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Louvemos ao Senhor
Contando os Seus Tremendos Feitos
Salmo 44:1-8
Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos
têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da
antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os
plantaste a eles; como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não
conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou,
mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto
te agradaste deles. Tu és o meu Rei, ó Deus; ordena salvações
para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos; pelo teu nome
pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no
meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste
dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam.
Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o teu nome
eternamente. (Selá.)
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COMO LIDAR
COM AS CRÍTICAS
Creio que eu tenho autoridade
para falar como suportar, lidar e
aproveitar críticas, uma vez que
sou muito criticado, quer seja diretamente ou por meio de fofocas
ou indiretamente por meio dos
facebooks da vida.

Interessante é que, apesar de trabalhar muito e ser usado por
Deus para fazer tantas coisas, sou muito pouco elogiado – não me
lembro de pessoas terem escrito algo elogioso e compartilhado
(e, se foi feito, ninguém me mostrou, e, então, não vi, já que não
circulo pelas redes sociais, visto ter coisas mais importantes para
fazer com meu tempo – Efésios 5:16).
Mas, me deixe compartilhar o que faço com as críticas que
recebo, pois estou certo que lhe será útil. Principalmente quando
também você, por trabalhar e servir muito, for criticado e for alvo
de comentários negativos.
Primeiramente eu tento lidar com a minha chateação. Como em
todo mundo, a crítica me dói (e se era o intento do diabo me fazer
sofrer, a intenção ao primeiro momento foi bem sucedida). É tempo
de orar, colocar-me diante de Deus, e saber dEle porque me doeu
(algumas vezes é porque estou preocupado com a aceitação do
outros, e não na aprovação do meu Senhor). Em oração, recebo a
paz para me aquietar, porque na presença de Deus há sinceridade,
verdade e paz de espírito.
Em segundo lugar, eu procuro ver se a crítica é justa. Foi por
algum erro meu, foi por alguma má interpretação de minhas ações,
me coloco como juiz de mim mesmo, pedindo o discernimento a
Deus – Salmo 139:23-24 (“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu
coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há
em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno”).
Em terceiro lugar, olho para quem fez a crítica: tem autoridade
com a vida para fazer depreciações e avaliações tão negativas. Sei
que o diabo nos acusa (Apocalipse 12:10), e ele não tem autoridade
nenhuma para criticar quem quer que seja. Mas, mesmo assim ele
faz, porque para ele o que interessa é infligir o mal.
Em quarto lugar, eu ainda me concentro no autor da crítica.
Ele fez por amor a mim ou por raiva, despeito ou inveja. Afinal é
mais fácil destruir do que construir, é mais fácil jogar pedras do que
realizar (e somente se jogam pedras em árvores que têm fruto).
É momento de orar pelos que me ajudam querendo aconselhar-me,
ou pelos que me perseguem intentando me destruir – ambos são
colocados nas mãos de Deus. E o SENHOR Deus julgará e fará o que
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é certo, ninguém melhor do que Deus para receber nossas causas
e agir de forma justa, dando a cada um o que merece.
E, por fim, eu me pergunto como posso ajudar ao meu crítico.
Além de orar por ele, será que o Senhor está me dando alguma
oportunidade para fazer alguma coisa por tal pessoa que tem
tanto interesse em mim (de ajudar ou de me prejudicar). É um
momento muito sério, pois não quero ser crítico da pessoa, mas
pergunto a Deus: O que queres que eu faça? Faze-me compreender
se tenho apenas que suportar ou se eu mesmo posso fazer algo
para ajudar (já que não vou me defender – tem o SENHOR que
me defenda). Mas será que tal pessoa não está transferido suas
culpas para mim? É muito comum isso: uma pessoa não reconhece
suas falhas por culpar outros por seus erros e seus insucessos.
Como o marido infiel que pôs a culpa de seus pecados na esposa,
alegando que ela não satisfazia as necessidades dele (poderia ser
verdade a insatisfação dele, mas a culpa do seu adultério era dele,
exclusivamente dele). Pecadores, como nós, temos a tendência
de colocar a culpa nos outros por nossas próprias falhas (todas
as pessoas que são muito críticas, apontadoras de defeitos e que
têm o problema de falar mal dos outros revelam essa falha na
personalidade). Então, penso sobre como posso ajudar o meu
acusador, além de orar por ele.
Finalmente, quando lido de forma correta com as críticas,
quando eu a coloco diante do meu Senhor e trato com Ele, eu
saio fortalecido.
Como fez Ezequias quando recebeu a carta afrontosa de Senaqueribe – Isaías 37:14-17 (“Recebendo, pois, Ezequias as cartas das
mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do SENHOR; e Ezequias as estendeu perante o SENHOR. E orou Ezequias ao SENHOR,
dizendo: Ó SENHOR dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas entre
os querubins; tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó SENHOR, o teu ouvido, e
ouve; abre, SENHOR, os teus olhos, e vê; e ouve todas as palavras
de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo”).
O rei Ezequias, ao ser afrontado, pegou a afronta e levou-a perante
o SENHOR. E o SENHOR Deus mesmo respondeu com a derrota dos
seus inimigos, e depois com a humilhação e morte de Senaqueribe.
Lembro-me, então, que Jesus foi alvo de críticas, e o meu Senhor teve que suportar isso, como em Lucas 7:33-34 (“Porque veio
João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem
demônio; veio o Filho do homem, que come e bebe, e dizeis: Eis
aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos
e pecadores”).
Portanto, é hora de alegrar-se como manda o Senhor:
“Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem
e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós
por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande
o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram
os profetas que foram antes de vós.”
Mateus 5:11-12
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Culto Matutino - Áurea Cavalcante e Vancláudia

