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O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.
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No entanto, precisamos nos lembrar de
que a bondade pode ser firme. Não seria
bom deixar passar ou ignorar pecados.
Assim, a bondade pode repreender, corrigir
e disciplinar. Vemos isso quando o Senhor
Jesus, que é a bondade encarnada, limpou
o templo.

Bondade significa excelência de caráter.
Alguém já a definiu como “virtude que afeta
cada área,” O que simplesmente quer dizer
que a pessoa que a tem é gentil, integra e
justa em todas as áreas da vida.
Bondade é o oposto de maldade. Um
homem mal pode ser enganador, imoral,
traiçoeiro, injusto, cruel, egoísta, detestável,
avarento e/ou desequilibrado. O homem
bom, embora não seja perfeito, exemplifica
a verdade, a justiça, a pureza e outras
características igualmente desejáveis.
Paulo distingue o homem justo do homem
bom em Romanos 5.7: “Porque apenas
alguém morrerá por um justo; pois poderá
ser que pelo bom alguém ouse morrer.”
O homem justo é integro, honesto e franco
na sua conduta, mas pode viver friamente
distante dos outros. O homem bom, no
entanto, é carinhoso e amável. Dificilmente
alguém morreria por um justo, mas talvez
morressem por um homem bom.
Não jogue este informe na via pública, ele pode servir para edificação de alguém.

Uma característica única da bondade é que
ela consegue vencer o mal. Paulo escreveu
aos crentes romanos: “Não te deixes vencer
do mal, mas vence o mal com o bem.” (Rm.
12.21) Quando permitimos que a ira de
outra pessoa destrua nosso ânimo, fomos
derrotados por seu mal. Porém, quando
vamos além e demonstramos graça,
misericórdia e amor, vencemos o mal com
o bem.
Mudoch Campbell nos conta de um ministro
que vivia nas montanhas e cuja esposa
tentava tornar sua vida miserável. Certo dia,
quando ele estava lendo sua Bíblia, ela a
tomou de suas mãos e a jogou no fogo! Ele
olhou para o seu rosto e disse calmamente:
“Acho que nunca me sentei ao lado de um
fogo tão quentinho.” Sua bondade venceu o
mal dela. Ela se tornou uma esposa amável
e bondosa. Como Campbell comenta: “Sua
Jesabel se tornou uma Lídia. Seu espinho
se tornou um lírio.” A bondade venceu!
Luz Para o Caminho
Meditações diárias William Mc Donald

Nossa missão é dar testemunho da unidade do povo de Deus como Igreja na localidade,
isto é, como Corpo de Cristo neste local em que vivemos.
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99613-9623
99619-4932

SEG

Oração das mulheres - 14h30
Programa de Cura Interior - 19h30

Reunião de Irmãos de Encargo - 19h30
Salmodiar - 17h

QUA

99747-0548
99854-5178
99973-1053
99689-6576

QUI

23/12
Amanda Nunes de Deus Freitas
Gecy dos Santos
Luciana Maria Barbosa Curzzel
Rosiane Moneche Marques
25/12
João Galdino
Natália Clemente Barcelos
26/12
Odilon Fraga de Deus
27/12
Bianca Simões do Sacramento
Vanessa N. S. Gandine Carneiro
29/12
Anna Clara Perin de Almeida

TER

• NOSSA PROGRAMAÇÃO

• ANIVERSARIANTES

Vigília de Oração - 20h
1º SÁB: Reunião de Casados - 19h30
Reunião de Adolescentes - 19h30
2º SÁB: Rede Crer&Ser - 14h30
Vitória Jovem - 19h30
3º SÁB: Reunião de Homens - 16h
4º SÁB: Reunião de Mulheres - 16h
Rede Crer&Ser - 14h30
Reunião Geral: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 19h
Reunião Geral: 3º domingo - 09h
EBT: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 09h

99959-5320
99574-9063
98803-3653
98146-5230

• ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO

23/12
Ana Luzia Raymundo Pereira e
Roberto Carlos Fraga Pereira
Nanine Renata Passos dos Santos
e Alessandro da Silva Pereira
26/12
Maria da Conceição R. da Silva e
Izaias Alves da Silva
28/12
Alessandra Fagundes F. Nobre e
João Cícero Nobre
Ângela Maria dos S.Monteiro e
Jorge Monteiro

