.9-11,14

• Portem- se com temor  1Co 11.29-32; 1Co 3.12-15; 
1Co 4.3-5; 2Co 5.9-10
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2º Imperativo: Sede santos
1Pe 1.14-16

Conclusão: O que isso atinge?
1Pe 1.13-17 (RA) 

Diante do desenvolvimento do ministério da IBCU, 
entendemos que precisamos de mais um pastor para 
atuar com jovens. Em nosso plano, pretendemos 
sujeitar o nome do Paulo Alves Moreira na Assembléia 
da IBCU que ocorrerá no dia 16/11 mas, quero convidar 
aos que se interessam no assunto para uma reunião 
com o intuito de expor nossa razão e objetivo que 
justifiquem essa contratação, e responder a dúvidas e 
perguntas que possam haver. Essa reunião será no 
domingo 26/10, às 11h20min no novo templo.
Espero você. Fernando Leite

Novo Pastor