EU QUERO SER FIEL
(Estudo de nosso Retiro de Jovens – 2014)

Seja fiel, alistando-se, na RESISTÊNCIA da santidade!
Durante a Segunda Grande Guerra, a Alemanha invadiu
e ocupou a França (1940). Alguns franceses fugiram, outros
se entregaram, outros colaboraram (traidores), mas outros
entraram na RESISTÊNCIA (os “maquis”) e venceram!
Em nossa vida cristã, nós temos a mesma situação - só que espiritual. Para formarmos a RESISTÊNCIA DOS FIEIS A DEUS, precisamos
de três coisas:

1 - RESISTIR COM TODAS AS NOSSAS FORÇAS – Hebreus 12:4
“Ainda não RESISTISTES até ao sangue, combatendo contra o pecado”

Para as pessoas que estão lutando contra o vício de fumar, os terapeutas recomendam: 1 - Peça ajuda; 2 - Engane o corpo; 3 - Pense
em outra coisa; 4 - Faça uma lista de razões pelas quais você não deve
ceder; 5 - Devagar se vai ao longe; 6 - Compartilhe sua vitória. Faça
tudo, lute para vencer!

2 - RESISTIR COM A ARMADURA DE DEUS – Efésios 6:13

“Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais
RESISTIR no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes”

1- Preparar-se todo dia: os verbos dos versos 11 e 13 estão no Imperativo Aoristo: COMECEM! Requer uma ação nova a cada dia – vestir
a armadura.
2 - Toda a Armadura: Não dispensar nenhum elemento, pois pode
ser seu calcanhar de Aquiles!
3 - Resista com as armas de Deus!
4 - Vença e convença-se!

3 - RESISTIR A UM INIMIGO PESSOAL, ASTUTO E SAGAZ – Tiago 4:7
“Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas RESISTI ao diabo, e ele fugirá de vós”
1 - Comece a obedecer a Deus!
2 - Comece a desobedecer ao diabo!
3 - Acostume-se a vencer!

Para um enfrentamento numa guerra, é necessário uma convocação
antes das batalhas. E para a vitória é preciso um engajamento, uma
aceitação voluntária e resoluta de alistar-se para a luta.
Os “maquis” venceram, porém os que fugiram e os que traíram a
causa se deram bem no início, mas depois amargaram remorsos por serem tão covardes e tolos. As consequências e a História cuidaram deles.
Você hoje está sendo convocado por Jesus, a resposta é sua!