99842-7022
99783-0909

Grupos Familiares - 19h30

SEX

As ruas começam a ser decoradas. As famílias programam grandes encontros. Os cristãos preparam programações especiais. É a celebração do nascimento do Filho de Deus! Mas quem é o
Jesus do Natal? Quais são as glórias do seu caráter? Quais são as características de suas poderosas obras?
QUEM JESUS É? “Porque um menino nos nasceu, um ﬁlho se nos deu, e o principado está sobre
os seus ombros, e se chamará o seu nome: MARAVILHOSO, CONSELHEIRO, DEUS FORTE, PAI
DA ETERNIDADE, PRÍNCIPE DA PAZ.” Is. 9.6
O QUE JESUS FAZ?
1 - TRIUNFO DA GLÓRIA SOBRE A AFLIÇÃO.
Onde Jesus está o aﬂito encontra consolo, o perdido acha o caminho da vida, o escorraçado
levanta-se com dignidade e aquele que jazia em trevas encontra a luz. (Is. 9.1)
2 - TRIUNFO DA LUZ SOBRE AS TREVAS.
Quem o segue não andará em trevas. Jesus veio para revelar o Pai. Ele é Deus feito carne. Ele é a
exegese de Deus. Luz é pureza. Jesus é puro e o puriﬁcar. Quando Jesus entra no coração de uma
pessoa Ele quebra o jugo da escravidão e estabelece a verdadeira liberdade. (Is. 9.2)
3 - TRIUNFO DA ALEGRIA SOBRE A TRISTEZA.
Só Jesus oferece a alegria que satisfaz. Só na presença dEle há alegria verdadeira. A alegria que
Jesus dá é ultra circunstancial. Ela brota no meio das lágrimas, cresce no deserto, frutiﬁca na dor
e se mantém ﬁrme mesmo diante da morte. (Is. 9.3)
4 - TRIUNFO DA LIBERTAÇÃO SOBRE A OPRESSÃO.
Onde há espírito angustiado, ele inspira canções de louvor. Só Jesus pode libertar o homem da tirania do pecado. Só Jesus pode arrancar o homem do império das trevas e da potestade de Satanás.
Só Jesus tem poder para despedaçar todo jugo que nos oprime e declarar nossa alforria. (Is. 9.4)
5 - TRIUNFO DA PAZ SOBRE A GUERRA.
A maior necessidade das pessoas não é de mais dinheiro, mais conforto ou mais diversão. A nossa
maior necessidade é de JESUS. Onde ele reina não há espaço para o ódio, para a mágoa nem
para a vingança. Onde Jesus chega reina o amor, o perdão e a reconciliação, pois ele é o Príncipe
da Paz! (Is. 9.5)
6 - TRIUNFO DO REINO DE DEUS SOBRE OS REINOS DO MUNDO.
O Reino de Deus é o Reino de Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Este Reino é o governo
de Jesus nos corações. É o senhorio de Jesus sobre a vida daqueles que confessam o seu nome.
Este Reino está entre nós e dentro de nós. Porém, ele será pleniﬁcado na Segunda vinda de Jesus.
Este Reino avança vitorioso. Ele é indestrutível, inabalável, eterno. (Is. 9.7)
Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus e toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor para
a glória de Deus Pai. ESTA É A SUBLIME MENSAGEM DO NATAL!
“Porque está escrito:Como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, E toda a
língua confessará a Deus.” (Rm. 14.11)
Hernandes Dias Lopes-Reﬂexões Evangélicas
(Pleniﬁcado: Se tornar pleno)
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A SUBLIME MENSAGEM DO NATAL
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• LEITURA DIÁRIA

99500-2511
99956-9823
98113-0842

• Segunda - Tg. 4.1-12
• Terça - Is. 54.10-17
• Quarta - Hb. 4.12-16
• Quinta - II Tm. 3.1-5

• Sexta - Pv. 4.23
• Sábado - Gn. 2. 18-24
• Domingo - Jo. 17.17-21
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