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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO – CULTO MATINAL

PASSOS DA DISCIPLINA ECLESIÁSTICA
Jozélia & Carlos Aurélio
Já vimos que a Disciplina Eclesiástica compreende todas as medidas
que a igreja do Senhor deve tomar a fim de manter sua pureza, seu
compromisso com os princípios de Deus e o bom andamento de seu
ministério de servir ao SENHOR. Estamos estudando os passos que a
igreja deve dar conforme os estatutos da Palavra de Deus:
1 – Ensino Bíblico: A igreja, em seus muitos ministérios, deve sempre
estar ensinando a Palavra. Todos os membros devem ter plena consciência
dos imperativos das Escrituras Sagradas.
2 – Exortação através de Mensagens: O Espírito Santo usa as mensagens e devocionais para que todos sejam, de uma forma geral, ensinados
e exortados.
3 – “Parakaléo” - Exortação Pessoal: Consiste no dever de cada
membro exortar pessoalmente o irmão que anda em desobediência aos
ensinos de Deus.
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 interessados na restauração. Eles devem ir ao crente em pecado e
exortá-lo: “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”.
5 - A Paciência e Oração: Os quatro passos são dados – e ainda não
houve arrependimento – o que fazer? Geralmente fazemos duas coisas:
Insistimos nas exortações pessoais, pastorais e dos grupos - os passos 3
e 4 são novamente aplicados: “Exortamo-vos, também, irmãos, a que
admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos,
e sejais longânimos para com todos” – 1 Tessalonicenses 5:14. Todos que
estão de uma forma ou de outra envolvidos com a disciplina devem estar
orando para que haja restauração do renitente.
6 – A Disciplina Pastoral: Em alguns casos o Conselho Pastoral pode
usar da prerrogativa que lhe foi dada pelas Escrituras e aplicar uma disciplina pastoral que pode ser uma restrição ou corte de algum privilégio do
membro: “disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa
de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem
plenamente a verdade, mas também o retorna à sensatez...” (2 Timóteo
2:25-26 A).
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Ministério de Recepção.

Leitura para Consagração

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO – CULTO VESPERTINO
Ana Hércia e Mayara
E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste
fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor. Mateus 25:21
Na parábola dos Talentos, temos as palavras que todo verdadeiro filho
e servo de Deus deseja ouvir dos lábios de Jesus ao chegar no Céu: “servo
bom e fiel... foste fiel no pouco... sobre o muito te colocarei!”.
E nós sabemos que seremos avaliados: Como usamos os recursos, talentos, tempo, e as bênçãos que o Senhor nos tem dado?
O Senhor Jesus deu uma tremenda missão à Sua igreja – que ela pregasse,
fizesse discípulos e se multiplicasse por toda a terra.
Que Missão! Alguns a chamam de verdadeira Missão Impossível. Mas,
não é não.
A MISSÃO é possível, pois o SENHOR é Quem vai à frente, é Ele Quem
dá poder, Quem provê, Quem rompe as barreiras, ou seja, o Senhor Jesus,
Todo-Poderoso, está presente na MISSÃO. E a única coisa que requer de nós
é Fé com Obediência. Fé para confiar, e Obediência para praticar.
É por isso que nós oramos, pregamos, contribuímos, ajudamos, nos comprometemos, enfim, nos engajamos na Missão. A igreja só poderá cumprir
sua missão, se cada membro dela fizer também a sua parte.

Estatística das Entradas de Missões – Ano 2015
Abril ................................ R$ 26.773,00
Maio ............................... R$ 30.763,00
Junho .............................. R$ 28.840,00
Julho ............................... R$ 30.086,25
Agosto ............................ R$ 30.869,99

Você tem feito a sua parte? Você tem sido fiel?
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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!

AGENDA DE OUTUBRO

Dia 04 (dom): 9 h – Celebração da Ceia do SENHOR
Dia 05 (seg): 19 h – Encontro Especial dos Amigos de Sião – Palestra com Prof. Ariel
Finguerman (direto de Jerusalém): O Vale do Armagedom – Sua História e Importância:
Ontem, Hoje e Amanhã!
Dia 17 (sáb): Passeio Especial para as Crianças Cristo é Vida

OREMOS PELO ENCONTRO DOS
AMIGOS DE SIÃO

Dia 05/10 (segunda-feira) – 19 h: Com Ariel Finguerman
O Vale do Armagedom – Sua História e Importância:
Ontem, Hoje e Amanhã!

www.cristoevida.com
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