VAMOS INTERCEDER PELO NOSSO BRASIL
Como cristãos, devemos orar sempre pela nossa pátria. Estamos convictos de que
Deus nos colocou aqui, e de que fazemos parte de um projeto de Deus no qual Ele
determinou a época que devíamos nascer e o lugar onde devíamos morar. E Ele, sábia
e soberanamente, escolheu para nós este país. Por isto, precisamos orar e lutar pelo
bem do Brasil. Os verdadeiros servos de Deus são cidadãos de duas pátrias: a terrena
e a celestial. O apóstolo Paulo escreveu que “a nossa pátria está nos céus, de onde
também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” (Fp 3.20). Aqui somos
“peregrinos e forasteiros” (1Pe 2.11). Por isto, a nossa lealdade suprema é ao Reino
dos Céus. Mas isso não nos dispensa dos nossos deveres com a pátria terrena. O
apóstolo Paulo afirmou, também, que “Todos devem sujeitar-se às autoridades
superiores; porquanto, não há autoridade que não venha de Deus; e as que existem
foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está
se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem
condenação sobre si mesmos” (Rm 13.1,2 – KJA). Onde não há respeito às
autoridades estabelece-se o caos. Orar pelo bem do Brasil inclui o respeito às leis, às
normas, à disciplina e às regras de comportamento em todos os setores da sociedade,
desde as mais simples às mais severas. Devemos lembrar que os países mais evoluídos,
econômica e socialmente, não flexibilizam as regras de comportamento, porque
sabem que elas são necessárias para uma existência em harmonia. Quanto mais
evoluído é o país, mais severa é a aplicação da lei. Interceder pelo bem do Brasil
inclui, também, colocar nossos governantes diante do Altar do Pai para que Deus
toque o coração daqueles que estão investidos de autoridade e ilumine os seus
pensamentos para o bem. A pátria está acima de nossas opções políticas e do nosso
viés ideológico. A recomendação do apóstolo Paulo é esta: “Antes de tudo, recomendo
que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todas as
pessoas; pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma
vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade” (1Tm 2.1-2 – KJA). Só
Deus pode tocar na mente e no coração das pessoas, fazer mudanças e levá-las a agir
corretamente, por mais corrompidas que estejam. Por isto, como ardorosos
brasileiros não podemos esquecer a oração pela pátria para que o amor de Deus
continue sendo derramado sobre todo nosso país. Deus abençoe a todos!
Seu amigo, irmão e pastor,
Rev. Gediael

Presidente Prudente, 31 de Março de 2019.

PROGRAMA DA IPB VERDADE E VIDA
TODO SABADO ÀS 12H30
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VIGÍLIA: JEJUM E ORAÇÃO

Sexta Feira, dia 19 de Abril, de
19h e 30 às 24h00. Toda Igreja
está convocada a derramar o
coração na presença de Deus.
Reserve o dia inteiro para Jejuar e
vamos entregar o Jejum na Vigília.
Direção: Pastores e Liderança

ANIVERSARIANTES

CULTO DA RESSURREIÇÃO E
CEIA DO SENHOR

Domingo, dia 21 de Abril, às 07h00
da Manhã. Teremos este Culto e a
Celebração da Mesa do Senhor!
Participe.
CAFÉ COMUNITÁRIO DE PÁSCOA
Após o Culto da Ressurreição, todos os
irmãos estão convidados a participar
deste delicioso Café. Confirme sua
presença e de sua família na lista no
balcão dos Diáconos. OBS: Contribua
para este Café trazendo um dos itens
colocados. Deus abençoe a todos!

RENATA DOS SANTOS
MISSIONARIA PELA AVANTE
renatasantos0109@gmail.com
ADRIANO E FABIANA = TAILÂNDIA
afdearaujo@hotmail.com
CELSO - HELLEN – THOMAS = CHINA/E.U.A
celsobraga2004@yahoo.com.br
ANDERSON – CARLA – ESTER = RORAIMA
carquinha_17@hotmail.com

DEUS ABENÇOE A TODOS

JOSUÉ - YOVANA – JOSHUA = PERU
josueyperu@hotmail.com

NOSSAS REDES SOCIAIS. Siga
os canais no Youtube e
Facebook. Estamos trabalhando
para transmissão dos nossos
cultos. Compartilhe nas suas
contas pessoais.

CLASSE DE INTEGRAÇÃO

JONATHAN – ADELAIDE = VALE DA BENÇÃO
pastorjonathan@valedabencao.org.br

PROCURE A MAIS PRÓXIMA DE
SUA CASA

HELENA COELHO = ÍNDIA
helenagoa@gmail.com
MARIA ELI
ATIBAIA – PALAVRA DA VIDA
assis_eli@uol.com.br

Estudo 9. TEMA:

22/03: Casamento: Daiane e Danilo
24/03: Casamento: Ivete e Silvino
26/03: Casamento: Hosimar e Ricardo
02/04: Arthur Alessi S. A. Cordeiro
03/04: Eliana Galindo Silva
Gabriela Gomes Vessane
Maria Fernanda Q. A. de Lima
04/04: Alysson D. Moreira Rodrigues
Hermínio V. Cacciari de Moura
Silmara Ribeiro Moscatelli
06/04: Jéssica M. de Creddo Zago
Juliane Campos Gomes
Rafaela Duarte Inácio Carvalho
Werner Simões Martins

EDMAR - ADRIANA – JONATHAN – TAMIRES
ÍNDIA
edrimar@gmail.com

Todos os irmãos que têm participado
da Igreja e que desejam tornar-se
membros deverão passar por esta
Classe, inclusive os que vêm de outra
Igreja. Passe seu nome para Mari
Helen. Inicio das aulas no próximo
domingo às 9h e 30.
VISITE O NOSSO NOVO SITE

Dê a sua opnião e sugestão
www.ipbprudente.com.br

VENÇA A ANSIEDADE
ESCALAS - "MARÇO”

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
MINISTÉRIO ACOLHER – ESCALA

* PIANISTAS:

HOJE - MANHÃ: Olinda e Vera

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

NOITE: Eliana e Cristian
OBS: Se você deseja colaborar neste
ministério procure Pastor Thiago.

Tem sido uma grande bênção!

*JUNTA DIACONAL:
* André Citolino
*Eduardo Anjos
*Haroldo
*Willian

*CULTO INFANTIL:
3 a 5: Ana Martins e
Camila
6 a 7: Rafaela e Maria
Eduarda
8 a 10: Mariana

*PASTORES - HOJE:
Rev. Gediael: Central
Rev. Thiago: Igreja Novo
Tempo
Rev. Saulo: Esquadrão e
Maré Mansa

