AGENDA DA COMUNIDADE DA GRAÇA EM ATIBAIA
CG
Atibaia

Reunião de Mulheres Intercessoras
Participe. Venha interceder por sua família e pelos
alvos do seu projeto para o ano de 2008.

Todos os
Domingos

17h

Reunião permanente de Oração
Para Líderes, Diáconos, cooperadores, professores, e
todos que desejarem participar.

Todas as 4ªs –
feiras

20h

Projeto AME – Atingindo a Maturidade Espiritual
Para Líderes, Diáconos, cooperadores, professores, e
todos que desejarem participar.

Todo
domingo

CESTA Básica
Traga todo mês uma contribuição para a cesta. As
nossas famílias necessitadas agradecem.

Terça 15h

CAMPANHA DO AGASALHO
Traga seu agasalho usado, em boas condições, para
ajudarmos famílias carentes.

Julho/Agosto
28 de Agosto

CG Atibaia
21-23 horas

5 de
Setembro

Espaço
Philips

19 de
Setembro

Sábado

Vigília
Agora na última sexta do mês! Participe
Encontro Anual das Mulheres Intercessoras
Adquira já seu convite e camiseta

Encontro de Homens de Verdade
Sítio Alvorada

Alvos de Oração para 2009
Área

Em 2008

BOLETIM PARA GCEM
“Uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo,
alcançando o próximo e formando discípulos”!

16 a 21 de
Agosto

N°

117!
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No dia 29 de Agosto, sábado, a partir das 9 horas da manhã,temos um
encontro de homens com o pastor Carlos Alberto, para todos os pastores
e seu GD.
Teremos café da manhã e almoço juntos, e estaremos compartilhando o
que aprendemos com o livro Homens Fortes. Se você ainda não possui, por
favor adquira na livraria.
Quem deve participar: todos que eram do meu GD (GD 1 e GD 2).
Vamos nos encontrar as 8 horas da manhã do sábado, na igreja, para
irmos juntos.

Alvo 2009

Batismos
GCEM Adultos
GCEM Jovens
GCEM Mulheres

40
10
4
0

70
15
8
3

Freqüência nos cultos
domingo (adultos + crianças)

250-280

350-400

Freqüência nos jovens

50-60

90-100
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No dia 19 de setembro reservamos uma chácara para passarmos um dia com
todos os homens da Comunidade, incluindo filhos, e convidados. Separe
este sábado para estarmos juntos, jogar bola, ter comunhão, e ouvir uma
palavra edificante especial para homens.
Homens: R$ 25,00 – Filhos até 12 anos: R$ 15,00 cada
Amamos vocês,

Cézar e Marisa

Início:
Receba as pessoas com alegria. Inicie com uma breve oração, e com música ou
cânticos. Não se esqueça de apresentar os novos.

Perguntas para edificação e ensino:
SE JESUS ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR, ENTÃO NÓS VENCEMOS!
Nossas vidas a exemplo de potes de mantimento podem estar vazias, ou
conter diversas coisas, coisas pequenas, coisas importantes, tais como:
Relacionamento com Deus, Saúde, Família Amigos, trabalho, escola e até
ministério.

Deus deseja que nossa comunhão com ele proporcione liberdade e
objetividade, não precisamos de rodeios, ele quer conhecer nosso intimo, e
não palavras que nada dizem.
Veja como apresentar suas demandas a Deus: Começe assim.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome: - intimidade,
comunhão e relacionamento com Deus. – o foco esta em Deus.
Dá nos o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dividas assim como nós
perdoamos aos que nos tem ofendido: - você pode contar a Ele suas
necessidades sem ansiedade.

Estas coisas competem por nosso tempo, dinheiro, espaço, investimento.
(Exemplo do pote com o arroz e com as frutas).

Quando não apresentamos nossas necessidades a Deus sem que isto seja
respaldado por uma vida de comunhão e dependência, sempre estaremos
reservando para nós uma colheita desagradável.

Temos aqui um quadro onde a bíblia mostra um dia na “rotina” de Jesus e
assim como nós Jesus vivia cercado de urgências, e como um ser humano
de carne e osso Jesus não terminava seu dia em depressão ou desanimado
por causa de tantos problemas.

O Namoro precipitado é assim, quando não há conselhos, paciência e
direção clara de Deus, sempre dará errado. SABEDORIA É OUVIR OS
CONSELHOS.

Porque será que Jesus não “pirava”, não ficava estressado e ainda assim
dar conta de todas as coisas?

Se todos os Dias buscarmos a Deus, Ele pode nos ajudar a planejar, quando
colocamos nossa confiança em Deus, quando damos a Ele a primazia, não
precisamos nos tornar uma maquina de trabalho, ele sabe as pressões que
temos passado, ele sabe nossas crises,

Marcos 1:29 - Um dia cheio de atividade não roubou tempo com Deus da
Vida de Jesus
Lucas 4:42 - Jesus tinha dias apertado e com diversos afazeres
Contudo priorizava a comunhão com Deus.
Há muitos que ao inverterem as prioridades, acabam vivendo uma
concepção errada de cristianismo. Correm atrás das urgências, e esquecem
do mais importante.
E tentam marcar pontos com Deus, viverem a base de permuta, de troca
acham que para conseguir algo de Deus, estabelecem um comercio com
Deus, vivem numa relação comercial com Deus. A bíblia nos orienta a fazer
completamente diferente.
Mateus 6:5 a 6
A bíblia fala de um Deus que não negocia, não comercializa bênçãos
contudo recompensa aqueles que o buscam.

SE TIVERMOS A DETERMINAÇÃO DE ORAR E LEVAR TUDO A ELE EM ORAÇÃO,
NÃO HAVERÁ LUTA QUE VAI NOS DESANIMAR.
Deus quer apenas possamos fazer como Jesus, busca-lo, ouvi-lo ter tempo
com Ele, e quando tivermos feito isto, sobrará tempo, sobrará recursos.

MINISTRAÇÃO
1. Orar com o grupo, entregando toda ansiedade nas màos de Deus.
PERGUNTE O QUE CADA UM VAI FAZER DE PRÁTICO PARA PRIORIZAR
O MAIS IMPORTANTE.
2.
2. Orem pelos cartões do Projeto +1! e pelos alvos da igreja.

