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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO - CULTO MATINAL
ARAGÃO E JANE

ESCOLHAS & DECISÕES

Um dos mandamentos mais conhecidos da Bíblia Hebraica é:
“Escolha a vida para que você e
seus descendentes possam viver”
(Deuteronômio 30:19).
Você já pensou o que a Bíblia quer
dizer exatamente com “escolha
a vida”?
Uma Instrução
Aparentemente Simples
Enquanto os filhos de Israel esperavam para cruzar até a Terra Prometida, Moisés deixou uma instrução
simples: “Tenho propostas a vida
e a morte, a bênção e a maldição.
Agora escolha a vida para que
você e seus descendentes possam
viver” (Deuteronômio. 30:19).
Fácil, certo? Afinal, a sobrevivência
é um dos instintos mais básicos
do ser humano, então qual é a
novidade?
Uma Vida de Significados
Na Bíblia “escolher a vida” não é
apenas ser contra a morte, mas
sim viver uma vida significativa.

A chave é que devemos fazer uma
escolha ativa e dar um significado
para as nossas vidas.
A Bíblia Hebraica utiliza o verbo
( בחרbahar)- “escolher”- frequentemente.
O “ESCOLHER” é a principal ação
de Deus na Bíblia: Deus “escolheu”
Abraão para ser o primeiro patriarca (Neemias 9:7), “escolheu” Israel
para ser o seu povo (Isaías 44:1),
e “escolheu” Jerusalém como sua
cidade e David como seu rei (2
Crônicas 6:6).
Viver uma vida sob a ótica de Deus
significa viver este ato essencial de
fazer boas escolhas, que possam
ser significativas, cheias de sentido
para a nossa existência.
Como disse Helen Keller, “A vida é
uma aventura ousada, ou nada!”.
Este é o momento de fazer escolhas significativas para a nossa
vida!
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS – 2 Samuel 7:1-13

AGENDA DE ABRIL
Dia 15 (sáb) – 19 h: Tempero & Comunhão
Dia 16 (dom) – 7 h: Culto da Ressurreição- 8 h: Café da Manhã Ágape
Dia 29 (sáb) – 17 h: Encontro Pastoral com Namorados e Noivos
– Programação do Ano

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

KARLOS & PAULINHA

“E, CAINDO EM SI,
DESATOU A CHORAR.”
MARCOS 14:72

Alguns pensam que enquanto
Pedro viveu, lágrimas jorravam
de seus olhos, quando ele se
recordava de como negara o seu
Senhor. Talvez seja verdade, porque
o pecado dele foi enorme. Esta
experiência é comum a todos os
membros da família dos redimidos,
conforme o grau com que o Espírito
de Deus removeu o coração natural, o coração de pedra.

onde o fez, a razão insignificante
para tal horripilante pecado, os juramentos e blasfêmias, e a terrível
dureza de coração que o levou a
fazer tal coisa repetidamente.
Ao lembrarmo-nos de nossos
pecados, como podemos continuar
em obstinação e apatia?

Assim como o apóstolo Pedro,
lembramos nossa arrogante promessa: “Ainda que venhas a ser
um tropeço para todos, nunca o
serás para mim” (Mateus 26:33).
Nós engolimos nossas próprias
palavras, junto às ervas amargas
de arrependimento. Quando pensamos nos votos que declaramos e
no que temos realmente cumprido,
devemos chorar com profusas
lágrimas de tristeza.

O olhar de Jesus nunca saiu da
mente de Pedro, e foi mais eficaz
do que milhares de sermões teriam
sido sem o Espírito Santo. O apóstolo arrependido choraria, com
certeza, quando se lembrasse do
completo perdão do Salvador, que
o restaurou à sua posição anterior.
Pensar que temos ofendido um
Senhor tão amável é razão mais
do que suficiente para chorarmos
constantemente.
Que o Senhor quebrante nosso
coração de pedra e faça lágrimas
fluírem dele.

Pedro pensou sobre a sua atitude de negar seu Senhor: o local

LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS
– 2 Samuel 7:13-29

RETIRO DE CASAIS 2017

-24 a 26 de Novembro – Serra de Pacoti

QUANTO VALE A SUA FAMÍLIA?

“As muitas águas não podem apagar este amor, nem os
rios afogá-lo; ainda que alguém desse todos os bens de sua
casa pelo amor, certamente o desprezariam” - Cantares 8:7.
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