Você é exemplo?
Meu Time do Coração

Fabio Grigorio

“Meu Time do Coração”, este foi o tema trabalhado durante esta
semana com cerca de 400 crianças no Programa de Férias organizado
pelo Ministério Semear. Foi uma semana de muito trabalho, muitos
desafios, muita alegria e gratidão, como resultado de trabalho de meses,
planejando e preparando cada detalhe. Deus é maravilhoso e com
certeza faz muito além do que imaginamos, planejamos e muito além das nossas próprias
capacidades. A Ele seja sempre toda a honra e toda a glória.
Foi uma semana onde tivemos a alegria de mais uma vez ver o Corpo de Cristo, a
igreja, em ação. Foram aproximadamente 200 voluntários, homens e mulheres, entre 12 e
65 anos, algumas famílias inteiras que dedicaram todas as suas tardes servindo em várias
áreas, cada uma com um papel muito importante para que a programação fosse realizada.
Eram pessoas envolvidas com recreação, com lanche, recepção, louvor, multimídia,
fotografia, ensino, teatro...
Além desta parte do corpo que esteve servindo durante as tardes, tivemos pessoas
orando, contribuindo financeiramente ou com doações de material necessário. Pudemos
experimentar o que Paulo fala aos Efésios: “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de
todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza
a sua função.” (Ef 4.15-16)
Das crianças que participaram, praticamente a metade não havia tomado uma
decisão por Cristo ainda e puderam aprender sobre o amor e obra de Cristo, através das
músicas, do teatro e do tempo de aplicação com os monitores.
Os desafios continuam e você pode continuar envolvendo-se:
t0SFQBSBRVFPFWBOHFMIPBOVODJBEPFODPOUSFMVHBSOPDPSBÎÍPEFDBEBVNFRVF
haja compreensão do plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê;
t0SFNUBNCÏNQPSTVBTGBNÓMJBT BöNEFRVFTFKBN EFBMHVNBNBOFJSBJNQBDUBEBT
pela mensagem que seus filhos estão levando para casa;
t"HSBEFÎBB%FVTDPOPTDPQPSDBEBWPMVOUÈSJPRVFGF[QBSUFEFTUFHSBOEFQSPKFUP 
por cada um que se envolveu como pôde;
t-PVWFB%FVTQPSTVBHSBOEF[B QPSTVBCPOEBEF HSBÎBFTVTUFOUPRVFEFTGSVUBNPT
de uma maneira tão intensa durante estes dias.
E mais uma vez lembrando as palavras do apóstolo Paulo.
“...todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo
subsiste.” (Cl 1.16-17)
Ministério Semear
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Membresia
Membros recebidos por transferência:

- Osmar Simon - Cristina Simon .BSDFMP-BOEVDDJ
$SJTMFZ-FJUF
4BSBI-FJUF
- Carminda Chinelato
- Mirhiane Abreu +BJSP-FJUF
$ÏMJB-BOEVDDJ

Membro recebido por testemunho:
-FPOJMEB+JNÏOF[

Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Roberto Brito
- Abner Fernandes
-FBOESB'FSOBOEFT - Gabriel Fernandes

ENOQUE E ELIANA FARIA

Pedido de Oração:
Orem por um relacionamento saudável
entre todas as forças missionárias que
atuam na Amazônia.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes
11˚ Encontro de Mulheres
De

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que
desabone a doutrina ou conduta deles, procure um dos
pastores dentro de 15 dias. Após este prazo serão
automaticamente aceitos como membros.

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Gilber e
Silvana Maior pelo nascimento da Sophia no dia
02/07. Que o Senhor dê aos pais força, graça e
sabedoria para criá-la em Seus caminhos.

MINISTÉRIO DE

Volta a Fonte
29 a 31 de Agosto

Palace Hotel - Serra Negra

Preletora:
Márcia Nascimento
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