Plantão de Atendimento
Pastoral
Classe de Batismo
Todos os domingos às 09h
acontece a classe preparatória
para o batismo. Para participar
basta comparecer ou procurar o
Pr. Eliezer ao nal dos cultos.

Aos Dizimistas
e contribuintes
Lembramos a igreja que os
depósitos de dízimos devem
ser feitos na nossa conta corrente:

Todos os dias há um pastor para
atender você de Segunda a Sexta
em horário comercial (9h as 17h).
Caso necessite ser atendido em
outro horário, entre em contato
com a secretaria da igreja.

DÍZIMOS:
Banco Itaú
Agência: 4009 - C/C: 32606-9
CNPJ: 46.110.987/0034-66
Igreja do Nazareno

Mensagens de Esperança
Receba todos os dias uma
mensagem de Esperança através
do Whatsapp. Cadastre em seus
contatos o nosso número 19
97147-8464 e envie uma
mensagem com o seu nome.

Coloque o comprovante em
seu envelope de dízimo.
OFERTAS:
Banco Bradesco
Agência: 1914 - C/C: 27966-8
CNPJ: 46.110.987/0001-06
Igreja do Nazareno

EXPEDIENTE:

Tiragem: 1000 exemplares

10h15
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SEGUNDA-FEIRA
20h00 • Reunião de Homens
R. Pe. Domingos Giovan
ini, 187 - Alto Taquara
l•

18h30

Campinas - SP • CEP
13087-310 • F: 3201
-1132

www.cesperanca.com.b
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Equipe Pastoral

Flavio Valvassoura
Pastor

Pastores Auxiliares
Daniel Antonio
Daniel Cavalari
Eliezer França
Paulo Trois

Pastores de Apoio
Diego Decrescenso
Jhonny Souza
Lourival Bernardo

Multiplicando a esperança
em meio a perseguição
Atos 8:1-8
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Informativo da Comunidade
da Esperança

17 a 30 de Julho de 2016

Quando estudamos a história da
igreja percebemos que Deus não
mudou a fórmula, muito menos
os resultados. Se um homem ou
uma mulher revestidos do poder
que há no Espírito Santo se
propõe a anunciar a mensagem
de Cristo Jesus, pode se
preparar, algo extraordinário irá
acontecer!

Diante de um cenário de
sofrimento e diﬁculdades temos o
dever de levarmos a mensagem
que transforma e liberta. Talvez
você não esteja entendendo o
porque da sua luta, mas esta
perseguição foi permitida por
Deus para que saia da zona de
conforto e leve a sua mensagem
adiante.

O texto diz que Filipe chega a
cidade de Samaria fugindo da
perseguição que Saulo liderava.
Ele chega e mesmo sem um
planejamento prévio e recursos
começa a anunciar a Cristo no
poder de uma única pessoa, o
Espírito Santo.

Quando perseguido não há nada
melhor para alimentar a sua
esperança do que compartilhar a
razão dela existir, vejamos o que
Filipe faz:

Uma perseguição foi capaz de
trazer alegria a toda uma cidade
como diz o verso 8. Muitas
perseguições tem o poder de nos
proporcionar a oportunidade de
compartilhar a mensagem da
esperança. Talvez a perseguição
que você enfrenta hoje é a
oportunidade de levar alegria e a
esperança a alguém que está
ainda mais necessitado que
você.
É na perseguição que temos a
oportunidade de multiplicar a
esperança.

1) Ele compartilha a Cristo - No
verso 5 ﬁca explícito que Filipe
chega a Samaria anunciando a
Cristo. Só de falar de Jesus a
esperança renasce. Ela contagia
quem está a sua volta. Faz com
que o cansado renove o vigor e o
que não tem mais forças se
fortaleça no nome de Jesus.
Quando perseguido fale de
Jesus e então tudo ganhará
sentido.
2) Ele age em favor dos outros –
Filipe se põe a curar os enfermos,
repreender os espíritos imundos
e fazer a diferença na vida das
pessoas revestido do poder do
Espírito Santo. A sua perse-

guição ou luta não deve paralisar
o seu desejo de fazer a diferença
na vida de alguém. A diﬁculdade
não é justiﬁcativa para você não
anunciar a Cristo, mas é no meio
dela que você O gloriﬁcará.
3) Ele pregava aquilo que vivia –
No verso 6 diz que as multidões
unânimes prestavam atenção em
Filipe porque não somente
ouviam mas também viam o que
ele fazia. Muitos buscam
anunciar a esperança em Jesus e
falam até mesmo com grande
entusiasmo e eloquência mas
suas atitudes não demonstram
coerência com aquilo que dizem.
Agem precipitadamente sem
aguardar o agir e a resposta de
Deus. Procuram dar o seus
“jeitinhos” para seus problemas,
ﬁcam com a alma angustiada e
nunca demonstram veracidade
na sua fé. Filipe não somente
falava mas também agia e isto lhe
deu credibilidade naquilo que
anunciava. Demonstre a sua fé
em meio a sua perseguição e
luta, demonstre a sua esperança
no dia da angústia e todos de fato
crerão no Deus que você anuncia
crer.
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Sonhos que se
realizam!

Reforma da Igreja Infantil - Hope Kids

A construção do berçário e da igreja
infantil Hope Kids está a pleno vapor.
Estamos empenhados em
concretizar as obras até o mês de
Agosto.

sendo possível graças à boa mão do Senhor
que é conosco e também fr uto da
generosidade e compreensão da
responsabilidade de cada um que tem
investido no Reino de Deus.

Te r e m o s d o i s
espaços adequados
para as nossas
crianças e conforto
das mamães no
cuidado de seus
bebês.

Ainda há muitas necessidades mas cremos
que com a união dos irmãos e a provisão
dos altos céus venceremos todas as
diculdades.

Tudo isso só está

CULTO DOS JUNIORES (09 A 12 ANOS) Domingos das 19:30 as 20:30
Recepção ao lado do auditório.

A Associação Nazarena
Assistencial está em
busca de novos
parceiros que
apadrinhem crianças
no ANA em São Raimundo Nonato com
o valor de R$ 50,00 por mês.
Informações: www.anabrasil.org

Louvamos a Deus pois continuamos
progredindo, crescendo e avançando rumo
aos sonhos que Ele tem colocado em nosso
coração.

Construção do Berçário

O ministério de
recepção de nossa
igreja está
recrutando novas
pessoas para este
relevante trabalho. Maiores informações
no balcão da recepção.

O Ministério de Compaixão está
buscando novos parceiros para a
doação de alimentos. Você pode nos
ajudar mensalmente doando uma cesta
básica para assistir as famílias
carentes. Você que deseja participar
deste trabalho social procure o stand
do Ministério de Compaixão no nal
dos cultos.

