
24 de Novembro de 2019 

 

 

 

 

 

Batismo 
  Próximo Domingo, 01 de Dezembro   

  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. 

Fale conosco: (21) 2619-1908 • (21) 99690-1364 • contato@cboceanica.com.br • www.cboceanica.com.br •  

 

   NITERÓI                        CABO FRIO                        RIO DE JANEIRO                         MARICÁ 

 
 

 

 

 

Amigos de Deus 
 

"Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu 

senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque 

tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido."  

João 15:15 
 

   Podemos olhar para a vida de Moisés nas Escrituras e dizer: 

"Eu queria ter sido Moisés. Gostaria de ter uma amizade com 

Deus como ele teve." 

   Mas a amizade que um cristão pode ter com Deus é real-

mente mais próxima que a de Moisés. 

   Embora Moisés fosse amigo de Deus e fosse usado por Ele de 

muitas maneiras, Moisés viveu sob a antiga aliança. Nela, Deus 

manifestava a Sua presença no tabernáculo (e mais tarde no 

templo) e o sumo sacerdote representava o povo. 

   Deus estava distante, mesmo para aqueles que eram seus 

amigos, como Abraão e Moisés. Deus revelou certos aspectos 

de si mesmo para eles, mas Ele não viveu dentro deles. 

   Na nova aliança é diferente. Jesus morreu na cruz por nós 

porque Ele é o mediador entre nós e o Pai. Não precisamos 

passar por um sumo sacerdote ou qualquer outra pessoa. Atra-

vés de Jesus Cristo temos acesso direto ao Pai. 

   Hebreus 10:19-20 coloca desta maneira: "Portanto, irmãos, 

temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo 

sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos 

abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo." 

   Jesus disse: "Já não os chamo servos, porque o servo não sa-

be o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado 

amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei co-

nhecido" (João 15:15). Você é um amigo de Deus. 

   Nem sempre o entendemos, mas Ele nos diz para segui-lo e 

obedecê-lo porque ama a todos nós. Esse Deus mostrou o Seu 

amor de maneira tangível, enviando o Seu Filho Jesus para 

morrer na cruz pelos nossos pecados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.devocionaisdiarios.com/  

http://www.devocionaisdiarios.com/2019/11/amigos-de-deus.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/15
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/10/19-20
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/15


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) 

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) 

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

 

 

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! 


