Continuação...
Os profetas de Baal invocaram, saltaram sobre o altar,
clamavam em alta voz, se retalhavam com facas e com
lancetas até derramarem sangue sobre si, mas não
houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Chegou
à vez do profeta Elias, o profeta de Deus, este tomou
doze pedras conforme o número das tribos dos filhos de
Jacó e edificou o altar com estas pedras, armou a lenha,
cavou em volta uma valeta, dividiu o bezerro em
pedaços e o pôs sobre a lenha. Mandou encher quatro
jarras com água e derramar sobre o holocausto e sobre
a lenha, isso mandou fazer três vezes até a água correr
ao redor do altar e encher toda a valeta para que não
houvesse dúvidas de que ali não havia fogo. Oferecido
à oferta de manjares, Elias disse ao Senhor: “Deus de
Abraão, de Isaque, e de Israel, manifeste-se hoje que tu
és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que
conforme a tua palavra fiz todas estas coisas.
Responde-me Senhor para que este povo conheça que
tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu
coração para trás”. Então a resposta foi imediata, caiu
fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e
as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na
valeta, e o povo caído sobre os seus rostos, declararam:
“só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!”.
Amados do Senhor pode ser que alguns de nós,
mesmo fazendo a obra do Senhor, estejamos como este
povo no passado, divididos entre dois senhores, sendo
levados, envolvidos nas ações maléficas, ímpias deste
mundo, caminhando para longe da vontade de Deus
nosso Pai. Nossas vidas e ministérios estão secos,
vivendo em desertos muito áridos, não há o derramar
de Deus, não há a abundância de Deus, os rios do
Espírito Santo estão ausentes, mas agora é tempo de se
voltar para Deus, de acreditar, de dar a volta por cima,
sair desta situação. Crer no Deus que tudo pode e
receber o fogo de Deus, que santifica, que limpa,
purifica, ser cheio do poder Deus, da unção do Senhor e
ser instrumento através do qual Deus será glorificado e
muitos declararão a glória de Deus pelos feitos que
serão realizados.
Pr. Onésimo Ribeiro de Sousa
Presidente do CONPAS

PROGRAMAÇÃO DO DIA 19/04/2013
IGREJA BATISTA BARCELONA
07.30h – Período de Oração - Pr. Wilson
08.30h ÀS 09.30h – CAFÉ DA MANHÃ
09.30h – ABERTURA – Pr. Onésimo Ribeiro
09.40h – LOUVOR – Min. Louvor Paulo Ker
09.55h – MOMENTO DE CONTRIBUIÇÃO Pr. Luis Cesár
10.05h – AVISOS – Pr. Arlindo Rodrigues
10.10h – COMPARTILHAMENTO DO
PROJETO ASIA PARA CRISTO
10.15h - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
Pr. Gildásio Duarte
10.20h - APRESENTAÇÃO DO PREGADOR
Pr. Cícero Duarte
10.25h – MINISTRAÇÃO DA PALAVRA
Pr. Estevam Fernandes
11.25h – ENCERRAMENTO
Pr. Onésimo Ribeiro de Sousa

CULTO DE ANIVERSÁRIO
DA CIDADE
DIA 26 DE JULHO 19.30h

Presença confirmada do Pr. Jorge Linhares da
Igreja Batista Getsêmane em Belo Horizonte

LOCAL:
SALÃO NOBRE DA CAMARA DE VEREADORES DE
SÃO CAETANO

AVISOS – ANUIDADE DO CONPAS
1. A anuidade é cobrada por igreja. O valor é
de R$ 100.00 para pagamento a vista, com direito a uma
carteirinha.
2. A carteirinha adicional custa R$ 20,00 para
cada pastor ou obreiro.
3. Faça a sua inscrição e fique em dia com o
Conselho de Pastores .
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VIAGEM DOS PASTORES AOS RIBEIRINHOS
22 – 28 DE SETEMBRO DE 2013
FALE COM O PR. PAULO VITOR

INFORMATIVO

ASSUNTOS IMPORTANTES

19 de Abril de 2013

AVISOS NOS CAFÉS DO CONPAS:
Todos os avisos deverão ser enviados uma
semana antes para o secretário (Pr. Arlindo) para
que seja colocado no boletim.
Se houver aviso de última hora, poderá ser
ou não divulgado pelo pastor que ficar responsável
por essa atribuição no dia do café.

3º CAFÉ DE
CONFRATERNIZAÇÃO
LOCAL : Igreja Batista Barcelona
Amados pastores e líderes,
sejam bem vindos!

PERÍODO DE ORAÇÃO:
Iniciamos hoje um período de oração antes do
nosso café, das 7.30 às 8.30h. Contamos com a
presença e participação de todos os pastores na
próximas reuniões.

FÉ, FOGO, PODER E GLÓRIA

ALIMENTOS NOS CAFÉS:

I Reis 18: 22-46

Foi sugerido pela diretoria que nos cafés do
CONPAS sejam servidos os seguintes alimentos
pelas igrejas: Café, Leite, Chá, Pão com Manteiga,
Chocolate Quente, Pelo menos 1 tipo de Fruta,
Suco Natural ou de Caixinha (Não suco artificial de pó). Se a igreja quiser oferecer outras coisas
além dessas, como Frios, Bolos, Salgados, etc,
poderá fazer, mas sem omitir os alimentos
prioritários.

Há um personagem que considero ter um destaque
especial nas Escrituras Sagradas, seu nome é Elias, O
Profeta. O povo de Israel estava dividido entre dois
senhores, havia insegurança, infidelidade, e na verdade
estavam bem afastados do verdadeiro e único Deus.

REUNIÕES DO CONPAS 2013
IG. AVIVAMENTO BÍBLICO (B. S. José)– 23/05/2013
IGREJA EV. ASSEMBLÉIA DE DEUS – 20/06/2013
IGREJA BATISTA VOZ DE CRISTO – 22/08/2013
IGREJA METODISTA DO BRASIL – 19/09/2013
IGREJA BATISTA VILA GERTE – 24/10/2013
IGREJA BATISTA SHALOM –21/11/2013
IG. BATISTA BARCELONA – 07/12/2013 (SÁBADO)

Elias embora sujeito as mesmas coisas como
qualquer um de nós, era homem cheio de fé, autoridade
e poder. Em uma ocasião, orou para que não chovesse
em Samaria e durante três anos e meio houve escassez
de chuva naquela terra até que orasse novamente para
que a chuva voltasse e tudo isso fez sob o comando de
Deus (I Reis 17: 1 e 18: 41-44). Mas antes que a chuva
voltasse Deus realizou um feito sobrenatural aos olhos
do seu povo para mostrar o fogo e o poder, mediante a
sua fé fazendo com que todo o Israel declarasse a glória
de Deus ao reconhecer que “só o Senhor é Deus”.
Elias fez com que o rei Acabe reunisse todos
os profetas de Baal no Monte Carmelo e lançou o
desafio para mostrar perante o povo quem era o
verdadeiro Deus a quem deveriam seguir. Os profetas
de Baal e o profeta Elias deveriam cada um pegar um
bezerro, dividir em pedaços, colocar o bezerro sobre a
lenha e clamar para que fogo viesse sobre o holocausto
e quem respondesse com fogo esse seria o verdadeiro
Deus
continua...

