Vocêlembrou
é exemplo?
Você
de amar?

Lucas Tutui

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no
céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o
que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos".
Mateus 28:18-20 (NVI)
Está é uma ordenança clara de Jesus para nós, a tarefa de enquanto estivermos indo, trilhando
nosso caminho façamos discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer
tudo o quanto, o próprio Cristo nos tem ordenado. Este é um versículo muito conhecido, um
daqueles que você começa a falar e todos completam a frase.
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O Ministério Missões está precisando de
doações de milhas.
Caso você queira contribuir procure:

Lucas Tamburus
19 9604-1262 | lucas.tamburus@nobelcargo.com

Agenda de Pastores:
De 25/02 a 12/03 o Pr. Fernando Leite
estará de férias.
De 26/02 a 18/03, o Pr. Wagner Fonseca
estará de férias.

Gostaria de tecer algumas palavras sobre nossa obrigação de levar o evangelho aos perdidos,
pois sabemos da ordenança e das tarefas que são requeridas de nós, mas como está o nosso
coração para esta tarefa. As Escrituras dizem o seguinte: Respondeu Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus
de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o primeiro e maior
mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Destes dois
mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas". Mateus 22:37-40

OTONIEL E IZILDA BERTI
Pedido de Oração:

Oremos juntos,
pela forma com que o Senhor trata a cada
um de nós. Porque somos seus filhos!
Mais Informações:

Temos amado os perdidos? Temos nos compadecido daqueles que estão caminhando a
passos largos para o inferno? Temos de fato, nos preocupado com estas vidas preciosas para o
Senhor (Lucas 15.7)? Está pergunta surgiu em minha mente quando estudava um livro sobre
liderança espiritual, e fui despertado à pensar não apenas na tarefa, mas em como desempenhá-la.
Se não houver amor de nada valerá a nossa pregação, se for apenas uma tarefa para preencher os
requisitos, pessoas não darão crédito a mensagem do evangelho. Longe de mim dizer que o
convencimento vem através do pregador (Jo 16.7-8), mas devemos ser coerentes e obedientes,
amar os perdidos como Jesus nós amou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e partiu
dEle nos resgatar (Ef 2). Nosso alvo maior sempre será o de nos assemelharmos a Cristo.
Neste carnaval teremos uma oportunidade preciosa de levar o evangelho a pessoas que
estão buscando felicidade e satisfação em festas, bebidas, orgias, drogas entre outras coisas. Minha
oração é para que cada um dos envolvidos
Membresia
nesta ação evangelística promovida pelo
Membro recebido por transferência:
ministério Pesca, Nação Resgate e Min. de
- Glauciane Lopes
Jovens da IBCU, no carnaval de Barão Geraldo,
Membros recebidos por testemunho:
lembre das ordenanças de Cristo; amar o
- Karina Delcaro - Geziel G. Dias - Sirlei Davanço
próximo como a si mesmo e levar a água da
vida, para saciar por completo a sede daqueles
Membros transferidos para outra igreja:
que estão perdidos, secos, sedentos por uma
- Tiago Pelá
- Cristiane Pelá
satisfação real ainda que não saibam. A água da Membros a serem recebidos por transferência: (*)
vida é Jesus Cristo, o nome pelo qual importa
- Ozebio Rolim - Júnia Alencar
*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como
que sejam salvos. At 4.12 Que o Senhor nos
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que
ajude a amar hoje e sempre, para honra e glória
desabone a doutrina ou conduta deles, procure um dos
do Seu nome e para sermos reconhecidos como
pastores dentro de 15 dias. Após este prazo serão
automaticamente aceitos como membros.
seus filhos.
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Como é notório, o número de bebês de 0 a 3 anos tem
aumentado.
Necessitamos de mais pessoas integrando a equipe de
cuidado para com os pequenos.
Para isso, realizaremos um treinamento com
as pessoas interessadas em servir ao Senhor
nesse ministério.
Homens e Mulheres são bem-vindos!
FICOU INTERESSADO (A)?
Envie um e-mail para:
rose.fonseca2@gmail.com

www.ibcu.org.br

