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RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS

O poder do vaso
mais frágil

“Mulher, como vaso
mais fraco...”
1 Pedro 3:7

29 e 30 de Novembro
Pousada das Andréias - Pacatuba

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

VIVENDO ACIMA
DA MÉDIA

Seminarista Jefferson Vieira
Lucas 6:27-36
É comum, ao começarmos um curso ou quando entramos numa
faculdade, fazermos a pergunta: “Qual é a média?”. Creio que a
maioria das pessoas que fazem essa pergunta estão preocupados
apenas em saber qual é o mínimo que precisam fazer para passar.
Não querem a excelência, pois não estão dispostos a pagar o preço.
E quanto a ser um cristão, que parâmetros foram estabelecidos
como média? Ou melhor, será que existe média, ou o mínimo, para
ser um seguidor de Jesus?
No capítulo 6 de Lucas, após uma noite oração em um monte,
Jesus escolheu seus 12 apóstolos. Jesus começa então a treiná-los
para sua missão. Ele tratou do estilo de vida deles. Eles deveriam
viver sacrificialmente e levar seu chamado a sério. Não seriam pessoas populares e até sofreriam perseguição por amor a Ele.
Foi nesse ponto que Jesus começou a ensinar-lhes como deveriam se comportar, eles precisavam viver acima da média. (Lucas
6:27-36). Qual é a sua reação a estas ordens do Senhor? Você diz:
“Sim, é nisto creio e isto é o que nós cristão fazemos”. Se você sente
que todos nós vivemos assim, eu aconselho que releia a passagem
com atenção. Vejamos então o que Jesus disse sobre viver acima
da média:

1 – VIVER ACIMA DA MÉDIA É ALGO CONTRÁRIO A NOSSA
NATUREZA - Vs. 27-31
Vamos ver com atenção o que Jesus estava dizendo: Amar os
inimigos, bendizer os que te maldizem, orar pelos que te caluniarem,
virar a outra face, deixar que os outros te enganem, roubem e te
maltratem sem revidar... Isso é demais?!
Jesus estava ensinando um outro modo de vida que está acima
da carne e do sangue, uma vida em um plano mais elevado. Se é
contrário a nossa natureza implica também ser algo difícil para
realizarmos. Nossa natureza humana busca as coisas carnais e somente com a ajuda do Espírito Santo podemos vencer a carne para
vivermos acima da média. (Gl 5:19-25).
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2 – VIVER ACIMA DA MÉDIA É FAZER A DIFERENÇA – Vs
32-34

O discípulo de Jesus deve ser diferente. Pessoas descrentes
também realizam grandes atos de heroísmo. Elas fazem generosas
doações para causas de caridade, cuidam bem de seus pais idosos,
doam sangue e até órgãos para salvar um parente. Nós, entretanto,
somos chamados para ir além daquilo que é normal. Para Jesus não
existia crente na média! (O jovem rico Mt 19:16-22)
Se a tua vida não for diferente da vida do descrente, como o
seu testemunho vai impactar a vida dele? Se não houver diferença,
por que eles deveriam ouvir o que você tem a dizer sobre Jesus?
Por outro lado, se virem uma grande diferença, eles estarão aptos
a buscar a razão para isso, e assim, podem abrir a porta para o
evangelho de Jesus.
Nem sempre os descrentes vão ser ganhos para o Senhor por
estarmos nos comportando como Jesus mandou.
Mesmo assim devemos fazer a nossa parte, os incrédulos são
responsáveis pelo que vão fazer: colocar a sua fé em Jesus ou não
– 2 Coríntios 2:15-16.

3 – VIVER ACIMA DA MÉDIA É BUSCAR O PADRÃO DE
JESUS – Vs. 35, 36 e 40

O nosso padrão deve ser o próprio Senhor Jesus, não existe o
mínimo, precisamos progredir para a perfeição. Jesus é o nosso
exemplo. Ele não apenas ensinou, mas cumpriu tudo o que havia
ensinado - Lc 22:47-51 e 23:32-34. As pessoas devem olhar para
nós e ver a imagem de Cristo.
Michelangelo estava olhando fixamente para um bloco de mármore. Finalmente, um companheiro interrompeu seu devaneio e
lhe perguntou por que estava gastando tanto tempo observando
um bloco grosseiro de pedra. Michelangelo sorriu e respondeu
com entusiasmo: “Há um anjo naquele bloco e eu vou libertá-lo”.
Assim também somos nós - Cristo habita em nós. Em Gálatas
2:20, Paulo deixou bem claro que Cristo vive nos crentes, mas o
mundo não pode ver a menos que Ele seja liberado. Isso só acontece quando vivemos uma vida piedosa, uma vida acima da média,
quando o Senhor Jesus tem permissão para viver a Sua vida em nós.

