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Parte de Tudo 
 

"Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram 

atrás e deixaram de segui-lo." - João 6:66 
 

   Quando Jesus expôs a Seus supostos discípulos o que signifi-

cava realmente segui-Lo, muitos o abandonaram. Então Je-

sus se voltou a Pedro e aos outros onze e disse: "Vocês tam-

bém não querem ir?" (João 6:67). 

   Pedro respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as 

palavras de vida eterna" (versículo 68). Eu adorei isso. Pedro 

queria dizer: "Senhor, não sabemos tudo a Teu respeito. Às ve-

zes não Te entendemos. Mas disto sabemos: vamos ficar Con-

tigo. Fizemos um compromisso Contigo e vamos ficar perto de 

Ti." 

   Você se dispõe a dizer isso a Jesus? Está pronto para dizer: 

"Senhor, quero que Tu estejas comigo aonde quer que eu 

vá"? Claro, dizemos isso a Ele quando embarcamos num avi-

ão: "Senhor, abençoe os pilotos. Ajude o avião a funcionar 

bem. Leve-me a meu destino em segurança." Nada de erra-

do em orar assim. Nem em orar quando se vai para a mesa 

de cirurgia: "Senhor, esteja comigo agora. Guie a mão dos 

médicos. Permita que a operação vá bem." 

   Nós nos animamos a orar quando entramos numa situação 

incerta ou em águas agitadas. Mas estamos preparados para 

dizer: "Senhor, venha conosco em nossas férias", "Senhor, ve-

nha conosco quando sairmos à noite", "Senhor, venha conos-

co a essa festa", "Senhor, venha conosco ao cinema"? 

   Lembre-se, Jesus está com os olhos em você. Ele está olhan-

do para você. E devemos ser capazes de convidá-lo aonde 

formos — às águas agitadas e aos tempos de crise, assim co-

mo às horas de lazer. Devemos convidar Jesus a ser parte de 

tudo o que fizermos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.devocionaisdiarios.com/  

http://www.devocionaisdiarios.com/2019/11/parte-de-tudo.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/6/67
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/6/68


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

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

 

01/12 - Mauro Alexandre da Silva 

04/12 - Amanda Ribeiro 

04/12 - Larissa Ferreira 

06/12 - Sérgio Santos Junior 

08/12 - Leandro de Oliveira 

12/12 - Lorena Moura 

18/12 - Eric Krapp 

18/12 - Pastor Robson Serra 

20/12 - Maria Angela Albertini 

21/12 - Larissa Branco 

22/12 - Pastora Natalia Ferreira 

24/12 - Jorge de Souza 

25/12 - Graciane Faustino 

27/12 - Renatha Fogaça 

28/12 - Davi da Silva 

28/12 - Edite dos Santos 

31/12 - Maria das Graças Lima 

 

 

 

Ajude o seu irmão 

com uma cesta básica! 


