 Para Refletir

Deus está com você
“Porquanto eu hei de ser contigo” (Juízes 6.16)
Gideão foi o juiz que libertou o povo de Israel da opressão
dos midianitas. Os israelitas estavam passando por uma fase
muito difícil e ninguém mais via solução. Os midianitas tinham
tomado conta do país, oprimiam o povo e roubavam o produto da
colheita dos campos e todos os animais. Foi para livrar o povo de
Israel da mão dos inimigos que o Senhor chamou Gideão.
No momento do chamado, Gideão se sentiu tão incapaz
que procurou escapar da missão dada por Deus, alegando que
era de uma família insignificante, de uma tribo pouco importante.
Os argumentos de Gideão eram contundentes. Sua família
era a mais pobre da tribo, ou seja, ele não tinha recursos para
armar um exército capaz de enfrentar os midianitas. Além do
mais, Gideão era o caçula da sua casa, se fosse o primogênito
seria diferente, afinal, todas as decisões da família passavam pelo
irmão mais velho, ao passo que o mais novo não tinha voz nem
vez. No entanto, de todos os israelitas que estavam clamando,
Deus escolheu justamente o menor, o mais fraco, o que não tinha
nenhuma capacidade em si mesmo para enfrentar o inimigo. Deus
sempre sabe o que está fazendo e há uma razão para Suas
escolhas.
O anjo do Senhor disse a Gideão: “Porquanto eu hei de ser
contigo”. Esta foi uma palavra forte de vitória e, a partir daí,
Gideão se deu conta de que estava falando com o próprio Deus e
que ele havia achado graça diante do Senhor.
Assim como Deus falou com Gideão quando este disse que
não poderia libertar o povo, ele fala com você também. Pode ser
que você se considere o menor entre todos, mas não é assim
para Deus. Lembre-se sempre de que o Todo-Poderoso estará
com você.
Deus ainda hoje procura homens e mulheres que estejam
dispostos a fazer algo em benefício do próximo e da sua
Criação. Ele não quer que sejamos eficientes de uma hora para
outra. O Senhor nos quer exatamente como somos e como
estamos neste momento: em dúvida, com medo, passando por
situações difíceis. A única coisa que Ele deseja é que estejamos
disponíveis para o aprendizado. Quando Jesus convidou os
discípulos para segui-lo, ele sabia que todos tinham muito o que
aprender sobre fé, amor, paciência. O próprio Jesus despertaria
neles todas estas coisas.
Quando você se sentir incapacitado, ou achar que já fez
tudo o que poderia fazer, lembre-se de que Deus está com você e
a única coisa você precisa fazer é acreditar. Gideão de fato
acreditou. Que possamos também fazer o mesmo – crer e
obedecer a este Deus que dia após dia nos chama e nos mostra
que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos. (Efésios 3.20).
Revª. Denise Coutinho Gomes
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Um garotinho pequeno chega correndo perto do seu pai,
todo animado, sem fôlego por causa da corrida e empolgação, e
diz:
Hoje é domingo, vamos para a igreja!
Seu pai, teve uma semana difícil no trabalho. Muitos
problemas, discussões, demissões, uma semana de puro
stress! Ele diz para o filho:
Hoje não filho, estou muito estressado, vamos ficar em
casa…
O filho, perde toda a animação e vai para o quarto procurar
o que fazer.
Talvez essa estória já tenha acontecido com alguém que
você conhece, talvez um de nós já tenhamos sidos os
protagonistas dela. É normal nos sentirmos estressados e
desmotivados para sair de casa quando a semana foi difícil e “o
único” momento que temos para relaxar é justamente no horário
em que acontece a celebração.
Nosso desânimo contamina as pessoas que estão a nossa
volta e juntos passamos a ter um tempo para curtir nossas
angústias.
Mas essa mesma estória poderia ter um outro desfecho, ao
invés do filho se contaminar com o desânimo do pai,
o pai se empolgaria com a animação do filho. Juntos celebrariam
aquilo que Deus está fazendo pelos dois, ao invés de ficarem em
casa celebrando o desânimo da semana.
A palavra de Deus nos ensina a nos animarmos uns aos
outros ao invés de nos desanimarmos diante dos dias ruins:
“Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos
a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como
alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões.
Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que
vocês veem que o dia está chegando”. Hebreus 10.24s
Diz um velho ditado que a brasa fora do braseiro se esfria.
Talvez seja o momento em nossas vidas de perceber que juntos
podemos nos aquecer mais, juntos nos animar para viver uma
vida com mais amor, fé e boas obras.
Porque o nosso calor aquece aqueles que estão próximos de nós
e o deles nos aquecem. E ainda mais nos dias em que nos
sentimos frios, precisamos de fontes de calor para aquecer nosso
coração.
Pr Rodrigo Dalla Costa

