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O PODER DA
IGREJA
A Igreja Cristã Semear viveu ha alguns dias acontecimentos
extraordinários
que, à luz dos sentidos e conhecimentos humanos até
então disponíveis, não explicam os feitos do Espírito
Santo de Deus na igreja. O
poder divino contrariou as
leis naturais e a compreensão humana deixando perplexos os servos mais fervorosos com os milagres e
maravilhas, envolvendo os
sedentos em uma nuvem
de glória e poder.
Para a grande maioria dos
cristãos, a realização do milagre é atribuída ao poder
divino, sendo considerada
uma intervenção direta de

Deus na vida humana mediante a fé. Isso é uma verdade, no entanto entender os
milagres bíblicos somente
como uma história do passado, vivida pelos cristãos
da época, é limitar o poder
de Deus e consequentemente impedir a igreja de
cumprir a sua Missão.
O poder de Deus já foi
transferido para a Sua Igreja, no entanto nos dias de
hoje poucos são os milagres
e as maravilhas operadas
no corpo de Cristo, justamente porque a igreja moderna está suprimindo o
poder de Deus limitando-o
a racionalização humana.
Quando o cristão (a igreja)
compreender a dimensão
do poder dado por Deus,
aprender a coloca-lo em
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prática e compartilha-lo
com o mundo os milagres
acontecerá aos milhares e
os hospitais ficarão vazios e
as igrejas cheias de pessoas
à busca da cura para o corpo e alma.
O poder de Deus pertence
à igreja e a missão da igreja
é transferir esse poder para
o mundo e transformá-lo!
Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar os
demônios e curar doenças,
e nos enviou a pregar o
Reino de Deus e a curar os
enfermos. Lucas 9:1-2.
Lenita Barros
Siga-nos!
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FIQUE LIGADO
Culto da Família com a
participação especial do
Instituto de Música JOY

Programação de

Julho
02/07 - Ceia do Senhor
09/07 - Família
16/07 - Celebração
23/07 - Celebração
30/07 - Evangelismo

FIQUE LIGADO
Avisos
Dentro do templo não é permitido:

 Gravar os cultos;

09 de julho às 19h

 Mascar chiclete;

Você e sua família são os
nossos convidados.

 Uso do celular;

 Consumir alimentos e
bebidas.

Programação de

Julho
02/07 - Ceia do Senhor
09/07 - Família
16/07 - Celebração
23/07 - Celebração
30/07 - Evangelismo

Culto da Família com a
participação especial do
Instituto de Música JOY

 Terça 08h - Consagração
 Quarta 20h - Culto de Unção e Restauração
 Quinta 15h - Reunião de Oração e Milagres
 Sexta 20h - Oração e Busca
 Domingo 09h - Escola Bíblica Dominical
 Domingo 19h - Celebração

Aniversariantes de

Julho
02/07
02/07
02/07
06/07
07/07
16/07
16/07

GARDÊNIA LIMA MATOS
NATÁLIA SOUSA
TALITA ARAÚJO
THAYSE HORRANA
JOSÉ ORLANDO ROCHA
ANA MOREIRA DA SILVA
DELIANE MARIA

22/07
24/07
24/07
25/07
26/07
30/07
30/07

FRANCISCA DAS CHAGAS
RONALDO DA SILVA
THAÍS SILVA
GIANNE MENDES
JOÃO ALVES DA CRUZ
LUIZ CRISÓSTOMO
MARLY COLLARES

21/07 ANA CAROLINA DOS REIS

Inscreva-se em
nosso canal!

Você quer assistir
novamente uma
mensagem acesse
Assista cultos Ao Vivo em
qualidade HD pelo nosso canal no pelo nosso canal.
www.igrejasemear.com
Youtube. Domingo 19h!

Sugestão: Não desista de seus
sonhos
Autor: Josué Gonçalves
Procure a Irmã Alessandra
Atendimento Pastoral
Se você deseja um atendimento marque seu horário com a
secretária da Igreja, 3397.2035
(14h às 19h e sáb. de 9h às
13h)

Para Tornar-se Membro
Os irmãos que desejarem ligarse à Igreja, procurem um dos
pastores da igreja.
Classe Novos Decididos
Estão abertas as inscrições
para a Classe de Novos Decididos. Interessados, procurar o
Pr. Edilson.

Atualização de Dados
Membros que mudarem de
telefone ou endereço, favor
atualizar cadastro:
semearigrejacrista@gmail.com

 Gravar os cultos;

09 de julho às 19h

 Mascar chiclete;

Você e sua família são os
nossos convidados.

 Uso do celular;

 Consumir alimentos e
bebidas.

Biblioteca Semear

Agenda Semanal

Avisos
Dentro do templo não é permitido:

Biblioteca Semear

Agenda Semanal
 Terça 08h - Consagração
 Quarta 20h - Culto de Unção e Restauração
 Quinta 15h - Reunião de Oração e Milagres
 Sexta 20h - Oração e Busca
 Domingo 09h - Escola Bíblica Dominical
 Domingo 19h - Culto de Celebração
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