Agenda da Semana - Anote e Divulgue
Data:

Evento:

Oração Todo dia
Toda Terça-feira – 20h00
Toda Quarta-feira – das 06h as 07h

Relógio de Oração
Participe – Nos informe a melhor hora
para sua orção.
Curso "Maturidade Cristã" – Encontro
com os intercessores
Oração da Madrugada

Toda Quarta-feira – 15h00

Mulheres Intercessoras

De segunda à sexta das 06h às 07h

1ª semana do mês - Primícias de oração

Domingo 10/09 – 09h00 e 19h00

Culto de Celebração da Família.

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

“Confissão Vitoriosa”, do Pr. Carlos Alberto.
Tema: Confissão do chamado cristão. (pgs. 133 a 149)
Sentindo

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:

O que é Cristianismo na prática?
Aprendendo

Muitos pensam que cristianismo é ir aos domingos à igreja,
cantar, bater palma, ouvir um sermão emocionante, ir
embora para casa e viver a semana toda do jeito que bem
entender.
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Não é à toa que aqueles que pensam assim tendem ao
esfriamento da fé ou a uma vida cristã pautada pela
instabilidade.

Confessamos o chamado cristão quando vivemos uma vida de
exemplos de caráter, conduta moral e ética.
O que você esta pensando em fazer daqui a cincos anos?
Compartilhe com o grupo.
Seja o que for, daqui a alguns anos você pode estar
desempenhando bem sua atividade profissional, e, ao mesmo
tempo, trabalhando no grande projeto de Deus para a sua
vida: pregar o evangelho a toda criatura.
Nós fomos alcançados pela graça de Deus para sermos
discípulos de Jesus, e discípulos dele tem uma missão: “Vão
ao mundo inteiro e anunciem as boas-novas a todos” (Mc.
16.15).
Se colocamos a mão no arado, podemos ficar seguros de que
Deus nos dará forças para desempenhar nossa função.
Devemos amar como Jesus ama, ser santos como Jesus é
santo, apaixonar-nos pelos perdidos como Jesus é
apaixonado; fazer discípulos como Jesus é fazedor de
discípulos. Temos de ser aqueles que invadem esse mundo de
violência e de horrores crendo que Deus é fiel para nos
guardar, fortalecer e abençoar enquanto desempenhamos o
serviço a que eles nos chamou. E isso não é tarefa apenas
para quem vai ao campo missionário ou exerce ministério na
igreja.

Refletindo

Nossa vida tem confessado nosso chamado?
Aplicando

Como podemos cumprir com o nosso chamado onde
estamos?
Final
Orem para que esta célula possa cumprir com sua missão
evangelística e missionária.

Versículo para memorizar:
“O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou
calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças
de morte? Como dizem as Escrituras: “Por causa de Ti,
enfrentamos a morte todos os dias; somos como ovelhas levadas
para o matadouro”. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que
vencedores por meio daquele que nos amou” Rm 8. 35-37.

Grande e forte abraço!
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