Agenda da Semana - Anote e Divulgue
Data:
Toda Segunda-feira – início 00h00
até 23h59 da segunda
Toda Terça-feira – 20h00

Evento:
Relógio de Oração
Curso "Maturidade Cristã"

Toda última terça-feira do mês
Toda Quarta-feira – das 06h as 07h

Mulher Plena e Homens de Honra

Toda Quarta-feira – 15h00

Mulheres Intercessoras

Oração Todo dia
Sábado 5/08 – ás 17h
Domingo 06/08 – 09h00 e 19h00

Oração da Madrugada

Participe – Nos informe a melhor
hora para sua orção.
Oficina Pais e Filhos – Participe!

“Confissão Vitoriosa”, do Pr. Carlos Alberto.
Tema: Confessando sua identidade - (Pgs 59 a 80)

Culto de Celebração da Família.

► Eventos, agenda, cadastros, pedidos de oração, inscrições e outras informações
acessar o site: www.cgbraganca.com.br

Sentindo
Quem a Palavra diz que nós somos?

Todo 2º domingo de cada mês é o Dia das Primícias. Traga 1 Kg de alimento não perecível.
Contribuições financeiras: Banco Caixa Econômica Federal, agência 0293, código 003, c/c 1333-0 ou Banco
Bradesco, agência 2078-8, c/c 270-4. Por gentileza colocar o comprovante de depósito no envelope (dízimo ou
gratidão), ou nos informe através do email financeiro@cgbraganca.com.br

Adquira seu livro:

Aprendendo
Para confessar vitoriosamente a Palavra, precisamos conhecer
nossa identidade em Cristo.
Se respondemos à pergunta do começo de acordo com o que a
Bíblia diz, poderemos nos levantar com autoridade diante das
circunstancias difíceis que podem se apresentar no dia a dia e
afirmar: “Sou filho amado do Pai e não temerei mal algum, pois
Ele está comigo!”
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Como filhos, somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo.
Esse é o ensino de Jesus. Os filhos podem conversar abertamente
com o Pai, expressar-lhe suas carências e tomar posse de sua
herança. Que grande privilégio é usufruir de tão maravilhosa
comunhão.
“Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama
de filhos, o que de fato somos!” (1 Jo. 3. 1).
Filhos são aqueles que aprendem a declarar a identidade que
possuem. Eles confessam que sua inclusão na morte de Cristo lhes
garantiu a morte para o pecado e a ressurreição para a justiça. Ele
agora é nossa identidade. Veja o texto de Gálatas 2. 20.
E segundo Romanos 1.7 e 1 Coríntios 1.2, nós fomos chamados a
ser santos, separados para Deus. Quando nos entregamos a Jesus,
o processo de santificação começa a operar em nossa vida. Inicia
uma jornada nova e maravilhosa: hoje, mais santo do que ontem;
amanhã, mais santo do que hoje.
“Que o mal continue a praticar a maldade; que o impuro continue
a ser impuro; que o justo continue a viver de forma justa; que o
santo continue a ser santo” (Ap. 22.11).
Se Cristo é sua vida, além de filho e santo, você é fiel!
Ao escrever aos efésios, Paulo se referiu a eles não apenas como
santos, mas também como fiéis (Ef. 1.1)

Refletindo
Do que o diabo tem medo? Do sujeito que apenas freqüenta a igreja?
Não! Ele tem medo do santo e fiel, porque sabe que tal pessoa está
livre da escravidão; morreu para o pecado e ressuscitou para a justiça.
Essa pessoa tem autoridade para se levantar contra a força das trevas.

Aplicando
Como posso aplicar estes princípios na minha vida? Qual o nosso
compromisso, ao decidir vivermos dessa forma?

Final
Orem para que o Espírito Santo conduza a vida de cada membro a viver
de forma santa e fiel. E também por aqueles que ainda não
experimentaram o novo nascimento.

Versículo para memorizar:
“Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os
meus decretos e a obedecerem fielmente ás minhas leis.”
Ezequiel 36.27

Grande e forte abraço!
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