Conclusão

Você já parou para pensar que a maioria das pessoas nunca
rejeitou o Senhor Jesus? Eles rejeitaram nossa representação dEle:
nosso pavio curto, nossas palavras sarcásticas, nosso orgulho, egoísmo, falta de amor e misericórdia. Eles não viram o amor dEle, a
cortesia e a amabilidade dEle em nós.
Como podemos então seguir consistentemente o modelo de
Cristo e viver uma vida acima da média? Podemos cultivar a mente
de Cristo através da humildade, do espírito de servos, do altruísmo
e da estima pelos outros mais do que por nós mesmos (Fp 2:3-8).
“Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na
mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor” - 2 Coríntios 3:18.
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Leituras para Consagração

Culto Matutino – Ailton & Edislândia

PRIMÍCIAS – EXPLICAÇÕES
E EXEMPLOS
No Segundo Capítulo de 2 Crônicas, o rei Salomão nos ensina
preciosas lições sobre o colocar Deus
e seu Reino em primazia em nossa
vida. Vamos a elas:
1 - Eu decido se vou dar a primazia a Deus ou não. Note o que
diz o texto bíblico: “E determinou
Salomão edificar uma Casa ao Nome
do Senhor...” (2 Cr 2:1) Ninguém o
fará por mim; devo decidir a colocar
Deus em primeiro lugar.
2 – Eu desejo dar a primazia a Deus, a Casa dele vem antes da minha:
“E determinou Salomão edificar uma Casa ao Nome do Senhor, como
também uma casa para o seu reino.” - 2 Cr 2:1 (A título de observação,
nota-se no primeiro Livro dos Reis, que no capítulo 6, Salomão edificou
a Casa de Deus; então, para ele, priorizar a Deus significa: Primeiro o
Senhor e sua Obra - e somente no capítulo seguinte, o capítulo 7, Salomão construiu sua casa.
3 – Todo aquele que dá a primazia a Deus e seu Reino, quer sempre
dar o seu melhor: “E a Casa que estou para edificar há de ser grande,
porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses” ( 2 Cr 2:5).
4 - Em 2 Crônicas 2:9, aprendemos com Salomão, que somente
quem dá a primazia ao Senhor e ao seu Reino, consegue vislumbrar as
grandiosas bênçãos que virão certamente: “... porque a Casa que estou
para fazer há de ser grande e maravilhosa”.
5 - Todo aquele que dá a primazia a Deus e seu Reino, jamais dá a
sobra ao Senhor. Provérbios 3:9 nos fala de honrar ao Senhor com
todos os nossos bens e com as “primícias” de toda a nossa renda. E
Deus torna isso uma bênção incalculável.
Todos já ouvimos falar na famosa Aveia Quaker, mas poucos de sua
história.
Há mais de cem anos, Henry Crowell contraiu tuberculose e ficou
sabendo que nunca concretizaria seu sonho de tornar-se pregador.
Depois de ouvir um sermão de Moody, ele orou: “Senhor, não posso ser
pregador, mas posso ser um bom comerciante. Se me permitires ganhar
dinheiro, eu o usarei para Teu Serviço”. Um médico aconselhou o jovem
Crowell a trabalhar ao ar livre. Ele seguiu o conselho e, depois de sete
anos, recuperou a saúde. Comprou um pequeno e desmantelado moinho
em Ohio. O empreendimento prosperou e, leal à sua promessa, Crowell
devolveu fielmente o dízimo. Dentro de dez anos, a Aveia Quaker era um
nome conhecido. Durante os 40 anos seguintes, Crowell deu 60 a 70 %
de sua renda para a causa de Deus! Henry Crowell é um fiel exemplo
de que aquele que coloca Deus e sua obra em primazia, será alvo certo
do derramar das bênçãos.
1 Coríntios 10
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Leituras para Consagração

