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  Culto Min. Centésima Ovelha            18h30 

  20 Qua - Conf. Missionária              19h30

  23 Sáb- Mutirão e Ação Social         9h00 

24 Dom - EBD                                     9h00

  Culto noite - Conf. Missionária        18h30

 03 Dom- Oração                                 8h00

   Culto matinal- Aniv. Guer.oração     10h00     

  06 Qua - Culto                                 19h30

 ________________________________________________________________ 

  13 Qua- Culto                                   19h30

  10 Dom- E.B.D                                   9h00

    E.B.D                                               9h00

   Culto noite- Ani. Guer.oração          18h30

  _______________________________________________________________

  17 Dom - EBD                                    9h00

 AGENDA  NOVEMBRO 2019

________________________________________________________________

   Culto matinal                                   10h00 

   Culto de Ceia                                   18h30

  Culto matinal                                    10h00

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________                                                        

________________________________ 

  Culto matinal - Conf. Missionária     10h00

________________________________________________________________

________________________________

 

 26 Terça - Culto das Mulheres         14h30 

 27  Qua - Culto dos Guer. Oração     19h30
________________________________________________________________

         Nossas orações, o tempo 

Ora, àquele que é poderoso para fazer 
infinitamente mais do que tudo quanto 
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder 
que opera em nós. Efésios 3:20

Às vezes, Deus tem o Seu tempo para 

responder as nossas orações, e isso nem 

sempre é fácil de entender.

Essa era a situação de Zacarias, um 

sacerdote a quem o anjo Gabriel um dia 

apareceu perto do altar, no Templo em 

Jerusalém. Gabriel lhe disse: “…não 

temas, porque a tua oração foi ouvida; e 

Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, 

a quem darás o nome de João” (Lucas 

1:13, grifo do autor).

Zacarias provavelmente pedira por um 

filho a Deus anos antes, e agora lutava 

com a mensagem do anjo a Isabel, visto 

que ela estava além da idade prevista 

para engravidar. Ainda assim, o Senhor 

respondeu a sua oração.

A memória de Deus é perfeita. Ele é 

confiável para lembrar-se de nossas 

orações não só por anos, mas por 

gerações além da nossa vida. Ele jamais 

as esquece e pode respondê-las muito 

tempo depois de lhe pedirmos. Às 

vezes, a Sua resposta é “não”, outras 

“espere”. Mas Ele sempre a concede 

com amor. Os caminhos de Deus estão 

além dos nossos, mas podemos confiar 

que são bons.
Zacarias aprendeu exatamente isso. Ele 
pediu por um filho, e Deus lhe deu ainda 
mais. Seu filho, João, cresceu e tornou-se o 
profeta que anunciaria a chegada do 
Messias.
A experiência de Zacarias demonstra uma 
verdade fundamental que deve nos encorajar 
quando oramos: o tempo de Deus raramente 
é o nosso, mas sempre vale a pena esperar.

Quando não podemos ver a mão de Deus 
agindo,  ainda assim podemos confiar em 

Seu amor.

  Retirado do Pão Diário
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