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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
ARAGÃO & JANE

É TEMPO DE BUSCAR
AO SENHOR

“ ...lavrai o campo de lavoura; porque é tempo de buscar ao SENHOR, até que
venha e chova a justiça sobre vós” – Oséias 10:12.
Embora Deus seja a fonte e o autor de todo o avivamento, existem condições
que Ele espera que Seu povo cumpra antes de estarem prontos para receber o
derramamento do Espírito.
O profeta Oséias nos põe diante delas em uma das declarações mais completas
sobre o caminho para o avivamento nas Escrituras.
Primeiro: “Arai o campo de lavoura”- A Bíblia Judaica traduz: “Lavrem o solo
desusado...” (referindo-se a uma lavoura que tinha sido abandonada); a Almeida
Atualizada diz: “Arai o campo de pousio (que é uma terra dura, não preparada); e a
NVI verteu assim: “façam sulcos no seu solo não arado”.
Todas as traduções aqui estão corretas, apenas houve ênfase nessa expressão
sobre o campo e que se refere ao preparo de nosso coração.
Nosso coração está sendo desusado no amar e buscar ao SENHOR, por isso ficou
duro e estéril, e precisa-se que nele sejam feitos fundos sulcos, muito trabalho, para
que ele volte a ser fértil para com Deus.
Segundo: “porque é tempo de buscar ao SENHOR, até que…” – oração perseverante; “…Ele venha, e chova a justiça sobre vós” – o resultado, que é avivamento
espiritual.
Temos aqui, portanto, as duas condições mais abrangentes para o avivamento:
preparo do coração e oração que prevalece (perseverante).
Certamente não podemos separá-las, porque, como o versículo sugere, as duas
estão intimamente relacionadas entre si.
Às vezes, quando as pessoas buscam a Deus de coração, Ele lhes mostra seus
pecados e esterilidade e, em seguida, vem o quebrantamento.
Com outros, é a partir do quebrantamento que eles começam realmente a orar.
Certamente carecemos das duas!
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

GEOVÁ & FRANCILENE

A FIDELIDADE DO POVO DE DEUS
ABENÇOA ATÉ A NAÇÃO

A Bíblia Sagrada é maravilhosa. Ela
é infinita – e sua infinitude sempre
nos surpreende. Um exemplo disso é
como a Palavra apresenta as bênçãos
de Deus para o Seu povo fiel. Encontramos no livro de Deuteronômio
três passagens em que o SENHOR
Deus prometeu grandes de variadas
bênçãos ao Seu povo no momento
em que eles devolviam seus dízimos
e davam suas ofertas.
1º - Deuteronômio 12:28: “Guarda
e ouve todas estas palavras que te
ordeno, para que bem te suceda a ti
e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e
reto aos olhos do SENHOR teu Deus.”
Deuteronômio 12:28
O Capítulo 12 contem muitos princípios de Deus para adoração e mordomia. E temos a promessa de Deus em
abençoar a família do servo zeloso em
obedecer. O povo de Israel sabia muito
bem que ser fiel a Deus era uma forma
de abençoar a família.
2º - Deuteronômio 14:28-29: “... tirarás todos os dízimos da tua colheita
no mesmo ano, e os recolherás dentro
das tuas portas; ... para que o SENHOR
teu Deus te abençoe em toda a obra
que as tuas mãos fizerem.”

Outra promessa de Deus consistia
em abençoar o trabalho do ofertante: “...para que o SENHOR teu Deus
te abençoe em toda a obra que as
tuas mãos fizerem”. O povo de Deus
sabia que sem a bênção de Deus o
trabalho seria pesado e improdutivo
(Salmo 127), por isso havia alegria na
consagração das ofertas e dízimos ao
SENHOR.

3º - Deuteronômio 26:13-15: “E
dirás perante o SENHOR teu Deus:
Tirei da minha casa as coisas consagradas... obedeci à voz do SENHOR
meu Deus; conforme a tudo o que me
ordenaste, tenho feito. Olha desde a
tua santa habitação, desde o céu, e
abençoa o teu povo, a Israel, e a terra
que nos deste...”
Deus ensinou ao Seu povo até fazer
a oração de dedicação, pois, ao consagrar suas doações, deveriam rogar a
bênção de Deus até para a sua pátria:
“ ...abençoa o teu povo, a Israel, e a
terra que nos deste”.
Além da família e do trabalho, o
próprio país é abençoado através do
zelo e da fidelidade do povo de Deus.
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TEMPO DE ORAÇÃO

Temos grandes desafios espirituais pela frente, e mais do que nunca precisamos
estar juntos em oração:
1 – Temos ainda três retiros espirituais que são muito importantes para a edificação
e treinamento de toda a nossa igreja: Retiro de Casais, Retiro do Ministério Dorcas
e o Mini-Retiro da Mocidade (Conservação de Frutos).
2 – Se Deus quiser, vamos fazer uma das maiores programações evangelísticas do
Dia dos Vivos (novo DESTINO FINAL), e nosso alvo será alcançar 20 mil casas nas
cercanias de nossa igreja (cerca de 80 mil pessoas).
Precisamos:
1 – Orar em nossas casas, em nossos Devocionais, nos Cultos Domésticos.
2 – Orar em nossas Koinonias – a oração em comunhão com os irmãos é um poderoso
meio de buscar e fazer a vontade de Deus.
3 – Formar pequenos grupos de oração antes dos cultos e programações. A liderança de nossa igreja faz isto todos os domingos, antes da EBD. Combine com alguns
irmãos e forme um grupo de oração. Estejamos juntos em oração diante de Deus.
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