LITURGIA – 10/09/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 149
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva NT em Romanos 13.8-14

8. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única
dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos
outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei.
9. Os seguintes mandamentos: "Não cometa
adultério, não mate, não roube, não cobice" esses e ainda outros mais são resumidos num
mandamento só: "Ame os outros como você ama
a você mesmo."
10. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto,
amar é obedecer a toda a lei.
11. Vocês precisam fazer todas essas coisas
porque sabem em que tempo nós estamos
vivendo; chegou a hora de vocês acordarem, pois
o momento de sermos salvos está mais perto
agora do que quando começamos a crer.
12. A noite está terminando, e o dia vem chegando.
Por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão
e peguemos as armas espirituais para lutar na luz.
13. Vivamos decentemente, como pessoas que
vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras,
nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou
ciúmes.
14. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus
Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos
da natureza humana de vocês.
- Hino - Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
- Escola Dominical

LITURGIA – 10/09/17 - Culto
Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 112
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Êxodo 15.1-18
- Oração pela nossa nação
 Pelos governantes
 Pela segurança
 Pelos mais pobres
- Leitura Alternada NT em Mateus 18.21-35
21. Então Pedro chegou perto de Jesus e
perguntou: - Senhor, quantas vezes devo perdoar
o meu irmão que peca contra mim? Sete vezes?
22. - Não! - respondeu Jesus. - Você não deve
perdoar sete vezes, mas setenta e sete vezes.
23. Porque o Reino do Céu é como um rei que
resolveu fazer um acerto de contas com os seus
empregados.
24. Logo no começo trouxeram um que lhe
devia milhões de moedas de prata.
25. Mas o empregado não tinha dinheiro para
pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o
rei, ordenou que fossem vendidos como escravos
o empregado, a sua esposa e os seus filhos e
que fosse vendido também tudo o que ele
possuía.
26. Mas o empregado se ajoelhou diante do
patrão e pediu: "Tenha paciência comigo, e eu
pagarei tudo ao senhor."
27. - O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e
deixou que ele fosse embora.
28. O empregado saiu e encontrou um dos
seus companheiros de trabalho que lhe devia
cem moedas de prata. Ele pegou esse
companheiro pelo pescoço e começou a
sacudi-lo, dizendo: "Pague o que me deve!"

29. - Então o seu companheiro se ajoelhou e
pediu: "Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei
tudo."
30. - Mas ele não concordou. Pelo contrário,
mandou pôr o outro na cadeia até que
pagasse a dívida.
31. Quando os outros empregados viram o que
havia acontecido, ficaram revoltados e foram
contar tudo ao patrão.
32. Aí o patrão chamou aquele empregado e
disse: "Empregado miserável! Você me pediu,
e por isso eu perdoei tudo o que você me
devia.
33. Portanto, você deveria ter pena do seu
companheiro, como eu tive pena de você."
34. - O patrão ficou com muita raiva e mandou
o empregado para a cadeia a fim de ser
castigado até que pagasse toda a dívida.
35. E Jesus terminou, dizendo: - É isso o que o
meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se
cada um não perdoar sinceramente o seu irmão.
- Oração de Intercessão
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Congregação de Itaboraí – No dia 4 de Novembro
teremos a inauguração do Templo da IPI de Itaboraí,
queremos que todos os membros participem desse
momento histórico.
Encontro de Casais – A Secretaria de Família do
presbitério está organizando um encontro de casais. Que
será realizado no segundo final de semana de dezembro.
Interessados podem procurar a irmã Andréa e o Rev. Luiz.
,