Leitura Bíblica Anual – Jeremias 52:1-16
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Culto Vespertino - Maurício & Ozênia

TEMPO DE CRESCER
(Devocional do Retiro de Jovens – 2014)

Contam a história de Hadley
Page, pioneiro da aviação. Certa
vez ele pousou numa área deserta
durante uma viagem. Sem que ele
percebesse, um rato entrou no
avião. Durante a próxima etapa da
viagem ele ouviu o terrível som do
animal roendo alguma peça do seu pequeno avião.
Desconfiado que era um roedor ele começou a imaginar os
danos que o animal poderia causar aos mecanismos frágeis que
controlam um avião.
Também ele estava longe de lugares onde poderia pousar e
consertar alguma peça danificada.
O que é que ele poderia fazer? Ele lembrou que um animal
como o rato não sobrevive acima de certas altitudes. Aí ele puxou
os controles do avião. O avião subiu e subiu até que o próprio piloto
teve dificuldade em respirar. Ele escutou atentamente e finalmente
respirou aliviado. O som do roedor havia cessado. Quando chegou
ao destino ele achou o rato morto atrás da cabine do piloto.
Freqüentemente nós, filhos de Deus, somos atormentados pelo
pecado que rói nossas vidas simplesmente porque estamos vivendo
a uma altitude espiritual muito baixa. Para ver o pecado derrotado
em nossas vidas temos que subir para um nível mais alto onde as
coisas deste mundo não conseguem sobreviver.
A realidade é que temos exemplos tremendos dos homens de
Deus na Bíblia: José num porão Egípcio, Daniel na cova dos leões,
Paulo e Silas na prisão em Filipos. Nenhum deles tinha para onde
“fugir”. Mas, no meio da escuridão das suas circunstâncias, todos
onseguiram “subir” para a presença de Deus e lá acharam alento e
força para permanecerem fieis.
Se eles conseguiram, nós também conseguiremos.
Durante assédios, tentações e provocações, nós temos que “subir”, quer seja para um jejum, um aconselhamento, uma mocidade,
um culto, um estudo bíblico e oração com um irmão de verdade.
Temos que depender do SENHOR e buscar forças para fugir da
internet, ou desligar a televisão, ou terminar relacionamentos, ou
evitar qualquer coisa que queira roubar nossa fidelidade a Jesus (o
conselho está em Mateus 26:41).
Que Deus lhe ajude a viver acima do mundo, bem no meio da
presença do Senhor. Ele tem muita coisa boa para compartilhar com
você nesses dias. E a festa no Céu que vem depois – não tem outra
na terra que se compare!
Leitura Bíblica Anual – Jeremias 52:17-34
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N otas & Notícias

ABNER – Filho do Raphael & Socorro - está crescendo firme e forte.
Continuemos orando pelas irmãs que estão esperando a chegada da
linda herança que o SENHOR Deus está preparando:
Raquel & Jorge, Daniely & George, Paula & Lívio, Joelma & Clayton,
Juliana & Giuvan, Daniela & Herbert e Mariana & Átila.

SOBRE AS CRIANÇAS NA MASSADA
Pedimos aos pais e responsáveis que não deixem
as crianças brincando e correndo na Massada,
após a EBD e o Culto.
Além de atrapalhar os aconselhamentos e até
o momento solene depois do período de louvor
e adoração, o local não é apropriado, constituindo em perigo de acidentes para as crianças.
Contamos com a sua compreensão e ajuda.

CBD/CTBPL

No dia 04/09, às 19 horas, teremos o Culto de Abertura do Segundo Semestre dos Cursos de Preparação Teológica e Ministerial de nossa igreja. As matrículas serão abertas para as seguintes cadeiras – todas as quintas-feiras:
15h00 – Bíblia III
16h45 – Teologia Sistemática IV
19h00 – Hebraico Bíblico I 20h00 – Hermenêutica/Homilética I
1 - Estamos planejando oferecer às sextas-feiras e sábados (duas turmas)
o Curso de Professores de Crianças. Em breve daremos mais informações
deste curso especial.
2 - Bolsa-Estudo: Os seminaristas-bolsistas que não recebem ajuda durante as férias e no recesso, voltarão a receber suas bolsas em setembro e
que se prorrogarão até dezembro.

LEITURAS do INFORMISSÕES

AGOSTO

Dia 31

Manhã

Noite

Marcus & Lúcia

Aragão & Jane

AGENDA DA IGREJA - SETEMBRO

04 (qui) •
06 (sáb) •
07 (dom) •
			
13 (sáb) •

19h: Abertura do Semestre II/2014 - CBD/CTBPL
17h: Encontro dos Namorados e Namoradas com o Pastor
09h: Celebração da Ceia do Senhor
18h: Culto Cívico
17h: Encontro de Noivos e Noivas com o Pastor
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