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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
Sidney & Adelita

OBEDECER COM ALEGRIA – É POSSÍVEL?
Leiamos 2 Coríntios 9:5-8
Sim, obedecer com alegria é possível.
Um exemplo bem claro está na área de Mordomia. O SENHOR Deus
ensina e deixa ordens bens claras quanto ao dever dos Seus filhos em
devolver a Ele o que é devido, bem como, em forma de gratidão, ofertar
para finalidades específicas.
Contudo, mesmo com a ordem para a obediência, Deus diz que espera que obedeçamos com alegria. Ele quer antes de tudo um coração
grato, dependente e confiante no SENHOR Deus. Pois Ele providenciou o
que temos, e é capaz de abençoar ainda muito mais para que tenhamos
sempre essa disposição e alegria!
O mesmo pode ser dito quanto ao nosso dever de congregar-nos.
A Bíblia ensina e estabelece que precisamos congregar-nos para juntos
adorar a Deus, aprender Sua Palavra e servir uns aos outros. Contudo, a
Palavra coloca que devemos fazer isso com alegria (Salmo 122:1).
Assim deve ser tudo que fazemos ao servir ao Senhor Jesus, temos os
imperativos, mas Ele quer que façamos com amor e alegria, colocando a
nossa fé nEle. Ele nos ordena, porque Ele sabe o que é melhor para nós!
Assim, até nas tarefas mais difíceis, o SENHOR quer a nossa obediência
voluntária e alegre: “... o que exercita misericórdia, com alegria” – Romanos 12:8.
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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
Dias 9 a 12 (sex a seg): Retiro de Jovens – Mocidade 2015
Dia 13 (ter): 19 h – Durante a Koinonia: Noivado de Mara & Cláudio
Dia 17 (sáb): Passeio Especial para as Crianças Cristo é Vida

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

A Disciplina Eclesiástica

Geová & Francilene
Sabemos que 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. Já estudamos os sete passos ou
fases do andamento, agora queremos concluir desenvolvendo o sétimo
e último passo.

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: Conforme Mateus 18:1516, o quarto passo é a exoertação formação de um grupo de irmãos.
5 - A Paciência e Oração: Se ainda não tiver arrependimento, sempre
são feitas duas coisas: Insistir nas exortações pessoais e continuar orando
pelo irmão.
6 – A Disciplina Pastoral: O Conselho Pastoral pode 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 18:1617A: “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.
Se, mesmo assim, o membro continuar impenitente, é dever da igreja,
reunida em assembleia, decidir a exclusão por considerá-lo como gentio
e publicano, conforme Mateus 18:17 (“E, se não as escutar, dize-o à
igreja; e, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio
e publicano”).
Ao realizar a Disciplina, a igreja exerce um ato de amor para com
Deus, também um compromisso de amor com irmãos, pois a fidelidade
aos princípios de Deus gera bênçãos para toda a comunidade da fé e
respeito para com a obra de Deus.
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