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ESTUDANDO A DISCIPLINA ECLESIÁSTICA
Pr. André & Luciana
Como a Disciplina Eclesiástica consiste de todas as ações que a
igreja do Senhor deve tomar para perseverar em sua pureza, em seu
compromisso com a Palavra de Deus e para o saudável andamento
de seu ministério de servir ao SENHOR, estamos estudando o que a
Bíblia Sagrada ensina sobre isso:
1 – Ensino Bíblico: A igreja, em seus muitos ministérios, deve
sempre estar ensinando a Palavra.
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: Em Mateus 18:15-16,
diz que, se o irmão que foi exortado pessoalmente não se arrepender
(Passo 3), o quarto passo é a formação de um grupo de irmãos que
deve ir ao crente em pecado e exortá-lo.
5 – A Paciência e Oração: Se os quatro passos forem dados – e
não tiver arrependimento – sempre são feitas duas coisas: Insistir
nas exortações pessoais e continuar orando pelo irmão insubmisso:
“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.
6 – A Disciplina Pastoral: 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.
7 – A Convocação da Igreja: Jesus estabeleceu que se o irmão que
anda em desordem não atender às exortações pessoais e do grupo
de irmãos, então o assunto deve ser levado à igreja local – Mateus
18:16-17A:
“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.
E, se não as escutar, dize-o à igreja... ”.
Nesse ponto, compete à assembleia da igreja fazer uma convocação
para que o membro da igreja se arrependa. Geralmente a igreja faz isso
por escrito e marca um prazo para o arrependimento e restauração.
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

Leiamos Malaquias 3:8-10

Pr. Bruno e Rose
Agora vamos reler o versículo 8:
“Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: ‘Em que Te roubamos?’
Nos dízimos e nas ofertas”
Deus fez uma pergunta ao Seu povo: “Vocês ousam até Me roubar?”. E
o povo hipocritamente, numa santimônia de causar asco, atrevidamente
perguntam a Deus: “Em que nós Te roubamos, Senhor?”.
E Deus, em Sua paciência limítrofe, lhes diz: Vocês estão roubando de
Mim, do que é Meu, quando deixam de devolver os dízimos e dar as ofertas
devidas”.
Certamente havia corruptos em Israel, havia com certeza ladrões e latrocidas. Homens que faziam o mal contra os próprios homens. Mas, o SENHOR se
volta aqui contra uma maldade que Ele já tinha advertido: “Pecando homem
contra homem, os juízes o julgarão; pecando, porém, o homem contra o
SENHOR, quem rogará por ele?” – 1 Samuel 2:25.
Pessoas que se diziam ser de Deus, que se consideravam povo de Deus
e servos de Deus, estavam afrontando ao SENHOR Deus por roubar-Lhe
descaradamente o que era devido por direito a Ele!
Roubavam nos dízimos e nas ofertas. Não somente nos dízimos, mas
também por não ofertar a Deus!
Em nossa igreja nós consagramos as Ofertas para a obra missionária – e
deixar de ofertar para Missões implica em roubar do sustento dos missionários!
Você já pensou nisso?
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AGENDA DE SETEMBRO

Dia 26 (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
Dia 06 (ter): 19 h – Koinonia Especial – Chá de Panela da Missionária Janeide
Dia 13 (ter): 19 h – Durante a Koinonia: Noivado de Mara & Cláudio
Dia 17 (sáb): Passeio Especial para as Crianças Cristo é Vida

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!
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