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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
JANNE & ARAGÃO

CARTA - FAMÍLIA VIEIRA

Irmãos, como vocês sabem,
esse tem sido um ano atípico para
nossa família e ministério. Nesse
ano temos enfrentado muitos
desafios, mas experimentado
mais e mais da graça de Deus.
Enfrentamos já duas mudanças.
A primeira de Atalaia do
Norte para Tabatinga. Passamos
quatro meses morando num
apartamento pequeno bem
perto da escola das meninas, o
Instituto Federal do Amazonas.
Nesse período tivemos a
alegria de recebermos uma
ligação da Escola dizendo que
tinha aberto uma vaga para
Alice, que apesar de ter uma boa
pontuação não tinha conseguido
entrar na primeira chamada.
Ninguém esperava e ela já
estava estudando numa escola
estadual. Agora estão as duas na
mesma escola cursando o curso
Integrado em Administração
(médio e técnico juntos), em
tempo integral. Louvamos a Deus
por essa bênção.
Como é do conhecimento
dos irmãos, o Eduardo tem
ido todos os finais de semana
dar assistência ao trabalho em
Atalaia do Norte. E eu fico em
Tabatinga com nossos filhos.
Sentimos que essa é uma etapa
de darmos assistência a eles e
apoiá-los em suas escolhas, visto
que eles nos apoiaram todos os

14 anos de vida no município de
Atalaia do Norte.
E co nt i n u a m o s n e ste
ministério pela graça de Deus,
porque não somos dignos, mas
Ele escolheu o Eduardo para
continuar indo todos os fins
de semana, mesmo que numa
situação diferenciada. Quem
disse que seria fácil? Nunca é
fácil.
Irmãos, precisamos muito de
suas orações. Saibam que vocês
tem uma participação direta
na nossa permanência neste
trabalho com suas orações e
sustento financeiro. Suas orações
são preciosas para Deus e para
nós. Então deixamos aqui nossos
pedidos:
1. Família: saúde, sabedoria,
estudos dos filhos e decisões
para o futuro.
2. Ministério: Crescimento da
igreja, pelo despertar de liderança
local e pela emancipação da
igreja.
3. Pelos grupos não alcançados dessa região.
4. Pela proteção nas viagens
para o Eduardo, indo e voltando,
enfrentando o rio e uma estrada
esburacada.
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

LÚCIA & MARCUS

UNIDADE: UM ASSUNTO
ESPIRITUAL
Evang. Giuvan Cardoso
”Sendo de novo gerados, não
de semente corruptível, mas da
incorruptível, pela palavra de
Deus, viva, e que permanece para
sempre.”- 1 Pedro 1:23
A única maneira de ingressar
na família de Deus é por meio do
nascimento espiritual, mediante a
fé em Jesus Cristo (Jo 3:1-16).
O novo nascimento dá uma
nova natureza (2 Pe 1:4) bem
como uma nova e viva esperança
(1 Pe 1:3).
O primeiro nascimento é o da
“carne”, e a carne é corruptível.
Tudo o que é nascido da carne
está fadado a morrer e a se de
compor. Tudo o que é baseado na
carne humana está condenado a
desintegrar-se.
Por isso a unidade da igreja não
pode ser baseada na carne e nem
em obras da carne.
Quem tentar construir a

unidade da Igreja com base no
primeiro nascimento falhará; mas
construir essa unidade com base no
novo nascimento dará certo.
Cada crente em Cristo Jesus tem
o mesmo Espírito Santo habitando
dentro de si (Rm 8:9). Podemos
invocar o mesmo Pai (1 Pe 1:1 7) e
compartilhar sua natureza divina.
Cremos na mesma Palavra e
essa Palavra nunca se desintegrará,
nem desaparecerá. Cremos no
mesmo evangelho e nascemos do
mesmo Espírito.
Os elementos exteriores da
carne que poderiam dividir os
crentes não têm significado algum
se comparados com os elementos
eternos que unem o povo de Deus.
Como povo de Deus, temos tudo
para viver em unidade. Amém!
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AGENDA DE DEZEMBRO
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) – 19 horas: Chá de Panela: Jessé e Carol
Dia 17 (dom) – 18 horas: Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida Infanto-Juvenil
Dia 20 (qua) - 19 h: Recital do CTL na KOINONIA.
Dia 23 (sáb) - 17 horas: Confraternização dos Namorados e Noivos.
Dia 24 (dom – véspera de Natal) – Sem EBD, e Culto às 17 horas!
Dia 25 (segunda-feira) – 19 horas: Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida
Dia 31 (domingo) – Sem EBD. – 20 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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