Você é exemplo?

MÃOS À OBRA

Vlademir Hernandes

No culto deste domingo, mediante a segunda mensagem sobre
o Serviço Cristão, somos novamente estimulados à considerarmos
esta nossa responsabilidade com a maior seriedade possível.
Na primeira mensagem baseada em Efésios 4:7-16, pudemos
ser lembrados de que o serviço cristão deve ter altíssima prioridade
na vida de todo o cristão.
Refletimos em 5 RAZÕES que justificam tal priorização. A primeira razão,
refere-se ao Sacrifício de Cristo. Não podemos ficar indiferentes ao chamado para
servir nesta obra que custou tanto para nosso Senhor estabelecê-la, e pela qual Ele
expressa tanto comprometimento.
A segunda razão diz respeito à Importância da Igreja. Esta instituição foi
estabelecida pelo Senhor para ser "Coluna e Fundamento da Verdade" (1Tm 3:15).
Sua missão é proclamar a Verdade para que pessoas sejam libertas da pior das
calamidades (a condenação) e sejam conduzidas à melhor das prosperidades (o
relacionamento íntimo com o Senhor que nos conduz à maturidade). Sua obra é
singular e superior a qualquer instituição humana que existe ou venha a existir, por
mais significativa que seja.
A terceira razão é o Recrutamento Integral feito pelo nosso Senhor. Ninguém
está dispensado da convocação de servir ajudando a edificar a igreja local. Aquele
que tem "Toda a Autoridade" convoca. Cabe-nos obedecer à convocação
alegremente.
A quarta razão é a Valiosa Experiência que o ministério na igreja local
representa. Mais do que uma obrigação, é um dos maiores privilégios que podemos
desfrutar nesta vida: ajudar na mais importante obra já realizada. É uma gratificante
experiência, que devemos valorizar muito.
A quinta razão refere-se à Aptidão Garantida a cada um de nós para o serviço
na igreja local. A única responsabilidade da nossa vida para a qual o Senhor nos
capacita sobrenatural e especificamente com dons espirituais.
As letras iniciais das 5 razões formam o acróstico "SIRVA", intencionalmente
destinado a cada dedo da nossa mão esquerda. Na segunda mensagem, um novo
acróstico será proposto para nossa mão direita. Tal acróstico será "MUITO". Cada uma
das letras nos indicará as AÇÕES específicas e sistemáticas para que todos nós
tenhamos o Serviço Cristão como uma responsabilidade de altíssima prioridade em
nossas vidas.
Fique atento também à segunda mensagem, e na próxima vez que você olhar
para as suas duas mãos, que você se lembre claramente de que o chamado do
Senhor para que você tenha o Serviço Cristão em altíssima prioridade na sua vida
tem RAZÕES e demanda AÇÕES: "SIRVA MUITO!"
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Como
ensinar a bíblia
para crianças de 4 a 11 anos
Muitas vezes você pode pensar:
Gosto de crianças, mas não me sinto pronto(a) para ensiná-la.
Eis aqui a oportunidade.
O treinamento ocorrerá em agosto e setembro durante a EBD,
ou seja das 9h30min as 11h15min aqui
mesmo na IBCU.
Abordaremos temas como:
- Por que ensinar a bíblia para crianças
- Como organizar e conduzir um culto infantil
- Como preparar aulas bíblicas
- Evangelização de crianças
- Características de cada faixa etária
- Dicas criativas

PAULO ADOLFO E RAQUEL
Pedido de Oração:
Oremos pelo planejamento e execução da
viagem missionária. Que tenhamos
corações submissos nas mãos do nosso
Mestre.

Ore e se disponham.
Maiores informações:
rose.fonseca2@gmail.com

Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

5˚SEMANA DA SOLIDARIEDADE

Servindo a Deus
&

Ajudando o Próximo

18 a 23 de Agosto

Membresia
Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- David Baena
- Jane Santos
- Luzia Roulet
- Samuel Santos
- Juliana Lima
*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.

Inscrições Online
www.ibcu.org.br

Indicaremos necessidades específicas de
doações para cada trabalho que será
realizado na Semana de Solidariedade.
Aguarde mais detalhes

Membro transferido para outra igreja:
- Ester Takata
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