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Aliança das Igrejas para Restauração

O fruto dos lábios
Todos queremos comer o melhor desta terra, desfrutando
ao máximo daquilo que nosso bom Deus deixou para nós.
Mas entre querer e realizar existe um grande caminho.
Desejar algo é apenas o começo desta jornada e o que
falamos está diretamente ligado ao que recebemos.!
Assim é na lei da semeadura, colheremos o que
plantarmos. Não podemos nos esquecer que como na
agricultura planta-se um e colhem-se inúmeros, assim
também é em nossa vida. E como colheremos se nada
plantarmos?!
Se queremos colher bons frutos, precisamos aprender a
usar nossos lábios como ambiente de semeadura de
palavras de bênção, alegria, vitória, paz. Cuidando em falar
daquilo que realmente edifica e fortalece as vidas,
abençoando sempre, alegrando-se, tendo conversas
edificantes. Usemos com sabedoria nossos lábios para
colhermos sempre bons frutos. !
A redação. !

!
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FESTA NA TERRA E NO CÉU
“Fizemos a EBF com os recursos que tínhamos. Trabalhamos por 3 dias: sexta sábado e
domingo. Desde bebês com meses até meninos e meninas de 13 anos, todos moradores da
região. Foi maravilhoso! As crianças ficaram muito envolvidas, algumas ,maIs crescidas
abriram seus corações para contar suas histórias, muitas vezes de dor.... !

!

Agora estamos trabalhando os frutos! Nasceu uma nova classe por necessidade mesmo, pois,
algumas crianças voltaram e outras ainda trouxeram seus pais! Focamos em momentos
bíblicos que reafirmam a família, honrar os pais e principalmente, foi dito de amar a Jesus,
explicando que ele é o filho de Deus! !

!

No domingo foi surpreendente pois um menino da classe dos maiorzinhos, pregou ....quase
choramos... Ele falou do que tinha aprendido sobre a história de José e suas dificuldades com
seus irmãos e depois dos maus momentos no Egito e terminou assim:!

!

…"gente, mesmo que nos joguem no buraco e parece que estamos sozinhos e esquecidos,
Deus não esqueceu de nós! E assim como José perdoou seus irmãos quando eles estavam com
fome, devemos perdoar as pessoas! " Henrique de 12 anos!

!

.....muito lindo né!”
Texto enviado por Pra Cátia Nazareth - Igreja Batista Vida com Vida, RJ	


!
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ÁFRICA 2014
Os preparativos para a
Viagem Missionária África
2014
começaram.
Ministérios da AIR se
unem para mais uma vez
levar, carinho, provisão,
alimento físico e espiritual
para nações africanas. !

Você também
pode fazer parte
desta missão!
Mensalmente reunimos os interessados em participar deste desafio para juntos orarmos e
compartilharmos nossas necessidades e alvos. Também oferecemos treinamento prático para a viagem,
indispensável para um trabalho transcultural. Os encontros acontecem em Belo Horizonte e
virtualmente através do facebook (para membros do grupo VIAGEM MISSIONÁRIA PARA
ÁFRICA - https://www.facebook.com/groups/337362682948918/) Para saber sobre os treinamentos de
voluntários, envie um e-mail para jondeni@clubedoflechinha que passaremos mais informações.!
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Confira algumas fotos dos irmãos membros da Igreja Batista Vida com
Vida, localizada no Rio de Janeiro, numa viagem missionária ao Haiti
em 2013: !

AGORA É SUA VEZ !
ENVOLVA-SE COM MISSÕES AÍ MESMO
ONDE VOCÊ ESTÁ !
EM 2014, ENTRE EM CAMPO VOCÊ TAMBÉM !

AGENDA

!
São Paulo: Conferência Nacional - 16 à 18 de Maio/2014!
Espírito Santo: Conferência Regional da AIR - 17 à 19 de Outubro/2014!
Minas Gerais: Café para pastores - 08 de fevereiro/2014!
Acompanhe no site a Agenda de 2014 para as Igrejas vinculadas à AIR. !
Se você faz parte da AIR e deseja que o seu evento seja publicado no informativo, envie-nos as
informações para: informativo@air.org.br . Teremos o maior prazer em compartilhar com a Igreja do
Senhor mensagens que edificam e fortalecem o Corpo de Cristo.!

!
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