BOLETIM DO GRUPO DE AMIGOS CCONFESSANDO A PALAVRA PARA A VITORIA –
IGREJA PLENA DA GRAÇA
PASTOR MARCOS NASSIF

Texto base

“Galileus, por que vocês
estão olhando para o céu?
Este mesmo Jesus, que
dentre vocês foi elevado ao
céu, voltará da mesma forma
como o viram subir.”
Atos 1.11
Para Reflexão
CONFESSO QUE NESTE DIA
VIVEREI NA ESPERANÇA DA
VOLTA DE CRISTO

Nessas últimas
semanas aprendemos
o que a Palavra de
Deus diz a nosso
respeito a fim de que,
pela fé e pela nossa

-

AMANDO VOCE E SUA FAMILIA!
1 Coríntios 11.26 – Até a

sejamos perfeitos, somos
aperfeiçoados dia a dia pela

volta de Cristo, anunciamos

presença do Espírito Santo

sua vida e missão,

em nós.

celebrando sua memória ao

Além disso, através da

participarmos juntos da ceia

confissão genuína da Palavra

do Senhor.

de Deus conquistamos para
2 Timóteo 4.7-8 – Nossa

nós saúde, prosperidade,
vitória e proteção dos

responsabilidade é completar

ataques do diabo contra a

a carreira para a qual fomos

nossa vida.

chamados por Jesus, até sua

Assim, de posse dessas

volta.
Por isso, devemos viver

verdades e vivendo a
plenitude da vida cristã

cada dia como se Cristo fosse

proporcionada pela Palavra

voltar hoje. Ame as pessoas,

de Deus, seguimos na

perdoe a quem te ofender,

esperança da volta de Cristo

peça perdão a quem você

prometida nas Escrituras.

ofendeu, acerte suas

Como devemos esperar

pendências.
Cristo certamente voltará,

essa promessa?
Vamos ler juntos:- Mateus
25.1-13.

e feliz será aquele que estiver
pronto nesse dia, pois

experiência pessoal

Há dois tipos de pessoas

receberá seu galardão e a

com Cristo, tenhamos

representadas nesse texto:

coroa da vida (Tiago

nossa identidade e
nosso destino firmados.
A Bíblia diz que, incluídos
na morte e na ressurreição de
Cristo, nos tornamos filhos de

os que são sábios e

1.12 e 1 Pedro 5.4).

permanecem prontos para

Aplicação pessoal:

encontrarem-se com o Noivo,

1. Como está sua vida

e os que são loucos e vivem

pessoal, espiritual e

desapercebidos desse fato.

ministerial? Há coisas que

1 Coríntios 3.13-15 –

precisam ser acertadas?
2. Orem uns pelos outros

Deus, separados da

Quando Jesus voltar, Ele

corrupção desse mundo, a

recompensará a cada um

para que sejamos achados

fim de vivermos uma vida

segundo suas obras.

fiéis no dia da volta de Cristo.

santa. E embora ainda não
AGENDA – semana de 13 á 19de Julho 2014
1º. E 3º. SÁBADOS – convide jovens que você conheça, para participarem do Projeto Jovens IPG
Reunião da Familia, todos os Domingos as 18:00hrs. Convide um Amigo - OREM PELO PASTOR MARCOS E
SUA FAMILIA!!!
INSCRIÇOES ABERTAS PARA O CETREL- Centro de Treinamento em Liderança!! - Secretária Claudia
Mulheres que INTERCEDEM - Todas as quartas feiras as 15:30h - Reunião de Mulheres com a Pra. Léia

www.igrejaplenadagraca.com - visite nosso site

