Novos Tempos
Damos início neste domingo a duplicação do
culto considerando que o nosso espaço estava
lotado, e com vistas ao crescimento que
buscamos. Tanto pela manhã como à noite
teremos diferentes temas sendo abordados na
EBA, de forma que cada um poderá fazer sua
escolha de curso ou horário de culto. Imagino
que teremos um período de adaptação, e
contamos com a contribuição de todos. Caso
possa, ajude quem estiver perdido, e se observar algum problema, nos informe.
Iniciarei no domingo 17/08, uma nova série de
mensagens nos cultos expondo a primeira
carta de Pedro. Pedro escreve a leitores que
passam por momentos de alto risco, e assim os
lembra que são peregrinos neste mundo, que
estão destinados aos céus, e que suas escolhas,
valores e maneiras de viver deveriam estar
pautadas pelo céu, pelo Senhor, por suas orientações e exemplo.
Hoje vivemos uma realidade muito diferente
deles, dos destinatários da carta de Pedro,
vivemos relativa paz, nossas vidas não estão
ameaçadas por causa de perseguição à fé cristã,
mas sofremos pressão a nos amoldarmos ao
padrão do mundo materialista e consumidor,
de forma a sacrificarmos a fé por causa dos
valores e maneiras de viver do mundo. Assim, a
exortação de Pedro também é contemporânea
para nosso bem e muito relevante para nossa
fé.

Você pode otimizar seu aproveitamento destas
mensagens e do conteúdo de Primeira Pedro
lendo a carta, relendo o trecho específico a ser
estudado, estando presente regularmente aos
domingos, e ouvindo as mensagens durante a
semana.
Lembre-se: Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para ensinar, repreender, corrigir e educar,
para que você seja maduro e habilitado para o
serviço a Deus!

Fernando Leite
fleite@ibcu.org.br

Nota de Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Alberto e Letícia Maza
pelo nascimento da Bianca no dia 03/08. Que o Senhor
dê aos pais força, graça e sabedoria para criá-la em Seus
caminhos.

Nota de Falecimento
Comunicamos o falecimento do senhor Alberto, pai de
Alberto Maza Martinez no dia 21 de julho. Aos familiares,
a nossa oração para que Deus os conforte e fortaleça.
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