Cultos da Semana
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Quarta-feira às 20h Culto do Crescimento - Quinta-feira às 20h Ministério com
Famílias - Sexta-feira às 20h Culto de Libertação - Sábado às 19h30 Culto de Jovens
Domingo às 8h Culto, às 9h Escola Bíblica, às 10 e 18h Culto

O culto da noite, a partir de hoje, passará
para às 19 horas. Fique atento para não
chegar uma hora antes. A direção de hoje
está a cargo do Pr. Geuzeli, com ênfase na
oração, palavra e um lindo louvor.
Amada irmã, o nosso próximo encontro será
no dia 08, quinta-feira, às 20 horas. Priorize
estes momentos agradabilíssimos na
presença de Deus. Não fique em casa,
esperamos por você.
Também os homens terão o seu abençoado
encontro no dia 08, quinta-feira, às 20 horas,
com aquela conversa franca e abençoadora,
dirigida pelo Pr. Fernando. Mexa-se e
venha.
No próximo domingo, dia 11, das 14h30 às
17h30, teremos nosso 1° Encontro só para
Meninos, de 9 a 13 anos. Traga o seu
coleguinha para se alegrar com a gente.
Amados Diáconos e Diaconisas, o nosso
Refrigério será no dia 15 de novembro,
feriado nacional. Contamos com a presença
de todos. Serão ótimos momentos de
comunhão e edificação. Imperdível!
Já está próximo! Será no dia 18, terceiro
domingo, logo após o culto das 10 horas. Na
ocasião entregaremos as nossas Primícias ao
Senhor, nos três cultos. Todos serão ungidos
com a bênção da prosperidade. Leve o seu
envelope especial e participe festivamente
com a sua oferta de gratidão ao Senhor.

Oferte ou Dizime em Nossa Conta

Dia 19 de novembro, segunda-feira, às 20
horas, estará conosco o organista Jônatas,
de São Paulo, para nos abençoar com lindas
músicas. Ele também nos ajudará nos três
cultos do dia 18, domingo. Será tudo para o
nosso Deus.

Você jovem, que irá se ingressar na faculdade ano que vem, não perca esta oportunidade. Daremos dicas, reflexão e testemunhos. Nossa intenção é preparar você para
este novo universo. Não queremos que sua
fé se esfrie. Será dia 24 de novembro,
sábado, aqui na igreja, de 10 às 13h. Investimento R$ 10,00, com almoço incluso.
Este grande evento se aproxima, faltando
apenas 35 dias, para o domingo, 09 de
dezembro. Traga logo as suas doações e
peça-as também aos seus familiares e
amigos. Todo o lucro com as vendas será
revertido em ajuda humanitária, como
cestas-básicas e remédios. Prontifique-se
para ajudar como barraqueiro.
NOVEMBRO
18 Almoço de Gratidão e Ceia nos três
cultos, com entrega das PRIMÍCIAS
e unção.
19 Segunda com Música de Primeira Organista Jônatas.
24 2° PREFAC.
DEZEMBRO
02 Recital da Família, 18h - Macarronada.
09 20° Bazar da Fé, 08h.
31 Jantar da virada, 20h30 e culto às
22h.
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Igreja Batista da

Renascença

A Igreja do Amor, Buscando a Excelência em Cristo

Oramos, cantamos e falamos sobre a bondade de Deus. Entretanto, “Deus é Espírito”,
disse Jesus Cristo à mulher samaritana, com
quem se encontrou junto ao poço de Jacó.
João 4:24. Sendo Ele um Espírito, (pneuma
no grego; vento) como poderá ser bondoso
para conosco? É pela instrumentalidade das
pessoas que Ele usa, que a sua bondade
chega até nós.
Da mesma forma, a maldade poderá nos atingir pela instrumentalidade das
pessoas más.
Foi o Senhor Jesus Cristo quem disse: “O homem bom do seu bom tesouro
tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más.”
Mateus 12:35.
Eu posso levar a bondade de Deus aos outros pelo que digo, pela atenção que
dou, pelo agrado, pelo meu encorajamento, etc. Fica uma pergunta curiosa:
Quanto da bondade de Deus as pessoas recebem de mim, enquanto estou com
elas? A outra, é: quanto da bondade de Deus eu recebo enquanto alguém está
comigo? Concluímos que a bondade de Deus nos alcança por meio de alguém
que Ele usará. Por esta razão, não obstrua os canais das bênçãos que são as
pessoas. Faça tudo para se relacionar com todos, da melhor forma possível!
Vamos dar um exemplo prático: A Igreja Batista da Renascença é tremendamente abençoada por Deus que usa cada um de nós que ajuda; orando,
trabalhando, tocando e ofertando dízimos, ofertas e agora PRIMÍCIAS. Sabemos do vosso bondoso coração, para com esta Igreja. E nós, da liderança, faremos de tudo para que a bondade de Deus chegue até vocês pela nossa instrumentalidade. As bênçãos chegam até nós para que possamos distribuí-las, em
nome de Jesus Cristo. “Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo?” Salmo 116:12. Amém.

