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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
MELO & VALÉRIA

Leiamos antes Êxodo 12:1-5.
É verdade que há um fio dourado que percorre toda a Bíblia. Trata-se
de uma verdade que passa por toda a Palavra de Deus, costurando suas
páginas e unindo seus livros: Deus merece a primazia, as primícias, sempre
o melhor e em primeiro lugar!
Na páscoa, como lemos, foi estabelecido que todo israelita oferecesse
como sacrifício a Deus um cordeiro sem defeito. Ofertar algo defeituoso
sempre foi uma abominação diante de Deus – Deuteronômio 15:21.
A pergunta é: Se Deus não precisa de animais ou de coisa alguma,
por que ordenou que fossem feitos sacrifícios de coisas perfeitas a Ele?
A resposta é simples: Deus estabeleceu isso para ensinar o Seu povo a
respeitá-lO como SENHOR e REI, como Ele é, e que o Seu povo somente
pode encontrar verdadeira alegria, paz e bênçãos quando prestar-Lhe a
devida honra.
Vejamos o caso da viúva pobre no tempo do profeta Elias, em 1 Reis
17:7 a 16. Ela estava numa situação desesperadora. Elias perguntou o
que tinha lhe restado e pediu que ela oferecesse isso ao SENHOR. Ela
obedeceu, dando a Deus a primazia, e seu tonel de farinha nunca mais
ficou vazio, nem seu barril de azeite jamais secou.
É o mesmo princípio ensinado em Provérbios 3:9 – “Honra ao SENHOR
com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos”.
Houve época em que pessoas que faziam parte do Reino de Deus violaram essa ordem, e Deus os repreendeu e disciplinou. Malaquias 1:8-10
diz que algumas famílias incrédulas estavam levando o que sobrava para
Deus, dedicavam animais defeituosos. E o SENHOR Deus expressou Sua
indignação dizendo que jamais aceitaria isso!
É tempo de nós, como povo de Deus hoje, analisarmos como estamos
ofertando a Deus e se estamos verdadeiramente honrando a Deus com
o nosso melhor e em primeiro lugar. Pois menos do que isso - é bom que
saibamos - Deus não aceita!
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

LIÇÕES (TRÁGICAS)
DA VIDA
DE CAIM
Jorge & Raquel

Estamos estudando e meditando nos últimos Informissões sobre a
vida de Caim, que se encontra em Gênesis, Capítulo 4.
Podemos extrair diversas lições da história de Caim:
Primeira Lição: Caim começou a sua tragédia pessoal e familiar por
desprezar preceitos aparentemente simples. Tudo começou com uma
pequena desobediência a Deus, pois ele não ofertou das primícias do
seu ganho ao SENHOR. A Bíblia destaca que Abel fez de forma correta
e agradável a Deus. Aprendemos que pecados nascem em pequenas
doses, que tragédias têm início em coisas aparentemente insignificantes.
Segunda Lição: Vimos que Caim intentou cultuar a Deus do jeito dele
– e não da maneira como Deus havia estabelecido. Ele levou do “fruto da
terra”, e não um sacrifício. Parece coisa pequena, mas para Deus foi uma
rebelião, uma afronta. Consiste em grave erro o tentar servir ou procurar
obedecer do modo do homem. Deus estabeleceu como honrá-lO e a
maneira como devemos consagrar nossas vidas, tempo, bens e talentos.
Fazer do nosso jeito é pecado.
Terceira Lição: Caim menosprezou as exortações e conselhos do
SENHOR.
Caim não se arrependeu. Ficou irado com a repreensão. Insistiu em
fazer as coisas do seu modo. Daí veio a cometer pecado ainda maior:
vingou-se de Deus por matar Abel. Descontou sua ira no irmão que tinha
sido fiel e aceito por Deus.
Quarta Lição: A maldição que Deus impôs a Caim foi a de viver errante. Ele iria perambular pela terra - “serás vagabundo na terra” (Gênesis
4:12, 14 e 16). Por não querer submeter-se, Caim não teria paz em lugar
nenhum. Passaria sua triste vida vagueando sem nunca encontrar um
local estável onde pudesse viver e criar sua família. Caim, por viver como
transeunte, afastou-se mais e mais dos ensinos de Deus e formou uma
geração incrédula, rebelde e merecedora de juízo (o Dilúvio).
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AGENDA DE NOVEMBRO

Dia 26 (qui): 19 h – Dia de AÇÕES DE GRAÇA – Jantar Ágape
Dia 27 a 29 – Retiro de Casais Cristo é Vida

AGENDA DE DEZEMBRO
05 e 06 – Retiro do Ministério Dorcas – Hotel Donana
11 (sex): 19 h – Reunião do Conselho da Igreja
13 (dom): 18 h – Programação Especial: Dia da Bíblia
20 (dom): 9 horas – Assembleia da Igreja
25 (sex): 20 h – Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida
27 (dom): Sem EBD (livre para descanso e ensaios)
18 h - Programação Especial de Natal – Cantata Cristo é Vida
31 (qui): 21 h – Vigília de Ano Novo: Batismos, Ceia, Tempo de Oração e Jantar.
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