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Do Jeito Dele, no Tempo Dele 
 

"Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração 

do homem o anseio pela eternidade; mesmo assim este não 

consegue compreender inteiramente o que Deus fez."   

Eclesiastes 3:11 
 

   Há alguns anos tivemos um dia de limpeza em nossa igreja, 

onde fizemos jardinagem, pintura e outras coisas. Não tenho 

nenhuma habilidade manual, mas eu queria ajudar. Então de-

cidi cortar uma cerca-viva. Liguei um daqueles equipamentos 

elétricos e estava aparando uns arbustos quando, de alguma 

forma, vacilei e cortei o fio. Olhei para um lado e para o outro, 

depois coloquei o equipamento no chão e fui embora. Alguns 

anos depois, um amigo me disse que tinha visto a cena toda. E 

eu tinha achado que ninguém tivesse visto. 

   Foi isso que Moisés pensou quando tentou encobrir o seu pe-

cado: "Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde es-

tavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o 

trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar 

um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não ven-

do ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia." (Êxodo 

2:11-12) 

   Deus não disse a Moisés para fazer isso. Moisés olhou em to-

das as direções, mas infelizmente não olhou para cima. Se ti-

vesse olhado, Deus teria dito para ele nem pensar nisso. 

   Às vezes, tentamos fazer a obra de Deus da maneira errada. 

Deus quer fazer a Sua obra à Sua maneira, no Seu tempo. Tão 

importante quanto a vontade de Deus é o tempo de Deus. Às 

vezes, o Senhor lhe dará uma ideia do que quer fazer em sua 

vida, mas a hora ainda não é chegada. Desacelere um pouco 

e espere no Senhor, porque a Bíblia diz que Deus "fez tudo 

apropriado a seu tempo" (Eclesiastes 3:11). 
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Batismo 
  Domingo, 17 de Novembro, às 18h30 
 

 
 

 

 

Quer ser batizado?  

Se você já recebeu Jesus Cristo, fez a classe  

Trilha 1 e quer ser batizado, deixe seu nome  

e contato na secretaria. 

Entre Elas 

Cocktail 
Palestrante: Pra. Marcia Molinari 

Tema: Vencendo através da Oração 

Entrada: 1Kg de alimento não perecível 

Sexta-feira,  
08 de Novembro 

19h 
Local: Rua Dr. Salomão Vergueiro  

da Cruz, 1189 — Cafubá, Piratininga 

http://www.devocionaisdiarios.com/2019/10/do-jeito-dele-no-tempo-dele.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ec/3/11
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/2/11,12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/2/11,12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ec/3/11


Horários de funcionamento:  Terça a Sexta - 08h30 às 17h30 • Domingo - 16h30 às 22h00 

Endereço: Rua Dr. Salomão Vergueiro da Cruz, 1189 — Cafubá, Piratininga 

 

Anotações: ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

CONHEÇA NOSSOS GRUPOS PEQUENOS: 
 
 
 
 
 

         PARTICIPE! 

 

 

Cafubá I — Terças, às 15h30 (Info: Sandra Caldas e Eunice) 

Cafubá II — Terças, às 18h30 (Info: Iara) 

Camboinhas Oásis I — Terças, às 20h (Info: Beth Brito) 

Itaipuaçu — Terças, às 20h (Info: Rodrigo e Natália) 

Cafubá III — Terças, às 20h20 (Info: Leonardo Freitas) 

Camboinhas Oásis II — Quartas, às 17h (Info: Cristina, Claudia) 

Adolescentes — Quartas, às 19h, na CBO (Info: Leonardo e Élida) 

Jovens Athos — Quartas, às 20h (Info: Anderson) 

Camboinhas — Quartas, às 20h (Info: Arquimedes e Márcia) 

Adolescentes em Itaipuaçu — Quintas, às 19h30 (Info: Rodrigo e Natália) 

Cafubá IV — Quintas, às 19h30 (Info: Beth Zuppani) 

Engenho do Mato — Quintas, às 20h (Info: Rafael Moura) 

 

 

DADOS BANCÁRIOS DA CBO 

Favorecido:  

Comunidade Batista Oceânica 

Banco: Santander 

Ag: 4215 CC: 13000141-2 

CNPJ: 04.699.171/0001-01 

Obrigado pela sua Generosidade! 

 

01/11 - Cintia Paraski 
05/11 - Angela de Moraes 
05/11 - Mariney Mello 
05/11 - Sergio Roberto Junior 
08/11 - Gabriel Fernandes 
09/11 - Andréa Scorzelli 
12/11 - Felipe Barros 
13/11 - Lucas Polakiewicz 
14/11 - Eliel da Silva 
14/11 - Ramon Moreira 
15/11 - Eduarda Rangel 
15/11 - Mariana Almeida 
20/11 - Lorena de Moraes 
20/11 - Samuel Moreira 
20/11 - Yago Soares 
21/11 - Giovanna Ferreira 
25/11 - Matheus Avelino 
27/11 - Eliane Fortes 
29/11 - Jhonatan Portilho 

 

 

 

Ajude o seu irmão 

com uma cesta básica! 

 

QUARTAS  

ÀS 8H 


