Comunidade Batista vida nova

VISÃO DA - Comunidade Batista Vida Nova – P. Sul

Jesus é o caminho João 14:6

Somos uma igreja de verdadeiros adoradores que em tudo glorificamos a Deus. Formada por
pessoas comprometidas com o IDE de Jesus, acolhedores e servos uns dos outros, maduros,
sarados e reprodutivos.
Uma igreja que estar aguardando a vinda de Cristo Jesus. ( 2Pe 3:3-14; Mt 24:42-44; Jo 14:1-3;
Hb 9:28; Ap 1:7; 1Tes 4:16; At 1:1-11)
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Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo (Dt
6.4; Jo 10.30; Ap 22.13; Jo 1.1; Mt 3.16,17; Jo 6.27; 10.30; 2Co 13.14; Gn 1.1,26,27; 3.22; Sl
90.2; Mt 28.19; I Pe 1.2; II Co 13.14).

Tito 2.10 - “não defraudando; antes, mostrando toda a boa lealdade,
para que, em tudo, sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso
Salvador.”

No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma
recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor,
(At 10.43; Rm 10.13; 3.24-26 e Hb 7.25; 5.9; Rm 6.23; Ef 2.8,9; Jo 14.6; 1.12; Tt 3.5; Gl
3.26; Rm 5.1).

01-Perda da Direção de Deus

Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua
edificação, conforme a sua soberana vontade (1 Co 12.1-31; 1Co 14:1-40).

Muitos alegam que estão sendo dirigidos pelo “espírito” de Deus quando rompem e se
rebelam no ministério. Muitas pessoas estão seguindo seu próprio coração.
Infelizmente, quando algumas pessoas se frustram ou se decepcionam, ou imaginam
algo em seu coração e isto não acontece, se tornam desleais, se escondendo atrás da
frase: “Deus me falou que meu tempo aqui acabou”. Para eles é mais fácil colocar a
culpa na igreja, no pastor ou no irmão tal, do que admitir que elas precisem de cura, de
crescimento ou de liberação perdão. Por serem desleais, não firmam raízes em lugar
algum, não crescem e não realizam a vontade de Deus.

E na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. No
juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis (Ap 20.11-15; Mt 25.46), Ap
20.8; . Jo 3.16; 14.17; Rm 6.23; 8.17,18; 2Co 2.7-9).

Que o senhor nos prospere, tudo é por fé.
Para quem crer:

1.

02-Razão Financeira
1 Tm. 6.10 – o dinheiro é a raiz de todos os males. Os dois males ativados pelo amor
ao dinheiro são deslealdade e rebelião. A ganância faz com que a pessoa saia de um
emprego que lhe proporciona benefícios ou probabilidade de crescimento, que talvez
tenha lhe dado esta específica qualificação por outro, só porque paga R$ 100,00 a mais!
Tornou-se desleal por ganância.
Há igrejas que racharam por causa de dinheiro...

Obs.; Recepção de Matérias avisos e demais informações até o dia 25 de cada mês. Anuncie!
pastor.evandroccm@gmail.com

Janeiro 2015

QUATRO CAUSAS COMUNS DA DESLEALDADE

Na inspiração verbal da Bílbia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o
caráter cristão (2 Tm 3.14-17; Rm 12:1-15; Mt 7:1-14; 2Pe 1120,21; Sl 119.105,160; Pv 30.5).

1-As PRIMÍCIAS: atraem as BENÇÃOS SOBRE O NOSSO LAR (Ezequiel
44:30);
2- Os DÍZIMOS: atraem a PROTEÇÃO DO PRÓPRIO DEUS CONTRA O
DEVORADOR (Malaquias 3:8 a 12);
3- As OFERTAS: atraem uma COLHEITA PROPORCIONAL A OFERTADA (2
Coríntios 9:6 a 8 e Mateus 13:8);
4- O COOPERADOR: libera a FECUNDIDADE EM SUA VIDA (a não
esterilidade) (Ageu 1:2 a 11 e 14, 2:4, 8 e 19)
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03-Uma personalidade instável
Há pessoas que tem disposição para tomar decisões precipitadas. Elas
podem alterar o plano de sua vida em minutos. Essa é uma característica muito
perigosa. Essa pessoa pode estar com você hoje, mas pode não estar mais amanhã.
Essas pessoas normalmente tendem a se esconder atrás de ministério itinerante, são
conferencistas e oradoras talentosas, mas elas mudam de direção sem aviso prévio.
Onde não há domínio próprio, estabilidade emocional, fica complicado andar junto...
04-Mau Caráter
Existe também pessoas de mau caráter, são desleais por conveniência, o seu deus
é a si próprio. Não honram a Deus, nem liderança ou qualquer um que seja, mas
procuram ser honrados.
Um exemplo bíblico é Judas. Esteve com Jesus, era um de seus discípulos, mas o seu
deus era ele mesmo. Revelou-se desleal pelo mau-caratismo.
Neste caso, a maldade dirige as atitudes e o planejamento é feito com base na
deslealdade...
Deuteronômio 32:20: Esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim; porque são
raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade.
O desleais se atraem e formam um bloco para ferir e atrasar a igreja e a obra de Deus.
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Lealdade significa: Franqueza; sinceridade. Retidão ou integridade de
caráter; honestidade; honra.
Vivemos uma crise de valores sem precedentes. Nunca, em todas as gerações,
tem havido tantas falhas de comportamento e testemunho, cujo resultado que
se evidencia entre elas é a deslealdade.
Hoje, no mundo, há falta de pessoas leais e fiéis que honrem sua palavra e seus
compromissos.

7.

VIDA
NOVA da cerâmica e do forro da
Querido ainda temAVISOS
parcelas
em aberto
igreja peso a todos os fies ajuda favor me procurar para sanarmos tudo o
mais breve possível.

Já esta funcionando nossa cantina permanente ( bomboniere vida nova) temos
bombons, salgadinhos, sucos, refrigerante etc.
Nos ajude nesse projeto o dinheiro arrecadado será investido na manutenção da
igreja.
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Oração - direção Marquinhos
Culto de libertação
Discipulado de Homens será na igreja
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