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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO
LUCY & JOSIEL

MODERAÇÃO, EQUIDADE
OU AMABILIDADE?
“Seja a vossa equidade notória
a todos os homens. Perto está o
Senhor” - Filipenses 4:5
A versão Almeida Atualizada traduz por Moderação: “Seja a vossa
moderação conhecida de todos os homens...”. E a NVI por “amabilidade”.
A palavra grega usada por Paulo
é EPIEIKES. Mas o que essa palavra
grega (tão difícil de traduzir) quer
realmente dizer?
Que qualidade o Espírito Santo
quer produzir em nós e quer que todas
as pessoas vejam?
Equilíbrio e comedimento? (moderação)
Justiça e retidão? (equidade)
Afabilidade e Meiguice? (amabilidade)
Vejamos: Esse termo grego descreve uma disposição amável, controlada
e honesta para com as outras pessoas,
a despeito de suas falhas. Conforme
a promessa seguinte (“Perto está o
Senhor”), essa atitude é inspirada na
confiança de que, após o sofrimento
ou mesmo injustiça, virá a Glória Celestial (ver 3:20).
Ou seja, os três sentidos são interligados e compõem essencialmente
essa palavra: Devemos nos controlar,

para que em nossa razão (justiça), possamos sempre agir de forma amável!
O Espírito Santo usou uma palavra-chave para descrever como devem
ser conhecidos os seguidores de Jesus!
Uma observação: Essa mesma
palavra foi usada em 1 Timóteo 3:3,
dando as qualificações do líder eclesiástico (“ ...não cobiçoso de torpe
ganância, mas moderado (cordato),
não contencioso, não avarento”). E
também em Tito 3:2, traduzida por
“cordado” e “moderado”. E em Tiago
3:17, ao definir a Sabedoria de Deus,
é dito que _“... a sabedoria que do alto
vem é, primeiramente pura, depois
pacífica, MODERADA, tratável, cheia
de misericórdia e de bons frutos, sem
parcialidade, e sem hipocrisia” (a ARA
traduz como “indulgente”: compreensiva, condescendente e tolerante).
Assim, o mundo deve nos reconhecer por sermos moderados, justos
e amáveis, haja o que houver. Porque
“Perto está o Senhor”, para defender a
nossa causa ou para nos recompensar
por termos nós ficado com o prejuízo,
sofrido a injustiça ou não ter revidado
a afronta!
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS
ESCRITURAS - GÊNESIS 24:1-46

AGENDA DE FEVEREIRO
01 (quarta) – Início do primeiro semestre da EBEC
02 (quinta) – Início Semestre/I – CBD/CTBPL
05 (domingo) – Manhã: Ceia do SENHOR
11 e 12 – Congresso da EBD – Treinamento para Professores da Bíblia.
25 A 28 (sábado a terça) – Celebrando a Família 2017 – Semi-Retiro de Carnaval

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

MELO & VALÉRIA

A PREGUIÇA

“A preguiça faz cair em profundo
sono, e a alma indolente padecerá fome”
- Provérbios 19:15
1 – O preguiçoso pensa que é sabido,
mas é um tolo!
“Mais sábio é o preguiçoso a seus
próprios olhos do que sete homens que
respondem bem.” - Pv 26:16
2 – O preguiçoso só pensa em dormir
(cansaço eterno)!
“Ó preguiçoso, até quando ficarás
deitado? Quando te levantarás do teu
sono?”- Pv 6:9 (ver 19:15 e 26:14)
3 – Todo preguiçoso tem a lógica
absurda:
1) Não trabalha, mas gosta de pedir
aos trabalhadores – 20:4
2) Em tudo vê dificuldade (para não
trabalhar) – 15:19

3) Inventa absurdos (para fugir do
trabalho) – 22:13 e 26:13.
4) Cansa-se até de comer (será que
é por isso que os preguiçosos sempre
querem “descansar” depois de comer?)
– 26:15.
5) Tem raiva de quem lhe manda
fazer alguma coisa – 10:26
4 – Exortações de Deus para os
preguiçosos:
1) Vão querer boas coisas, mas terminarão na miséria – 13:4
2) Vai ver sua casa cair sobre ele –
Eclesiastes 10:18
3) Morrer desejando é um triste fim
para o preguiçoso – 21:25.
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA
DAS ESCRITURAS - GÊNESIS 24:47-67

CBD/CTBPL
Inícios das aulas: Dia 02 de fevereiro. Serão oferecidas as seguintes cadeiras:

QUINTA-FEIRA

15:30 – 17:15 h – Grego I – Pr. José Nogueira
17:30 – 19:00 h – Panorama do Novo Testamento – Pr. Júnior
19:30 – 21:15 h – Pregação de Mensagens Bíblicas – Pr. Júnior
Grego II – Pr. José Nogueira

SEXTA-FEIRA

15:30 – 17:15 h – Vida Pessoal com Deus – Pr. Bruno Magalhães
17:30 – 19:00 h – Hebraico I – Pr. José Nogueira
19:30 – 21:15 h – Teologia: A Doutrina do Espírito Santo – Pr. José Nogueira
As matrículas estão abertas até dia 31 de janeiro. O Formulário de Inscrição se
encontra com a Dona Lúcia Ferreira, secretária do CBD.

CONGRESSO DA

EBD
ESCOLA BÍBLICA
DOMINICAL

Um treinamento para professores
da Bíblia de todas as faixas etárias!
Dias 11 e 12 de fevereiro (sábado e domingo). Todos são convocados a participar
desse treinamento didático para as aulas
de Bíblia.
A equipe vem da C.L.C (Centro de Literatura
Cristã – de São Paulo). E vão apresentar o
material desenvolvido pela CLC, repassar
o método e dar aulas práticas.

www.cristoevida.com
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