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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO – CULTO MATINAL

DISCIPLINA ECLESIÁSTICA

Jozélia & Carlos Aurélio
Sabemos que a Disciplina Eclesiástica compreende todas as medidas
que a igreja do Senhor deve tomar a ﬁm de manter sua pureza e o bom
andamento de seu ministério de servir a Deus. Já vimos os três primeiros
passos da Disciplina na vida da Igreja:
1 – Deve ter ensino bíblico: A igreja, em seus muitos ministérios,
deve sempre estar ensinando a Palavra. Os princípios bíblicos devem ser
exaustivamente instruídos a ﬁm de que todos os membros tenham plena
consciência dos imperativos das Escrituras Sagradas.
2 – Exortação através de Mensagens: Este é outro meio que o Espírito
Santo usa e ensina que a igreja deve fazer para proporcionar um bom e
ﬁel discipulado a todos os membros da igreja.
3 – “Parakaléo” - Exortação Pessoal: Consiste em exortar pessoalmente o irmão que anda em desobediência aos ensinos de Deus. Este
é um dever mútuo: “Exortamo-vos, também, irmãos, a que admoesteis
os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais
longânimos para com todos” – 1 Ts 5:14.
Agora vamos conhecer mais um passo importantíssimo que as
Escrituras estabelecem nessa missão da igreja:
4 – A Exortação de um Grupo de Irmãos: Jesus, em Mateus 18:1516, fundamentou que, se o irmão que foi exortado pessoalmente não
se arrepender (Passo 3), o quarto passo é a formação de um grupo de
irmãos espirituais e verdadeiramente interessados na restauração. Esses
irmãos devem ir ao crente em pecado e exortá-lo de forma oﬁcial: “Mas,
se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de
duas ou três testemunhas toda a palavra seja conﬁrmada”. Em nossa
igreja, geralmente o pastor faz parte dessa equipe de restauração. Há
um esforço conjunto de oração e tentativas de convencimento para que
o irmão se arrependa e retorne aos caminhos de Deus. Nesse ponto, o
assunto está ﬁcando cada vez mais sério. Todos queriam que a disciplina
ﬁcasse nos Passos 1 e 2 (Ensino da Palavra e Exortação Geral para toda a
igreja). Contudo, a impenitência obrigou que houvesse um “parakaléo”
(Passo 3: a exortação pessoal, direta e particular). E a procrastinação
do arrependimento requer que, através do Passo 4 (a exortação de um
grupo), haja uma confrontação mais incisiva.
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AVISO: Pedimos que não se faça
nenhuma mudança na ordem
e colocação das cadeiras do auditório.
Todo o serviço de arrumação das
cadeiras é uma responsabilidade do
Ministério de Recepção.

Leitura para Consagração
LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO – CULTO VESPERTINO

DIA DAS PRIMÍCIAS
Ana Vanessa & Jayme
Eis que, agora, trago as primícias dos frutos da terra que Tu, ó SENHOR,
me deste. Então, as porás perante o SENHOR, teu Deus, e te prostrarás
perante Ele. Deuteronômio 26:10
Nossa igreja celebra o Dia das Primícias sempre no primeiro domingo de
cada mês, no mesmo dia em que celebramos a Ceia do SENHOR. A nossa
celebração se baseia na Festa da Colheita, quando o povo de Deus, da Antiga
Aliança, comemorava com alegria a consagração ao SENHOR dos primeiros
frutos de suas colheitas.
Naquela ocasião, o povo de Deus, cheio de gratidão, separava os primeiros
frutos do cereal, do vinho, do azeite e da tosquia de ovelhas, e levava para
a Casa do Senhor - Deuteronômio 18:4.
Vejamos como tem coisas importantes contidas nesse verso bíblico de
Deuteronômio 26:10.
1 – O Ato Pessoal Participativo: “Eis que, agora, trago...”
Cada servo de Deus queria participar dessa consagração. E todos vinham
com a disposição de agradar a Deus “EIS QUE EU, AGORA, TRAGO...!!!”
Sim, as mãos que haviam cultivado a terra eram as mesmas que voluntariamente depositavam no altar a oferta de gratidão.
2 – O Ato de Ofertar o Melhor: “as primícias dos frutos da terra...”
Em cada coração havia o mesmo sentimento: Para Deus, os primeiros
frutos. Não era o excedente, as sobras ou o produto avariado, mas os primeiros frutos.
3 – O Ato de Reconhecimento: “... da terra que tu, ó SENHOR, me deste”
Sabemos que o Céu governa a terra. Sempre o povo de Deus reconheceu
que aquilo que temos veio das mãos misericordiosas de Deus.
4 – O Ato de Saber que Era para Deus: “Então, as porás perante o
SENHOR...”
O texto diz: “porás perante o SENHOR... te prostrarás perante Ele...” O
povo de Deus é crente, tem consciência pela fé que está ofertando a Deus,
devolvendo a Deus, consagrando não a homens ou instituições, mas ao
próprio Deus!
A gratidão é a porta de entrada para a adoração. Só adora verdadeiramente quem comparece com verdadeira gratidão diante de Deus.
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AS DUAS TESTEMUNHAS DE APOCALIPSE
O ARREBATAMENTO DA IGREJA.
COM O PR. REINHOLD FEDEROLF
DA CHAMADA DA MEIA-NOITE

DIA 13 DE SETEMBRO
(DOMINGO) – 9 E 18 HORAS

AGENDA DE SETEMBRO

Dia 19 (sáb): 17 h – Encontro Pastoral com Namorados e Noivos
19 h – Encontro de Casais ESPECIAL: Integração com a Mocidade
e Casais ESPECIAL: Integração com a Mocidade!
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