NÓS OS RAMOS
João 15:5-8
"Eu sou a videira; vocês são os
ramos. Se alguém permanecer
em mim e eu nele, esse dá
muito fruto; pois sem mim
vocês não podem fazer coisa
alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o
ramo que é jogado fora e seca.
Tais ramos são apanhados,
lançados ao fogo e queimados.
Se vocês permanecerem em
mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão
o que quiserem, e lhes será
concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem
muito fruto.”
INTRODUÇÃO:
A Bíblia está cheia de promessas de prosperidade, saúde,
segurança, perdão e salvação,
para quem de fato tem um compromisso sério com o Senhor.
Caso contrário, a nossa vida
não irá diferir muito da daquela
que não serve a Deus.
Nós, os ramos, Jesus a parreira.
É dessa união que nascem os
frutos, a vida de sucesso e a
alegria de uma consciência
tranquila por estarmos vivendo
na intimidade com o Senhor.
Ninguém deve viver sem a
intervenção de Deus.

I – O RAMO É QUEM
PRODUZ O FRUTO
A expressão máxima da árvore
são as folhas, flores e frutos, que
se concentram nos ramos, ou
galhos. Porém, os ramos ou
galhos são completamente ligados
e dependentes do tronco, seja a
planta qual for. Por outro lado,
quando desejamos encontrar
alguma fruta em uma árvore, não
nos dirigimos ao tronco e sim aos
ramos. Era uma sensação deliciosa quando eu achava um figo
enorme, madurinho, pendurado
num galho, mas não encontrado
por alguém, por estar escondido
por trás das folhas. Os ramos
somos nós, e por estarmos unidos
com Cristo, as pessoas sempre
encontrarão bons frutos em nós.
Jesus deixou claro aqui no texto,
que dessa nossa união com ele,
surgirão muitos frutos, não apenas
um.

Mas logo que chega a primavera,
elas brotam exuberantes porque há
muita água e a seiva começa a fluir
do tronco para os ramos.
É nesta ocasião que surgem ramos
novos, novas folhas, flores e frutos.
A parreira e a figueira precisam ser
podadas, e muito, anualmente para
que por meio dos novos ramos
deem frutos.
Em muitos casos, os próprios
problemas que enfrentamos, são
uma forma de poda para que a nossa
vida receba o renovo do Espírito
Santo e possa frutificar de forma
abundante. É necessário que haja
novos ramos em nós, pois Jesus
Cristo nos comparou à parreira.
Quando as provações vierem, saiba
que delas advirão muitos frutos
(experiências) que poderão ajudar
muitas pessoas. Elas se aproximarão de vocês, mexerão em suas
folhas, e lá encontrarão o que de
Deus elas muito necessitam. Todo o
nosso contato com alguém, é a
chave que Deus tem para alimentar
aquela pessoa com o fruto que produzimos.

II – O FRUTO DEPENDE DO
RAMO
Há plantas que necessitam de
ramos novos todos os anos e por
este motivo elas devem ser podadas antes da primavera. Por quê?
Porque no inverno as plantas
“dormem”, produzem menos
seiva nos ramos.

III – OS RAMOS DEPENDEM
DO TRONCO
Jesus é a videira (tronco) e dali
emana todo o recurso para os
galhos, folhas, flores e frutos. A
seiva e a segurança da árvore
dependem das raízes e do tronco.
As raízes na verdade são o início do
tronco.

Tal atitude será sempre um fracasso, ainda que aparentemente haja
sucesso.

Quando permanecemos em
Cristo, e as palavras dele permanecerem em nós, estaremos
sendo firmados, sustentados e
alimentados para que frutifiquemos. Iremos pedir o que quisermos e isto nos será dado, disse o
Senhor Jesus Cristo.
A bênção é consequência de
uma vida de compromisso com
o Senhor Jesus Cristo e a sua
palavra. “Se alguém me ama,
obedecerá à minha palavra.
Meu Pai o amará, nós viremos
a ele e faremos morada nele.”
João 14:21.
CONCLUSÃO:
O fruto é sempre a consequência
de uma árvore sadia, com raízes
profundas. Assim também nós,
sejamos sadios na fé com raízes
fincadas na palavra de Deus. O
fruto irá alimentar a muitos que
conhecerão o sabor da vida em
Deus.
Jesus conclui esta parte de
maneira magistral dizendo:
“Meu Pai é glorificado pelo
fato de vocês darem muito
fruto; e assim serão meus
discípulos.” Verso 8. Tornemos
Deus glorificado pelos muitos
frutos que produzimos. Amém.
Pr. Rubens Schreiber.

