A IGREJA DOS NOSSOS SONHOS!
Dois membros de igreja se encontraram depois de uma separação de muitos anos.
No meio de uma longa conversa, os dois tiveram o seguinte diálogo: – Irmão, saí da
sua igreja porque ela é muito fria... parece uma geladeira. Continuou: – Saí da sua
igreja porque conheci uma igreja vibrante, com um “louvor” maravilhoso e um
pregador “ungido”. – Então você encontrou a igreja perfeita, disse-lhe o irmão. E
ele respondeu: – Perfeita, nada! Foi uma decepção! Nunca tinha visto tanta fofoca,
tanta hipocrisia, tanta falsidade. Saí de lá e fui para outra igreja... de gente boa,
sincera, honesta. Mas não crescia. Entrava ano, saía ano, e a igreja sempre do
mesmo tamanho. Desanimado, saí de lá. Deu um suspiro, e continuou: – Depois de
muito procurar, encontrei a igreja perfeita. O culto é solene e vibrante. Os hinos e
cânticos são lindos, maravilhosos, com letras profundas e edificantes. Os membros
são sinceros, amorosos e prestativos. Não há fofoca. Não há hipocrisia. Não há
falsidade. Tudo perfeito. Curioso, o irmão perguntou: – Então, agora você está na
igreja perfeita? E ele, bastante triste, respondeu: – Não. Lá eles só aceitam pessoas
perfeitas. Costumamos sonhar com uma igreja perfeita, sem divergências, sem
brigas, sem maledicência, onde todos caminham firmes e seguros sob a orientação
de um pastor também perfeito. Mas essa igreja só existe em nossos sonhos;
quando acordamos a realidade é outra. Não existe igreja perfeita; e se existisse não
seríamos membros dela, porque uma igreja perfeita só aceita pessoas perfeitas.
Mas, apesar de imperfeita, a igreja é um canal de bênçãos para cada um de nós.
Quando criança, na igreja fomos batizados. Crescemos e, nela, fizemos nossa
pública profissão de fé. Chegada a hora própria, o nosso casamento foi feito na
igreja, nela nossos filhos foram batizados... O tempo passou, e alguns ofícios
fúnebres marcaram profundamente a nossa vida, por se tratar de pessoas que
amávamos muito... E assim, a história da nossa igreja se confunde com a nossa
própria história. Rendamos graças a Deus pela igreja onde ele nos colocou e
façamos tudo para que, a cada dia, ela se aproxime mais da igreja de nossos
sonhos. Deus abençoe a todos os irmãos.
(Seu amigo, irmão e pastor, Rev. Gediael)

Presidente Prudente, 03 de Março de 2019.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

TREINAMENTO
PROFESSORES DE CRIANÇAS

ANIVERSARIANTES
HOJE:
04/03:

Thiago R. dos Anjos Coimbra
Luiz Guilherme Pereira e Silva
Paulo Aredes
05/03: Saulo Nascimento Silva
06/03: Davi Alves de S. Ciambroni
Felipe M. Rainho Nishimoto
07/03: Tânia Gomes Brabo Mendes
08/03: Matheus M. Rizzo da Silva
DEUS ABENÇOE
A TODOS

ACAMPAMENTO DE CARNAVAL
Nossos Jovens e Adolescentes estão
na chácara 4 estrelas participando
deste retiro espiritual.
Oremos por eles.

Hoje no culto noturno
estaremos Celebrando a Santa
Ceia do Senhor

As aulas em classe foram
iniciadas. Tem sido uma grande
bênção! Excepcionalmente hoje
teremos aula em conjunto devido
o feriado.

PROCURE A MAIS PRÓXIMA
DE SUA CASA
MINISTÉRIO ACOLHER (RECEPÇÃO)
Se você deseja fazer parte da equipe de
recepção, converse com o Rev. Thiago para
fazer parte dessa equipe.

NOSSAS REDES SOCIAIS Pedimos
para todos os irmãos seguirem os
nossos canais no Youtube e
Facebook. Estamos trabalhando
para transmissão dos nossos cultos.
Para termos mais visualizações
pedimos para todos curtirem e
compartilhar nas suas contas
pessoais.

PROGRAMA DA IPB
VERDADE E VIDA
TODO SABADO ÀS 12H30
DIVULGUE!

REUNIÃO
DO CONSELHO
Hoje
ho
Próximo sábado dia 09, às 8h30,
reunião de pastores e presbíteros.
VENDE-SE Chácara Ebenezer, com
1.000 mt, + casa! Contato: 996221607. Falar com Eduardo Emerick

ESCALAS - "MARÇO”
* PIANISTAS:

Estudo 5 - TEMA:

VENÇA O CATIVEIRO

03– DÉBORA
10 - ORQUESTRA
17 –SUZANA
24 – IVETE

*JUNTA DIACONAL:
* Airton
*Eduardo dos Anjos
*Fabiano
*Haroldo

*CULTO INFANTIL:

*PASTORES - HOJE:

3 a 5: Ana Clara e Maria
Fernanda
6 a 7: Rafaela e Maria
Eduarda.
8 a 10: Tânia Otakara

Rev. Gediael: Central
Rev. Thiago: Retiro
Rev. Saulo: Esquadrão
da Vida