Culto Vespertino – Paulinho e Nac

UMA MARAVILHOSA
LIÇÃO DO PAI

“... porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que
me enviou”. João 5:30
Na escola da obediência, o discípulo de Jesus aprende pouco a pouco
essa preciosa lição sobre submissão. Aprende que o coração do servo
deve ficar sempre à espera de novas ordens. Deus ensina em pequenas
lições, por isso, o importante é estar sempre pronto e desejoso a obedecer. Não devemos nos envolver muito com as coisas deste mundo a
ponto de nos distrair em relação ao nosso Senhor.
Caminhando, estudando, trabalhando em nosso dia-a-dia, devemos
estar sempre atentos à vontade de Deus. Coração voltado para Deus
como o girassol sempre se volta ao sol. Algo natural, não forçado, mas
uma alegre vontade de obedecer.
Há uma busca constante da nossa parte para saber a vontade de
Deus? Jesus estava sempre à procura da vontade do Pai. No verso
acima, ele usa o verbo “procurar”. Este verbo revela o coração de Jesus
em relação à obediência. Assim deve ser conosco também; em tudo
devemos “procurar” a vontade do Pai (Efésios 5:17). O Senhor Jesus
tinha prazer em cumprir a vontade do Pai, era tão importante como o
alimento para o corpo (João 4:34). Sua satisfação era fazer a vontade
do Pai que O enviou. Temos tido uma busca constante para realizarmos
a vontade do Pai?
Precisamos aprender que em cada ato de obediência de nossa parte,
o Pai prepara outra lição para nós, pois Ele é um bom professor. Portanto,
é necessário estar sempre atento ao que o Pai tem para nos ensinar. Há
sempre um aprendizado, um crescimento em direção à maturidade espiritual. Cada ato de obediência traz crescimento e vitória em nossa vida.
Vemos em Filipenses 2:8 que o Senhor Jesus foi obediente até à
morte e morte de cruz. Chegou ao ápice da obediência porque esteve
sempre na escola da obediência. A cruz foi a prova final, e Ele passou
com excelência. Mas durante o curso, muitas vezes sofreu nessa dura
lição. Hebreus 5:8-9 – “embora sendo Filho, aprendeu a obediência
pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da
salvação eterna para todos os que lhe obedecem”. O material didático
na escola da obediência chama-se: “renúncia”. O Senhor precisou passar
por isso para aprender a obedecer ao Pai. Apesar de não gostarmos de
renunciar, é preciso entender que esta é a cartilha de Deus. A apostila
usada na escola da obediência é o de submeter-se ao Pai. Não fuja
desse compromisso, encare o ter que renunciar ao seu ego. Então,
aprenderemos esta preciosa lição.
1 Coríntios 11
5

N otas & N otícias

OUVIR O NOVO TESTAMENTO

“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de
Deus”. Romanos 10:17

Estamos em andamento do grande desaﬁo: Ouvir e ler todo o
Novo Testamento, em 60 dias. O plano estabelece a audição e
leitura do Novo Testamento todos os dias. Dedicaremos cerca de
20 minutos diariamente para ouvir e ler o Novo Testamento .
Bezrat haShem, terminaremos essa campanha na noite do dia 31
de dezembro, quando entregaremos os Diplomas para os
vencedores.

AGENDA DA IGREJA
3 (qua)
13 (sáb)
14 (dom)
19 (sex)
20 (sáb)
21 (dom)
25 (qui)
27 (sáb)
28 (dom)
31 (qua)

DEZEMBRO

• 19 h: Encontro dos Amigos de Sião
• 19 h: Solenidade de Formatura do CTBPL
• Segundo Domingo de Dezembro: DIA DA BÍBLIA
• 19 h: Reunião do Conselho da Igreja
• 19 h: Dia D + 1 – Programação Evangelística da Mocidade
• 9 h: Assembléia Geral da Igreja
18 h: Cantata de Natal – Coral Infanto-Juvenil
• 19 h: Culto de Confraternização de Natal – Coral Cristo é Vida
• 19 h: Eleição e Confraternização da Mocidade
• 9 h: Assembleia na Congregação do Araturi para Emancipação
18 h: Culto Especial com os corais da igreja
• 21 h: Noite de Vigília: Batismos, Ceia, Posses e Oração.

NOSSA PROGRAMAÇÃO
SEMANAL

DOMINGO
09h - Escola Bíblica Dominical (EBD):
Classes de Estudos Bíblicos para todas as idades.
15h45 - Ensaio do Coral Cristo é Vida
16h30 - Curso de Inicialização Musical para Crianças
18h - Culto de Louvor e Adoração: Louvores e Mensagem Bíblica
TERÇA-FEIRA
19h - Koinonia: Louvor, Devocional e Tempo de Oração
QUARTA-FEIRA
19h- Encontro dos Amigos de Sião
Escola Bíblica de Evangelização de Crianças (EBEC): Programação de
QUINTA-FEIRA
15h - CBD: Aulas de Teologia e Bíblia
19h - CTBPL: Treinamento de Liderança Ministerial
SEXTA-FEIRA
19h - Curso de Treinamento de Professores de Crianças - Turma 1
SÁBADO
Pela Manhã e à Tarde - Grupos de Evangelismo Pessoal
17h - Curso de Treinamento de Professores de Crianças - Turma 2
19h
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