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Bons hábitos, grandes realizações
“E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que
tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter
comigo, e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista.
E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de
antemão te designou para que conheças a sua vontade, e vejas
aquele Justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua
testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido.”
(Atos 22.12-15).
Ananias tinha o bom hábito de orar a Deus. Certo dia ele
orava e o Senhor lhe revelou a vida de um homem chamado Saulo,
que estava autorizado pelas autoridades judaicas para prender e
dissuadir qualquer grupo da “seita dos nazarenos”, como eram
chamados os cristãos da época de Paulo.
O bom hábito de Ananias, de está sempre orando ao Senhor,
fez com que lhe fosse revelado por Cristo ressurreto o estado de
cegueira física e espiritual do jovem Saulo em Damasco, capital da
Síria.

Teólogo do Século XIX, Henry Parry Liddon disse certa feita:
“O que nós fazemos em grandes ocasiões dependerá do que somos,
e o que somos é o resultado de não de autodisciplina”. Que verdade,
que sabedoria! Se não houver em nós autodisciplina, não
realizaremos bons hábitos, e se não tivermos bons hábitos,
certamente, não faremos grandes realizações para o Senhor Deus e
também para a nossa própria vida nesta terra.
Uma das coisas que muito motiva a pessoa para realizar algo
é o fato de saber se comunicar. Quem se comunica bem, não
encontrará grandes dificuldades para descobrir o caminho da vitória.
Este caminho, aliado com fé e com a motivação, erguerá o homem
para atingir os mais preciosos ideais e objetivos de vida. Portanto, é
preciso desenvolver bons hábitos, para poder realizar grandes ações.
Um bom hábito é a luta pela preservação da união. O salmista
diz: “Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.”
(Salmos 133.1). Se você e eu tivermos o hábito de fazer boas
amizades e de conservar a união fraternal mediante o amor cristão,
então, juntos iremos realizar grandes obras para Deus.
Considero o bom hábito como um excelente e nobre tesouro
que o homem guarda às sete chaves para usá-lo no momento
oportuno. O homem de bons hábitos tira boas coisas do bom tesouro
do seu coração: “O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do
seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más.”
(Mateus 12.35).
Bons hábitos, bons desempenhos em tudo que realiza
debaixo do sol.

“UNIDOS E EDIFICADOS, CERTAMENTE, FAREMOS
UMA GRANDE OBRA PARA DEUS”.
AVISOS PASTOR DA IGREJA
1. Convido toda a igreja para participar do Culto de Cerimônia de
Posse Acadêmica para Novos Imortais que se realizará no próximo
sábado (29/04/2017) ás 19h30. Será um belíssimo culto em adoração
e gratidão a Deus.
2. A partir da próxima terça-feira, os cultos, em caráter
experimental terá início às 19h50 com término às 21h30.
3. Informo aos dirigentes de congregação e demais irmãos da
diretoria da igreja que devido ao falecimento da mãe do Pr. Calheiros
dirigente da Congregação do Riacho Fundo II está cancelada a

reunião do dia 24/04 (segunda-feira). Estaremos anunciando no
decorrer da semana outra data para nossa reunião com os Dirigentes
de congregação e Diretoria da igreja.
4. No último domingo do mês de abril (30/04/2017) estaremos em SANTA
CONVOCAÇÃO, ou seja, um grande jejum em prol da igreja. Juntos em busca
da presença do SENHOR
Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se
humilhar, e orar, e buscar a
minha face e se converter
dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, e
perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. 2 Cr
7.14

5. Segue abaixo o quadro de visitas ás famílias da igreja.
DIA/MES
26/abr
26/abr
26/abr

CASAL A SER VISITADO
WELLINGTON BENEDITO e JOELMA
LUIS MATOSO E MARGARETH
Pb ROBEMAR E MONALIZA

RESPONSÁVEIS
Pr PAZ e Mis. Dalva
Pr ELIEZER e Pra CLÉO
Pr Orcélio e Mis. Eliane

Telefones: (61) 3386 4207 – 3386 8815 – Ramal: 21

RECEBA O PÃO DIÁRIO:

www.adnb.com.br

AGENDA DE ATIVIDADES: 24 a 30/04/2017
19:30-21:00
19:30-21:00
19:50-21:30
15:00-17:00
19:30-21:30
21:45-00:00

SEG

24

TER
QUA
QUI
SEX

25
26
27
28

SAB

29

09:00-11:00
19:30-21:30

DOM

30

07:50-08:50
09:00-11:00
18:00-20:15

24 a
30/04/2017
25/04 2ª Feira
27/04 5ª Feira
28/04 6ª Feira
29/04 Sábado
29/04 Sábado

- Ensaio do El Shadai
- Conexão Teens
- Culto de Ensino da Palavra
- Circulo de Oração Betesda
- Culto da Vitória
- Sem atividades
- Ensaio da Orquestra
- Cerimônia de Posse Acadêmica
para Novos Imortais
- Oração do Getsemâni
- Escola Bíblica Dominical
- Culto dos Senhores

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ADEMIR Fonseca de Oliveira
DOUGLAS Correia Amâncio
Miss ELIANE da Silva Correia Amâncio
Pr. ALDHINEY Correia Amâncio
ROBERTO Martins de Paula
PAULA Renata Furtado Oliveira
VIVIANE de Figueiredo Pinheiro
CHRISTIANE Gomes Ribeiro de Oliveira

Terça-Feira em Foco: 25/04/17
Venha aprender a Palavra de Deus

