Domingo, 7 de agosto de 2022

Seja bem-vindo!
A oração é absolutamente essencial para a nossa saúde espiritual
individualmente e juntos enquanto igreja. Se desistirmos de orar, a
nossa igreja vai sofrer e as nossas vidas vão afastar-se de Deus.
Sabemos isto, mas muitas vezes é difícil perseverar na oração. Hoje,
queremos deixar quatro motivos de oração pela nossa igreja:
1. União e amor. Esta igreja pode fazer muitas boas ações, mas se
não houver amor entre nós, será em vão. Ore para que possamos ter
um amor mais profundo e sacrificial uns para com os outros.

INSEGURANÇA

O Deus que vem ao nosso encontro
Gideão o inseguro – o Deus que vem ao nosso encontro
e nos trás segurança. (Juízes 6-7)

1. Deus revela quem ele é, e nos traz à memoria os seus
feitos em nosso favor.

Ele lhes enviou um profeta, que disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ‘Tirei
vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de
todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Juízes 6:8,9

2. Pela provisão de Deus e por um espírito generoso entre nós.
Deus é tão generoso, e tem nos dado tantas bênçãos e oportunidades.
Contudo, com cada passo que tomamos, novas necessidades vão
surgindo. Ore para que possamos ser extravagantemente generosos,
e que Deus possa prover tudo de que precisamos a cada passo.

2. Deus assegura-nos da sua presença connosco.
Não estamos sós.

3. Mais almas alcançadas com o evangelho. Estamos aqui para
proclamar que Jesus salva. Vamos orar para que possa haver mais
pessoas salvas e batizadas.

3. Deus nos faz enxergar-nos como somos vistos por ele.

4. Alegria abundante em servir ao Senhor Jesus. Queremos servir
com alegria e zelo. Ore para que possamos encontrar alegria no
serviço do Senhor.
A nossa igreja é
convidada pelos nossos
irmãos na Igreja Batista
de Samora Correia, para
nos juntarmos a eles na
sexta-feira, 26 de agosto,
às 20h30. Será um tempo
abençoado de cantarmos
louvores a Deus e de
conhecermos melhor os
nossos irmãos nessa cidade. Faça planos para estar presente.

Então o anjo do SENHOR apareceu a Gideão e lhe disse: "O SENHOR é contigo.
Juízes 6:12
...Poderoso guerreiro. Juízes 6:12

4. Deus ouve as nossas dúvidas e revela-se de forma a
dissipá-las.

Dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Juízes 6:17
Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Juízes 6:36

5. Deus opera de forma a estabelecer a nossa segurança
nele e não em nós mesmos.

O SENHOR disse a Gideão: "Com os trezentos homens que lamberam a água vos
livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos...". Juízes 7:7

OFERTAS E DÍZIMOS Pode dar a sua oferta ou dízimo através de
transferência bancária: IBAN PT50.0036.0002.99100075197.30
@igrejabaptistamontijo
Pastor David Booth: 933 689 547

www.ibmontijo.pt

