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 ________________________________ 

   Culto matinal                                  10h00 

   Culto de Ceia                                  18h30

 11 Dom- E.B.D                                   9h00

 ________________________________

 14 Qua- Culto- Série Desafios          19h30

 21 Qua - Culto - Série Desafios        19h30

________________________________

________________________________

                Culto noite                        18h30 

________________________________ 

                Culto matinal                     10h00

________________________________                                                        

  Congr.União Feminina - Pra Denizes 10h00

  Congr. União Feminina -Pra Érica     18h30

18  Dom - EBD                                   9h00

________________________________

  Terça - Culto das Mulheres         14h30 27

 25 Dom - EBD                                   9h00

  Qua - Culto dos Guer. Oraçãoi     19h30    28

 AGENDA  AGOSTO 2019
 04  Dom - E.B.D                                9h00

   Culto matinal                                  10h00     

   Culto noite                                     18h30 

________________________________

  07 Qua - Culto - The love is here     19h30

             

Temos um trabalho a fazer aqui na terra. A 
manifestação física do Reino de Deus pode 
ser futura, mas espiritualmente, somos parte 
dela agora. 

Deus tem um amor infinito, onde estiver 
uma pessoa, lá estará Deus, ansiando por 
alcança-la e tocá-la, para levar sua cura às 
vidas feridas e por inundar com seu Amor e 
perdão.
O propósito de Deus é que todos sejam 
abençoados através da Semente dele que é 
Jesus Cristo. Se formos fiéis, veremos como 
nunca antes, o mover de Deus nos dias que 
virão. Não vamos olhar para as notícias de 
destruições, onde muitas vezes perguntamos 
“Por que Senhor? Mas vamos ouvir as 
notícias que estão vindo dos céus e 
perguntar “ Por que não, Senhor? ”  Tudo o 
que se precisa é de fé para acreditar em 
Deus. Deus está pedindo uma geração que 
diga “sim, Senhor. Não importa o preço, 
ouvimos e obedecemos. ”Será que tem que ser assim? É isso que Deus 

quer? Muitos cristãos continuam com suas 
vidas limitadas. O mundo é cruel, se 
afastaram de Deus, não buscaram um 
relacionamento com Deus e isso é 
consequência “dizem eles”, não dá para ser 

diferente? Não podemos fazer diferente?

                               

Para herdarmos as promessas de Deus para 
esse tempo, é necessário crer e não recuar.

Mas e nós que estamos na igreja, cremos de 
verdade que ainda hoje Deus faz? Ou 
cremos como todos que dizem, “ agora só 
Deus! ” Ouvimos as negativas dos homens 
de que não tem mais solução e vem um 
desespero profundo, porque agora estão na 
total dependência de Deus.

Sim, Muitos ainda procuram Deus no 
templo, mas ainda não conseguem ver ou 
sentir a sua presença. Vivem longe Dele, 
vivem tristes sem Ele, e não há consolo em 
suas almas. 

Por mais absurda que pareça, eu ouvi essa 
pergunta. Não porque houvessem dúvidas 
em relação à existência de Deus, mas porque 
havia uma procura pelos feitos de Deus nos 
d i a s  a t u a i s .  E n t ã o  a  p e s s o a  m e 
perguntou:“onde estão os milagres de Deus, 
Ele ainda cura? ”Sorri, e pude dizer:Sim, Eu 
sou um Milagre de Deus! 
Algumas pessoas se intitulam ateus, negam 
a existência de Deus,mas em sua grande 
maioria, duvidam da existência de Deus 
pelo fato de não se conformarem com as 
situações de tragédias, ou até mesmo porque 
algo ou alguém que eles amaram muito se 
foi. Em seus corações ficou a negação da 
ex i s tênc ia  porque  na  ve rdade ,  no 
entendimento deles, Deus não agiu, Deus 
não mudou a história, Deus não curou, Deus 
não fez o que queriam, e por isso Deus não 
existe. 

       Pra. Denizes Fonseca

Deus ainda está no meio da igreja?



Fique por dentro
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Fique por dentro Acontece na PIB de Trindade
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