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3º DOMINGO DA QUARESMA
AQUI SE ENTRA PARA ADORAR A DEUS, DAQUI SE SAI PARA AMAR O PRÓXIMO.

ATENDIMENTO PASTORAL
Todos os domingos, mediante agendamento, às 9 horas.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
Despertamento espiritual da Igreja;
Engajamento na evangelização;
Integração, discipulado,
Conversão de nossos familiares;
Solidificação dos lares;
Libertação espiritual dos oprimidos;
Cura dos enfermos;
Crianças, adolescentes e jovens;
Emprego para os irmãos e irmãs.

Arcebispo
D. Paulo Ruiz Garcia
Bispo Auxiliar
D. André Novaes
D. Roberto Schuler
Reitor
Rev. André Figueiredo
Ministros Auxiliares
MC Arnaldo Wanderley
ATIVIDADES REGULARES

GRUPOS FAMILIARES
CAMPO GRANDE 1 – Pr. André e Amarilde
Rua Almirante Barroso, 296 – Fone: 3241-8797.
ANIVERSARIANTES EM MARÇO DE 2018

Dia 12 -Valdir Mauro Cavalcante Neto
Dia 13 - Scheila Martins e Verônica Ferreira Gomes Batista de Oliveira (Introdutora)
Dia 13 - Vinicius Cassemiro (Filho Vital) e Victor Wallace Seixas (Neto Carlos)
Dia 17 - Alércio Figueiredo
Dia 21 - Luis Fernando da Silva Bastos (EBDI)
Dia 28 - Marlones Ricardo Gusmão De Oliveira (Louvor)

Domingo
07:30 h
Homens de Oração (15dias)
10:00 h
Culto Dominical
EBD Infantil
Segunda
19:45 h
Grupos Familiares
Quarta
19:30 h
Culto Carismático
Quinta
15:30 h
Mulheres de Oração
Sexta
19:30 h
Vigília/Homens de Oração
Sábado
19:30 h

NÃO ARREDO O PÉ SEM O SENHOR Ex 33 13:15
Nesta passagem, que muitos de nós conhecemos, Moisés, que
fora levantado por Deus para libertar o povo de Israel, faz um lindo
pedido ao Senhor Deus: Se tenho achado graça aos teus olhos peço
que eu possa conhecer os teus caminhos. Bom seria que todo servo de
Deus fizesse esse pedido ao Senhor, porque precisamos saber e
conhecer os caminhos que o Senhor tem planejado para cada um de
nós, a fim de que possamos alcançar a graça e o favor do nosso Deus.
Vou além. Muitos até podem já ter feito este pedido a Deus,
mas quantos têm a coragem de deixar os caminhos que seguem, que
não são da vontade de Deus?
Muitos têm errado e sabem que estão no erro, mas não têm
coragem para largar o jugo desigual numa sociedade na empresa, o
namoro que não é da vontade do pai, o emprego que o faz ser
desonesto, o adultério, as mentiras e muitas coisas mais que nos
afastam dos caminhos apontados por Deus.
Ainda não entendemos que se a mão do Senhor não estiver
sobre nós e em nossos caminhos, nada vai dar certo. A princípio, pode
parecer bom, mas os problemas vêm depois. Vou dar só um exemplo
que acontece muito: quantos servos e servas têm orado pela
conversão de seus maridos e esposas? Problema que poderia ter sido
evitado se esperassem em Deus (Não estou falando de pessoas que
se convertem depois do casamento e o seu cônjuge ainda não se
converteu; essas pessoas não têm culpa e fazem o certo que é não
abandonar os mesmos).
Nesse pouco tempo de ministério, vejo vidas destruídas pela
ação do inimigo, seja em qualquer área, porque simplesmente não
obedecem e caminham os seus próprios caminhos. Seja na vida
espiritual, sentimental ou financeira, se a mão do Senhor não estiver
sobre nós, será complicado.
Moisés foi firme ao dizer a Deus, em outras palavras: Ei,
Senhor! Se tu não estiveres comigo, nem perco tempo de sair daqui
porque sei que não dará certo!
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Temos que ser assim em todas as áreas, para sermos honrados e acharmos graça aos olhos
do Senhor; e assim, seja qual for o caminho, com a presença do Senhor seremos abençoados.
Sabemos que se obedecermos e seguirmos os caminhos que Deus tem nos mostrado, a
vitória é certa! Então, por que trilhar os nossos próprios caminhos?

