NÃO SÓ VEIO
RESSUSCITOU!
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Particularmente, vejo na Páscoa uma data muito mais
importante que o Natal. O Natal celebramos o
nascimento e, claro, isto fala de que Ele veio habitar
entre nós. Mas quando falamos da Páscoa não só
estamos meditando na sua vinda, mas diretamente a
um dos maiores eventos da história humana: a morte e
ressurreição de Cristo! Nisto vemos, não só a sua vida,
mas a obra de Cristo e, quando paramos para observar
a obra de Cristo, ficamos surpreendidos.
Primeiro nós vemos sua entrega total. A Palavra de
Deus relata: Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a
forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e,
achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso,
também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o
nome que é sobre todo nome; para que ao nome de
Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e
na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.
Filipenses 2:7-11.
Depois de revelar-se, Ele não só habita, mas se auto
esvazia para trazer ao homem o maior presente de
todos, e nisto aprendemos muito sobre sua pessoa.
Aprendemos com sua vida cotidiana: relacionado ao
homem, a Bíblia fala que pelos frutos nós somos
conhecidos. No caso de Jesus não foi muito diferente,
pois vimos nele suas obras, que neste caso, nos trouxe
salvação e vida eterna!
Sua vida foi impecável! O filho de Deus foi tentado e
não pecou, esteve entre os mais pobres e necessitados,
e priorizou sempre a vontade do Pai, e realizou com
poder e autoridade muitos milagres, trouxe liberdade
aos cativos e salvação aos oprimidos.
Mas também aprendemos com sua morte vicária:
Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu
tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá
por um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém
ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para
conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores.
Romanos 5:6-8.

Nos amou mesmo em nossa condição pecaminosa, e
segue amando, acreditando e dando oportunidade à
humanidade.
E aprendemos com sua ressurreição:
Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O
Filho do homem será entregue nas mãos dos
homens, e matá-lo-ão; e, morto ele, ressuscitará ao
terceiro dia. Marcos 9:31.
A marca principal do Cristianismo não está na
vinda de Jesus, nem em seus milagres e
prodígios, nem em sua morte, mas em sua
ressurreição e segunda vinda no qual o
aguardamos!
E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus.
E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse
respeito, eis que pararam junto delas dois homens,
com vestes resplandecentes. E, estando elas muito
atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles
lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os
mortos?
Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como
vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém
que o Filho do homem seja entregue nas mãos de
homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro
dia ressuscite. Lucas 24:3-7.
Que possamos hoje celebrar isto, independente das
circunstâncias de sua vida. Hoje temos esperança,
pois nosso Deus está vivo e prometeu que voltará
outra vez, para que onde Ele esteja, nós juntamente
com Ele possamos estar. Isto é a Páscoa!
Que Deus os abençoe!

“Ou não sabeis que todos quantos
fomos batizados em Jesus Cristo fomos
batizados na sua morte?

Pr Adriano
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De sorte que fomos sepultados com ele
pelo batismo na morte; para que, como
Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos, pela glória do Pai, assim
andemos nós também em novidade de
vida.”.
(Romanos 6:3-4)

22 A 28 DE ABRIL
Continuando a agradecer a Deus pela vida do Pastor
Paulo, todos os membros da IBUB estão desafiados a
orar através deste plano de oração até que Deus
providencie para a igreja o Pastor que Ele escolheu
para liderar Seu povo.
(43) Dia 22 de Abril – Segunda Feira
Leitura da Escritura: 1 Samuel 16: 7
Oração: Ore para que os membros da Comissão de
Sucessão Pastoral entreguem suas preferências e
opiniões enquanto buscam a mente de Cristo.
“Porque o Senhor não vê como homem vê: o homem
olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha
para o coração.”
(44) Dia 23 de Abril – Terça Feira
Leitura Bíblica: Lucas 22:42
Oração: Ore para que a Comissão de Sucessão
Pastoral possa discernir e obedecer a liderança do
Espírito Santo: "...não seja feita a minha vontade, mas
a tua.”
(45) Dia 24 de Abril – Quarta Feira
Leitura da Escritura: Tiago 1:5
Oração: Ore para que a Comissão seja guiada pela
sabedoria de Deus em todos os assuntos.
"Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a
Deus, que a todos dá generosamente, de boa vontade.”
(46) Dia 25 de Abril – Quinta Feira
Leitura da Escritura: Romanos 12:2
Oração: Ore para que o Espírito Santo dê
testemunho no espírito de cada membro da
Comissão sobre as coisas que são confiáveis e
verdadeiras. “Não se amoldem ao padrão deste
mundo, mas transformem-se pela renovação da sua
mente, para que sejam capazes de experimentar e
comprovar a perfeita vontade de Deus.”

(47) Dia 26 de Abril – Sexta Feira
Leitura da Escritura: João 14:27
Oração: Em nome de Jesus, ore contra qualquer
medo ou desânimo que possa levar a apressar-se,
mas ore por paciência para que os membros da
Comissão esperem pacificamente pela pessoa
segundo o coração do Pai. “Minha paz eu vos dou…
Não deixem seus corações perturbados e não tenham
medo.”

VIAGEM MISSIONÁRIA

(48) Dia 27 de Abril - Sábado
Leitura da Escritura: Provérbios 3:5-6
Oração: Ore ao Pai para que o coração de cada
membro da Comissão de Sucessão Pastoral seja
completamente submisso ao plano e à provisão
Dele, confiando no Pai e não nas circunstâncias.
“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se
apoie em seu próprio entendimento; reconheça o
Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as
suas veredas.”
(49) Dia 28 de Abril - Domingo
Leitura da Escritura: Salmos 147:14
Oração: Ore para que o Espírito Santo proteja os
membros da Comissão e suas famílias dos esquemas
e ataques do inimigo. “É Ele que mantém as suas
fronteiras em segurança...”

ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO
DE SUCESSÃO PASTORAL
Todos os membros da igreja estão convocados para
a Assembleia destinada a eleger e confirmar os
irmãos que comporão a Comissão de Sucessão
Pastoral. Esta Comissão terá a importante tarefa de
buscar e selecionar, sob orientação do Espírito
Santo, os candidatos ao pastorado de nossa igreja. A
Assembleia será realizada durante o culto da manhã
do próximo domingo 28 de Abril, sendo
fundamental a presença do maior número de
membros da nossa querida igreja.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO
Na próxima sexta-feira 26 de Abril, teremos nossa
Vigília de Oração, a partir das 22 horas. Além do
Plano de Oração que estamos seguindo e nossos
próprios períodos de oração, este será um momento
especial de preparação para escolha da Comissão de
Sucessão Pastoral.

RELÓGIO DE ORAÇÃO
Esta disponível um painel de Relógio de Oração,
apontando todas as 24 horas do dia, em intervalos de
meia hora. Cada irmao e irma devera escolher um
momento do dia ou da noite para estar orando pela
busca do novo pastor. Estaremos formando uma
corrente contínua de oraçao, buscando a direçao do
Espírito Santo.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Colabore conosco na montagem das Cestas Básicas.
Você pode doar arroz, feijão, óleo, café e diversos
outros itens, deixando na caixa destinada à
Assistência Social, que se encontra na cantina. Fale
com a Irmã Neide Gioia.Espírito Santo.

SEJA BEM-VINDO
A Equipe de Recepção recebe a todos com simpatia e
alegria. Visitante, a sua presença nos alegra e seja
muito bem-vindo entre nós.

NOSSAS PROGRAMAÇÕES
SEXTA-FEIRA 26/04
- 22h Vigília de Oração
SÁBADO 27/04
- 18h30 – Adolescentes - Culto com os pais

