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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
CARMEM E LIDUÍNA LOTFI

Que Deus esteja com
vocês! Venho agradecer pela
ﬁdelidade de toda a igreja em
cooperar com meus estudos
aqui no seminário.
Mês que vem será a
formatura, mas até lá ainda
resta a aprovação em todas
as cadeiras. Por isso, peço que
continuem orando. Desde já,
faço convite a todos os irmãos
que quiserem estar presentes
na formatura. Ela ocorrerá na
própria instituição, no dia 09
de dezembro, às 19 horas.
Tem um grupo da Cristo é Vida
que está se organizando para
vir. Estejam à vontade para
contactá-los se desejarem (o
irmão Jeﬀerson, Bruno Braga,
Eulário etc).
Peço que continuem
orando por mim, eis os
pedidos:
1- Por vigor espiritual
e físico para os estudos e

serviço a Deus.
2- Pela aprovação nas
oito cadeiras restantes.
3- Agradeço pela aprovação
no exame doutrinário e na
monograﬁa.
4- Agradeço pela provisão
ﬁnanceira ao longo dos quatro
anos e por vocês fazerem
parte disso.
5- Peço pelos estudos da
pós-graduação que ainda
irão até julho de 2018, que
eu consiga terminar também
esse curso, e pela provisão
para as viagens de Fortaleza
ao seminário todos os meses,
no semestre que vem.
LEITURA BÍBLICA ANUAL E
SISTEMÁTICA – ROMANOS
11:1 A 14

www.cristoevida.com

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

LIDUÍNA TELES E VICKSON

VOCÊ TEM SE ALIMENTADO
CORRETAMENTE?
Evang. Giuvan Cardoso
“Deixando, pois, toda a
malícia, e todo o engano, e
fingimentos, e invejas, e todas
as murmurações, desejai
afetuosamente, como meninos
novamente nascidos, o leite
racional, não falsificado, para
que por ele vades crescendo;”- 1
Pedro 2:1,2
A Palavra de Deus tem vida, dá
vida e sustenta a vida. Precisamos
ansiar pela Palavra de Deus como
recém-nascidos famintos!
Devemos desejar a Palavra
pura, não adulterada, pois
somente ela pode nos ajudar a
crescer.
Como tem sido triste ver
como muitos crentes hoje não
têm mais anseio alg um pela
Palavra de Deus e preferem “ali

mentar-se” de entretenimento
religioso.
Ao crescer, descobrimos que a
Palavra é leite para as criancinhas
e carne substanciosa para os
cristãos maduros (1 Co 3:1-4; Hb
5:11-14). Também é pão (Mt 4:4)
e mel (SI 119:103).
Pedro adverte seus leitores e a
nós que se “despojem” de certas
atitudes incorretas do coração
que podem ser um empecilho
para seu anseio pela Palavra e
para seu crescimento espiritual.
Se pararmos de nos alimentar
da Palavra, deixaremos de crescer
e de desfrutar as bençãos que o
Senhor tem preparado para nós.
LEITURA BÍBLICA ANUAL
E SISTEMÁTICA – ROMANOS
11:15 A 36

AGENDA DE DEZEMBRO
Dia 1º (sex) – 19 h: Casamento de Aldeci e Raphael
Dia 03 (dom) – 9 h: Assembleia da igreja
Dia 07 (qui) – 19 h: CBD- Culto de Encerramento do Semestre
Dias 09 e 10 (sáb e dom) – Retiro Mininstério Dorcas
Dia 16 (sáb) – 17 h: Confraternização dos Namorados e Noivos
Dia 17 (dom) – 18 h: Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida Infanto-Juvenil
Dia 24 (dom – véspera de Natal) – Sem EBD, e Culto às 17 horas!
Dia 25 (seg) – 19 h: Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida
Dia 31 (dom) – Sem EBD. – 21 h: Vigília de Fim de Ano: Batismo,
Ceia do SENHOR, Tempo de Oração e Jantar Ágape
RETIRO MINISTÉRIO DORCAS

As fases da vida
da Mulher

Data- 09 e 10 de Dezembro. R$ 180,00. Local- Sítio Novo Tempo.
Preletores: Catarina Andrade, Liduina Teles e o Pr. José Nogueira.
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