NOTÍCIAS DA VITÓRIA
FESTA DO MILHO WAVISO IMPORTANTE: MUDANÇA DE HORÁRIO DOS
CULTOS

Hoje, eu quero incentivar você a ter sempre uma postura de submissão a Deus. Esqueça
toda a sua capacidade humana, esqueça até mesmo a sua experiência anterior. Conte com Deus
para tudo, pergunte a Ele o que fazer e convide-o para sempre estar com você, em qualquer
situação.
Você será grandemente abençoado se a opinião do próprio Deus for mais importante para
você do que a sua ou a de qualquer outra pessoa!
Se Deus está ao nosso lado, está tudo bem, se estamos em plena comunhão com Ele, está
tudo bem. Quando Deus está presente, gozamos de todas as suas bênçãos, de paz, de alegria,
somos fortalecidos e temos a certeza de que estamos andando num caminho de vitória.
A presença de Deus traz descanso, foi o que disse Davi: “Aquele que habita no esconderijo
do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e Nele confiarei” Salmos 91: 1-2.
O Senhor responde a Moisés: “Irá a Minha presença contigo, para te fazer descansar”
Êxodo 33: 14. A presença de Deus nos da vitória, seja qual for a situação que você enfrentar, seja
qual for a luta que você esteja passando, a presença do Senhor te dará a vitória.
Meus queridos irmãos, podemos ter toda fortuna deste mundo, podemos ter os melhores
empregos ou cargos disponíveis, se a presença do Senhor não for uma realidade em nossa vida,
não sobreviveremos diante das adversidades e da luta diária com o reino das trevas. Todas as
minhas decisões ou escolhas devem ser tomadas diante do Senhor, tendo Ele à frente. Não
devemos confiar em nossa força nem na nossa condição, pois tudo isso passa, como o dia de
ontem.
Não há dinheiro (nem oportunidade) neste mundo que pague a presença sublime de Deus
em nossas vidas.

1.
O Departamento Infantil precisa de voluntários

IMPORTANTE – Amados, no próximo domingo (11/Mar) teremos um café da manhã especial.
Logo em seguida, realizaremos uma importantíssima reunião, quando tomaremos decisões
importantes que dizem respeito à nossa paróquia. NÃO FALTE, POIS A SUA PARTICIPAÇÃO É
DE EXTREMA IMPORTÂNCIA. O futuro da Paróquia da Vitória será debatido e estabelecido,
conforme as deliberações.
ESTUDANDO A BÍBLIA GRUPO FAMILIAR CAMPO GRANDE I – Amados, amanhã
não haverá estudo no Grupo Familiar Campo Grande I. Retornaremos aos nossos estudos a partir
do dia 12 de março de 2018, na casa de Tadeu e Prazeres (Rua Almirante Barroso 296) a partir das
19:45h. Contamos com a presença dos irmãos. Será um prazer receber você e sua família.
VISITANTE– Seja bem vindo (a) ) a nossa Igreja. Aqui Deus é o centro da adoração. Esperamos
que o Senhor e Salvador Jesus possa ter tocado a sua vida. Sua presença é um prazer, pois em Cristo
estamos dizendo essa Igreja ama você! Estaremos sempre de braços abertos para recebê-lo (a). Volte
sempre.
ORAÇÃO DO DIZIMISTA – Recebe, Senhor, esta oferta. Não é esmola, pois não és mendigo!
Não é uma contribuição, porque não precisas dela! Não é o resto do que me sobra que te ofereço!
Esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento e minha gratidão, pois se tenho é porque
tu me deste. Quando se honra ao que provê, Ele provê ao que honra.

“O SENHOR, porém, está no seu santo templo; cale-se diante dele toda a
terra”. (Habacuque 2:20).

REFLEXÃO I
Louvai ao Senhor, REFLEXÃO
invocai o seu nome;
fazei conhecidos entre
I
os povos
os
seus
feitos.
Cantai-lhe,
salmodiai-lhe,
falai
todas as
Quem dera fossem firmados os meus caminhos
na de
obediência
suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o
aos teus decretos. (Salmos 119:5– NVI).
coração dos que buscam ao Senhor. (1 Crônicas 16:8-10).

REFLEXÃO II
Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus
mandamentos. (Salmos 119:6-NVI).

