Março 2019
Volume 1

I NFORMATIVO D A C RUZ
Vida em Louvor

Nesta edição

Leia em sua Bíblia: Salmo 99.6-9
Eltton Zeilke
“Louvem o Senhor, nosso Deus.” Sl. 99.9
Uma das coisas que mais se espera de uma
pessoa é a coerência, ou seja, discurso e prática
precisam estar alinhados. Quando isso não é
percebido, geralmente acontece a frustação e a
perda

de

credibilidade.

Isso

acontece

com

pessoas, mas também com organizações, com
empresas e com a própria igreja.
Inúmeros relacionamentos se desfazem pela falta
de coerência. Mas, olhando mais atentamente,
vamos perceber que, de fato, ninguém é coerente
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Em Cristo há o convite para a sincera decisão de
viver a verdade, a sinceridade, a correção e a justiça.
E, sob seu amor, nos juntamos ao povo de Deus,
convidando: “Louvem o Senhor, nosso Deus” (Sl
99.9).
Oremos:

Senhor

Jesus,

Ajuda-nos

em

nossas

incoerências e guia-nos sempre para a verdade do
teu amor. Amém.

Tesouraria

em sua essência. Todos lidamos com nossos
discursos e ideias, tendo, porém, um pouco mais

Ofertas (prato, envelope, banco)

de dificuldade de lidar com nossas contradições e
incoerências. É comum nos percebermos numa
fala animada e, de repente, nos darmos conta de
que, na realidade, não agimos de acordo com o
que falamos.
Janeiro

Então, antes de tudo, é preciso ter consciência de

Fevereiro

que ninguém é coerente por inteiro. Somos uma

Receitas X Desepesas

tentativa, uma possibilidade, uma busca. Estamos
a caminho e, nesse caminho, procuramos nos
constituir e somos constituídos pela realidade que
nos cerca, assim como somos agentes de sua
constituição.

Não

somos

seres

absolutos,

perfeitos, completos, acabados. Somos humanos,
como humanas são as organizações e a própria
igreja.

Somos

falhos,

pecadores

e,

Janeiro

em
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decorrência, incoerentes. Porém Deus não nos
pede que usemos máscaras, na tentativa de
demonstrar o que de fato não somos. Somos o
que somos e Deus, em Cristo, mostra o quanto
nos ama e de fato nos ama. Em Cristo somos
perdoados

e

aceitos

apesar

de

nossas

imperfeições e incoerências. Isso é importante e
definidor.

Fevereiro
Despesas

Faça sua contribuição!!
“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com
tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá com
alegria.” 2 Co 9.7
100
As contribuições para a Comunidade da Cruz
podem ser realizadas via:
80
- Cartão de crédito e débito
- Transferência bancária via BANRISUL
Leste
60
Agência
0075
Conta 06017408.0-5
CNPJ 92.906510/0001-40
Oeste
40
Norte

20

Calendário

Início das Atividades
100
Acampamento
Selvagem
80

Aconteceu nos dias 23 e 24/02 o retiro oficial
de período
pós férias.
Leste
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40

Norte

20
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Escola Dominical
No dia 10/03 às 9h acontece o café da
manhã da Escola Dominical, dando
início às atividades do ano.
Traga algo para compartilhar conosco
no café.
Estamos esperando
vocês!
Coordenação Escola Dominical

51 33341110

