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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
JANE & ARAGÃO

VOCÊ É UM
PAI PRESENTE?
EV. GIUVAN CARDOSO
“Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e
os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o
número de todos eles; porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó 1:5”

Uma reportagem no portal do Uol me chamou muito a atenção logo
na segunda pela manhã (27/6); ela tinha como título: 2 EM 3 MENORES
INFRATORES NÃO TÊM PAI DENTRO DE CASA. A reportagem relatou que
dentro do universo perquisado, 42% não viviam com os pais e não tinham
contato com ele. O problema não era somente por não terem pais, mas
também terem pais que não cumpriam seu papel. Esse tem sido um problema muito sério que tem acontecido nas famílias, e não somente nas famílias
seculares, mas dentro da igreja. Os pais (o homem) não têm cumprido o
seu papel dentro de casa. Acham que pelo simples fato de sustentarem o
lar já estão cumprindo o seu papel. Os nossos filhos precisam muito mais
do que um sustentador, precisam de um pai que esteja presente.
A Bíblia nos dá um exemplo tremendo de um pai assim. Jó era esse pai
que fazia toda a diferença no seu lar. Era “íntegro e reto” (Jó 1:1). Não era
um indivíduo sem pecados, pois essa é uma característica que ninguém pode
requerer para si. Porém, seu caráter era maduro e pleno, e sua conduta,
“reta”. Jó era um homem “temente a Deus e que se desviava do mal”; esse
era o alicerce de seu caráter. A preocupação dele em relação a seus filhos
não estava apenas no sustento, mas pricipalmente na vida espiritual deles.
“...dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu
coração. Assim fazia Jó continuamente”. Jó 1:5 . Havia uma diligência acerca
do que seus filhos estavam fazendo.
Pai, talvez você precise rever como tem sido o seu papel dentro de casa
em relação aos seus filhos. Está na hora, ou talvez passando da hora, de
você assumir o seu papel de liderança na sua família. Não faça parte dessa
terrível estatística!
Leitura anual e sistemática das Escrituras: Salmos 105: 1 a 15

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

JOSIEL & LUCY

FOI COMO O SENHOR FALOU
Deus havia prometido a José em sonhos que, um dia, seus irmãos se
curvariam diante dele, mas não explicou de que maneira isso aconteceria.
A inveja e uma briga de família levaram José para o Egito, onde preparou o caminho para seus parentes e os manteve vivos durante a terrível
escassez de alimentos (Gn 45:55-57; 50:20). Porém, antes de se tornar
o segundo no poder no Egito, José passou por grandes sofrimentos na
prisão, uma vez que, dentro do sistema de Deus, o sofrimento precede
a glória (1 Pe 5:10) e servir vem antes de governar (Mt 25:21). Porém, a
Palavra que Deus deu a José cumpriu-se, e Jacó e sua família se mudaram
de Canaã para o Egito.
Foi lá que o Senhor, em Sua graça, transformou as setenta pessoas
da família de Jacó em uma nação tão grande e poderosa que chegou a
ameaçar a segurança do Egito. Por mais sombrios que sejam os dias, o
Senhor sempre manda seus servos adiante para preparar o caminho.
Deus permitiu que os egípcios perseguissem seu povo, pois o sofrimento
é um dos segredos de uma vida abundante em frutos.
Apesar de todas as lutas que tanto José como o povo de Deus passou,
tudo aconteceu realmente como o Senhor tinha falado; os seus planos
não podem ser frustados, nenhum mesmo. Muitas vezes não entendemos o que acontece e até reclamamos, mas Deus sabe de todas as coisas.
Ele nunca é pego de surpresa. Nunca mesmo!
Leitura anual e sistemática das Escrituras: Salmos 105:16 a 25

AGENDA DE JULHO 2016

7 A 10 (qui a dom): Retiro da EBEC – A Matemática de Deus

RETIRO EBEC
A MATEMÁTICA

R$ 100,00

DE DEUS

7 a 10
de julho

16 a 18 (sáb a seg): Celebrações do 32º Aniversário da IBF Cristo éVida
Israel, Uma Nação Profética – com o Dr. Thomas Ice
Obs. Dia 17 (dom), pela manhã: Batismos e Celebração da Ceia.
27 a 31 (qua a dom): EBJ – Escola Bíblica de Jovens – com Evang. Roberto Kedoshim

www.cristoevida.com
IBFCV • I GREJA B ATISTA F UNDAMENTALISTA C RISTO É V IDA
Avenida K, nº 911 - Planalto da Barra - Vila Velha - Fortaleza Ceará - Brasil - CEP 60348-530 - Telefone: +55 85 3286-3330

