Plantão de Atendimento
Pastoral
De Segunda a Sexta em horário
comercial (9h as 17h) haverá um
pastor em plantão para atendê-lo.
Caso necessite ser atendido em
outro horário, entre em contato
com a secretaria da igreja.

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:

‘‘Portanto, vão e façam discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo’’
Mateus 28:19

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

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

OFERTAS:
Banco Bradesco
Agência: 1914 - C/C: 27966-8
CNPJ: 46.110.987/0001-06
Igreja do Nazareno
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Equipe Pastoral

Flavio Valvassoura
Pastor

Pastores Auxiliares
Daniel Antonio
Daniel Cavalari
Eliezer França
Paulo Trois

Vivemos hoje em um contexto de
tantos valores distorcidos nos
levando a ter tantas frustrações e
decepções onde um dos principais
destes valores, que é a ﬁdelidade,
praticamente desapareceu.
A ﬁdelidade é um valor tão
importante que ela é determinante
na escolha de parceiros para a
nossa jornada.
No texto bíblico referido acima, os
apóstolos precisavam escolher um
novo integrante ao grupo dos doze
visto que Judas havia sido inﬁel. A
principal característica deste novo
apóstolo deveria ser a ﬁdelidade.
A ﬁdelidade sempre trará
recompensas, benefícios e te
tornará alvo de coisas melhores.
Deus está em busca de homens
ﬁéis e não importa para Ele o quanto
você aparece, têm dons, talentos ou
dotado de capacidade. O que
importa para Ele é ser ﬁel.
A estes Deus recompensará e
colocará em lugares mais altos.

Pastores de Apoio
Diego Decrescenso
Jhonny Souza
Lourival Bernardo
Ricardo Fernandes
José Luis Marques

A recompensa da delidade
Atos 1:15-26

Mensagens de Esperança

Coloque o comprovante em
seu envelope de dízimo.

18 a 30 de Setembro de 2016

www.boa.fm
Insta/Face/Twitter:
@ligadonaboa

Existem frutos que serão
experimentados somente através
da ﬁdelidade por aqueles que se

esforçam por mantê-la em todas as
áreas e relacionamentos de sua
vida.

que Deus valoriza é a ﬁdelidade. É
por isso que nunca chegam a lugar
algum.

Vivendo os princípios a seguir você
experimentará as recompensas da
ﬁdelidade.

A ﬁdelidade com perseverança,
mesmo em meio aos lugares e
momentos difíceis, certamente te
levará a recompensas
extraordinárias.

1-) Deus nunca vai te colocar no
muito se você não for ﬁel no pouco.
A palavra diz, aquele que é ﬁel no
pouco também é ﬁel no muito. Se
você não é capaz de ser ﬁel naquilo
que Deus tem te colocado hoje,
certamente você não seria no
muito.
Esta é a razão porque muitos não
alcançam coisas maiores.
Inﬁdelidade ao que lhes é conﬁado
hoje. Vivem reclamando e
murmurando e na primeira
oportunidade que tem abandonam
o caminho.
2-) A ﬁdelidade não é fruto do
destaque, o destaque é fruto da
ﬁdelidade. Matias não foi citado
uma vez sequer antes deste texto,
mas teve seu nome marcado na
história como um apóstolo do
Senhor Jesus.
Muitos buscam atalhos para serem
reconhecidos e esquecem que o

A Bíblia diz que em Deus nosso
trabalho nunca é em vão!
3-) Deus conhece o nosso coração.
Na oração os apóstolos ressaltam
esta capacidade de Deus em
conhecer o nosso íntimo. É
exatamente por isso que Ele sabe e
valoriza a ﬁdelidade genuína
daqueles que fazem o que é certo
por consciência pura e limpa diante
de Deus.
Deus sabe o que você fez e abriu
mão para se manter ﬁel a Ele.
Conhece os sacrifícios e até mesmo
as lágrimas que foram derramadas.
Nenhuma oportunidade desleal
trará melhor recompensa do que o
sacrifício de ser ﬁel.
Matias foi o exemplo de que a
ﬁdelidade te leva a honra!
Mantenha-se FIEL.

5 Alternativa

Planejar
para
Avançar!!!
No próximo dia 22/09 às 20h teremos uma reunião com todos
que estão envolvidos em ministérios na igreja, sejam líderes,
voluntários ou interessados em se envolver.
Nesta reunião vamos compartilhar aquilo que Deus tem
colocado em nosso coração para a igreja. Uma direção de
Deus para a Comunidade da Esperança e seus ministérios.

Atividades:
Brinquedos inﬂáveis
Teatro e dança de rua
Atrações musicais (Felipe
Godoi) e (Rap)
Sorteio de bicicletas

Contamos com a participação e envolvimento de todos. Será um tempo de comunhão, oração e aprendizado
mútuo.

Precisamos de sua
colaboração para que este
evento aconteça. Faça
sua contribuição destinando
sua ajuda para o ministério
hope day no
momento do ofertório.
Para maiores informações
procure o stand do
Ministério Hope Day no
ﬁnal dos cultos.

Foram dias extraordinários de grande derramar da presença de Deus sobre mais de 1.000 mulheres que se reuniram para o
Congresso Filhas do Rei `Virtuosa´, com ministrações de Helena Raquel, Helena Tanure, Ezenete Rodrigues, Ana Nóbrega,
Mariana Valadão, Sara Alencar e Ana Paula Valvassoura. Eis alguns testemunhos de participantes do congresso.
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Reiniciamos o trabalho
nos hospitais
quinzenalmente aos
sábados. Interessados em
participar mandem e-mail
para voz@cesperanca.com.br

