NOSSA VISÃO:
Discipular por meio de relacionamentos, para
gerar transformação de vidas.

DOMINGO, 18 DE NOVEMBRO 2018

EU, UM PESCADOR!

ESCALA DE SERVIÇO
HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

RECEPÇÃO M/N: Célula 34
DIÁCONOS: Graça Lazarino, Luci, Dalmo, Julio, Adriana Rodrigues e Helio
FINANÇAS: Julio e Dalmo
SONOTÉCNICA: Mesa - Renato
Altar -Lucas
PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO: Stephanie
CULTO ONLINE: Josimara Fagundes
REGÊNCIA: Élcia
PIANO: Mariângela
LOUVOR VOCAL: Leonardo, Stephanie, Victória e
Milena
INSTRUMENTAL: Victor Seadi, Jonathan, Guilherme,
Esther e Pedro Coutinho
PLANTÃO DE ORAÇÃO: Josenilda, Socorro, Zélia e
Lucy
ORLA BABY I :
MNORLA BABY II:
N - Débora Coimbra, Suelen Helmer e Dirce Coimbra
MATERNAL:
M - Luciana Zouain, Nivea Canal e Fernanda
N - Marlene, Amanda Coutinho e Regina Rubia

RECEPÇÃO M/N: Célula 37
DIÁCONOS: Lenir, Claudemir, Fausto, Neide, Ilza,
Benjamim
FINANÇAS: Nishida e Fausto
SONOTÉCNICA: Mesa - Vitor
Altar - Jonatas
PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO: Milena
CULTO ONLINE: Vinícius e Caio
REGÊNCIA: Elisabeth Lina
PIANO: Paulo Paraguassu
LOUVOR VOCAL: Ruth, Mariângela, Cláudia, Euler,
Pr. Roberto
INSTRUMENTAL:Wendel, Antônio Carlos, Magela,
Paulo Paraguassu, Luis Carlos
PLANTÃO DE ORAÇÃO: Nazaré, Josélia, Ednalva e
Josafat
ORLA BABY I :
MNORLA BABY II:
N - Yanne Freitas, Bianca b astos, Carolina Vianna
MATERNAL:
M - Marcela Tebaldi,Alda e Nicole
N - Débora Cunha, Vitória Chagas e Vânia

Então, disse-lhes Jesus: “Vinde após mim, e Eu vos farei pescadores de
homens”. Mt 4:19
Muitas vezes ficamos surpresos diante da misericórdia de Deus para conosco. Palavras que pronunciamos, algumas frases quando alguém chama na conversa são
usadas por Deus para atingir seus corações. Às vezes nos perguntamos: ”como
pode Deus abençoar tão frágil instrumento...” Este é o sentimento da maioria dos
que se dedicam ao trabalho de pescar homens.
Quando nos esforçamos para levar pessoas a Deus, realizamos um trabalho muito
mais proveitoso do que o mergulho do pescador de pérolas e a busca do garimpeiro de diamantes. Nenhuma outra ocupação se pode comparar com a de ganhar
almas pra Cristo, é realmente uma grande carreira e a recompensa esta na própria
obra que realizamos. Sei que para alguns de nós seria insuportável ver pessoas
se afundando no inferno, e não fazer nenhum esforço a favor de sua salvação,
causa pena e as vezes até nos aborrecemos, precisamos de uma profunda compaixão pra com nossos semelhantes. Portanto, é um alivio expor o evangelho e
uma benção de valor incalculável ser escolhido por Deus pra ser seu instrumento
para essa obra.
Olha, eu digo que, seremos sensatos se pensarmos primeiro que somos completamente incapazes de fazer isso, a não ser que nosso Mestre nos tenha enviado,
e esteja conosco, e se Aquele que nos enviou estiver conosco, todas as coisas são
possíveis ao que crê. Em segundo, se eu ou você estamos pra nos levantar para
ver o que nós podemos fazer, sejamos inteligentes e sentemo-nos depressa. Mas,
se nos levantarmos pra provarmos o que nosso onipotente Senhor pode fazer por
nosso intermédio, infinitas possibilidades nos cercarão!Não há limites para o que
Deus pode realizar, agindo por meio do nosso coração e da nossa voz.
Portanto amigos e irmãos é bom ir, procurar e levar aos pés do salvador os seus
filhos,pois nada agrada mais a Cristo do que vê-los voltando para Ele e viver e
receber a vida eterna, por isso com todo o amor do meu coração,eu digo e
peço:sejamos pescadores de homens, e que Deus nos abençoe.
Um grande abraço de seu amigo e irmão
Deivid Raasch
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