Videira, Oliveira X Espinheiro
EBD 02/10/2016 –Pr.Douglas
A importância de exercer a cidadania Juizes 9:7-15
Objetivo: Perceber temos obrigações aqui na terra, e que
não exerce-la acarreta em prejuízo para o povo e para igreja.
Dia de votar, além de direito é nossa obrigação, o governo
está sobre o controle de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu o
governo, portanto não deve ser desprezado pelo Seu povo.
Deus estabeleceu o governo para trazer justiça a terra, a
corrupção não faz parte do plano de governo de Deus, é coisa do
coração do homem, quando o governo cai sobre um verdadeiro
homem de Deus, o governo é justo e traz paz, como exemplo temos
o governo de José, Jotão, Ester e Mardoquel.
O problema hoje, é que homens de bem, homens de Deus
tem fugido dessa responsabilidade deixando assim que homens sem
escrúpulos assumam essa tarefa de governar e cuidar do povo e da
nação.
Homens e mulheres que podem fazer e dar algo para o povo,
tem se recusado. É nessa hora que surge o espinheiro e assume,
causando dores, doenças e promovendo todos os males que hoje
assistimos sem nada fazer.
Quando elegemos o espinheiro, ficamos embaixo de sua
sobra, quando discordamos dele, ele ordena que saia fogo e fira
todos que não aceitam seus desmandos.
Temos a mania de dizer que somos cidadãos do céu, e não
queremos nos envolver com certas coisas (política etc), mas não é
isso que Deus quer, Deus deseja que Seu povo tome as rédeas e
governe com justiça e glorifique Seu nome. A igreja tem que ser
oliveira e videira, e quando ela não ensina seu povo, ela se torna

espinheiro, se corrompendo e entristecendo o coração de Deus e de Seu
povo. II Co 6:14, o julgo desigual não é só em relação a casamento, quando
elegemos alguém que não tem princípios cristãos essa regra também é
aplicada, e o povo e a igreja sofre.
OBS: Uma pena essa ministração ter vindo no dia da eleição (Sérgio Pires)
Sejamos nós videira e oliveira no Senhor...
fale” Deus os abençoe e um Excelente GF.
JUNTE-SE A NÓS
Avenida Norte 1302 Santo Amaro, www.familiacrista.com.br
GRUPOS FAMILIARES
Mangabeira Rua do Rio, 14 3443-3486 - Mª de Lourdes
Betel-Rua da Fundição,20 apto. 602 3222-6102 - Dielú
Beberibe- Rua Garapeira, 12,P.Madeira 3443-9935 - Valter
Boa Viagem- Av.Fernando Simões B.50 ap1503 8844-0349 - Luciane
Bomba do Hemetério- R.Châ de Alegria, 283 3449-2162 - Tânia
Casa Amarela- 2ºTravessa C.Selva,81 3269-4732 - Adriana
Jardim Paulista- R.90, 25, Paulista 3487-9228 Rogério - Alto José do PinhoR.Ametista, 25 3441-6487 - Fátima
Rio Doce- R.20, 50, 5ªetapa-Paulista 8897-2040 - Péricles
Santo Amaro 1-R.Tamoios, 265, 1ª 3222-7462 - Amaro
Santo Amaro 2-R.Tauã, 196 8312-9116 - Beatriz
Santo Amaro 3-R.Agamenom Magalhães,20 8601-4692 - Flávia
San Martin- R.Estudante Farias Brito, 134 8752-5523 – Adriano
NOSSAS REUNIÔES
Domingos 09:00hrs EBD – 10:00 Culto Manhã – 18:00 Culto Adoração
Terças-Feiras 15:00 hrs. Oração de Mulheres Quartas-feiras 19:30 Culto de doutrina
Sábados 07:00 Oração de homens.
DIAS GRUPOS FAMILIARES
Terças-feiras, Quintas-Feiras, Sextas e Sábados, participe, faça parte de um
GRUPO FAMILIAR, procure-nos e saiba como participar, veja qual grupo fica melhor
para você e sua família. Mais de Cristo e menos de nós, seja esse nosso desejo.

Igreja Família Cristã
Sérgio Pires - Cooperando com a obra de Cristo

