Para Refletir

Hora das Primícias
Quando trouxeres a tua oferta, das tuas primícias oferecerás.
(Levítico 2.14a)
Quando abrimos o livro de Êxodo no capítulo 23, dos versículos 14 a 16,
encontramos as recomendações específicas de Deus a respeito das
Festas de Israel. Celebrações santas que deveriam ser comemoradas
anualmente. Eram três. Uma delas, a Festa das Primícias. Havia todo um
aparato religioso, um cerimonial profundamente significativo e espiritual
que devia ser seguido à risca. É dele que pretendemos tirar algumas
ideias para a celebração de nossa Festa das Primícias.
1. Havia dois tipos de oferta: o holocausto e o manjar. O holocausto,
simbolizando a vida; o manjar, simbolizando os bens. Não podia haver um
sem o outro. Nem o Senhor o aceitaria. O holocausto sem o manjar era
vazio, assim como o manjar sem o holocausto era morto. Não pode haver
oferenda dos bens sem a oferenda da vida e não há verdadeira oferenda
da vida sem a oferenda dos bens. Onde há holocausto e manjar aí há
primícias aos olhos do Senhor.
2. Nesta festa não podiam ser oferecidos produtos espontâneos. Em
outras palavras, as oferendas deviam ser produtos cultivados da terra, isto
é, deviam ser fruto do trabalho, do labor, da luta, do suor de cada dia. É
por essa razão que o rei Davi, recebido e homenageado com grande
alegria por Arauna, recebeu deste dois bois para sacrificá-los ao Senhor.
Agradecendo as intenções do coração de seu hospedeiro, viu-se, no
entanto, obrigado a dizer-lhe: “não oferecerei ao Senhor sacrifícios que
não me custem nada”. Só a oferenda que trás o selo do sacrifício é
primícia aos olhos do Senhor.
3. Primícias quer dizer “os primeiros frutos”. Assim, o Senhor em primeiro
lugar e ao Senhor as primeiras coisas. O primeiro filho, o primeiro boi, o
primeiro jumento, o primeiro carneiro, o primeiro cabrito, o primeiro pombo,
a primeira rola, a primeira espiga de milho. Ao Senhor as primícias, nunca
o resto. Foi isto que Cristo tornou evangélico quando disse no seu célebre
sermão: “buscai primeiramente o Reino de Deus e sua justiça e todas as
demais coisas (todo o resto) vos será acrescentado (será dado)”. Nós
invertemos a equação: primeiro nós, os nossos problemas, as nossas
necessidades e, depois, por via das dúvidas, buscamos Deus para ficar ao
nosso lado. É por isso que perdemos Deus e nos perdemos em nossos
problemas.
4. Todos podiam e deviam fazer as suas oferendas. “Ninguém compareça
diante de mim de mãos vazias”, diz o texto de Êxodo. Quem não tinha o
boi, podia oferecer a ovelha, quem não tinha a ovelha podia oferecer o
pombo, até a espiga de milho tostada no fogo. Mas todos deviam trazer as
suas primícias. Não importa o que podemos oferecer, o que importa, e
Deus exige, é que ofereçamos a primícia do que temos, por mais simples
e humilde que possa ser. Este foi o sentido da oferenda da viúva elogiada
por Jesus. Esta foi a oferenda de José e Maria (um par de rolas ou dois
pombinhos) quando compareceram diante do sacerdote para a
consagração do menino Jesus.
5. Mas havia, por fim, o incenso. Davi dizia: “Senhor, que as minhas
orações subam como incenso à tua presença”. E João, o vidente de
Patmos, fala das “salvas de ouro cheias de incenso que são as orações
dos santos”. Assim, o holocausto e os manjares deviam ser cobertos pelo
incenso. É a oração da dedicação, da consagração. A entrega das nossas
primícias não pode nem deve ser um ato mecânico e obrigatório, mas um
abrir-se e entregar-se de corpo e alma ao Senhor. Isto é primícia aos seus
olhos.

6. Mas as primícias eram prenúncio de colheita abundante. Assim, a Festa
das Primícias deve ser sinal e promessa de colheita e fartura. Deus assim
o deseja, e porque Ele o deseja pode tudo isso ser transformado em
realidade na vida de seu povo e de sua Igreja. Que possamos nos
domingos que antecedem o Dia de Natal, celebrar a Festa das Primícias, e
que essas celebrações possas ser o prenúncio glorioso de um ano
próximo cheio de bênçãos para nós e de nova vida para a sua Igreja.
Rev. Abival Pires da Silveira (Adaptado)
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Jesus respondeu: - "Ame o Senhor, seu Deus, com todo o
coração, com toda a alma e com toda a mente." Este é o maior
mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante
é parecido com o primeiro: "Ame os outros como você ama a
você mesmo." Toda a Lei de Moisés e os ensinamentos dos
Profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Mateus 22.37-40
Se alguém diz: "Eu amo a Deus", mas odeia o seu irmão, é
mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se
não amar o seu irmão, a quem vê. (1João 4.20)
O “cristianismo” desde o século III tornou-se um negócio
bastante lucrativo e útil para servir aos interesses de poderosos. O
império romano usou e abusou daquela forma de igreja que ele
mesmo ajudou a construir. No entanto, quando olhamos para a igreja
antes do terceiro século, principalmente a igreja apostólica,
percebemos a enorme diferença, que os distinguia de todo o resto.
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Essa diferença pode ser percebida em duas dimensões:
Nos relacionamentos interpessoais (convivência de pessoas
diferentes) e no relacionamento com Deus (o Todo-poderoso)
adorado pelos cristãos.
O Cristianismo de Jesus não está a serviço de ninguém
não se subjuga a nenhum interesse e, por isso, não tem
problemas em se apresentar como um modelo alternativo de vida,
considerado até subversivo por alguns religiosos de seu tempo
(fariseus).

No Cristianismo de Jesus, as pessoas são o mais
importante. Elas não podem ser classificadas pela condição social,
pelo sobrenome, pelo sexo e nem muitos menos pela cor da pele. O
Apóstolo Paulo nesse sentido escreveu: “Desse modo não existe
diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres,
entre homens e mulheres: todos vocês são um só por estarem unidos
com Cristo Jesus.”(Gl 3,28) Logo, entendemos que cultivar valores
“romanos” de segregação e de valoração das diferenças entre as
pessoas é se curvar ao deus do império, ao deus deste século, é
negar a mensagem revolucionária de Cristo.
O Cristianismo de Jesus despreza os deuses dos povos, os
aclamados e os que se curvam as vontades humanas, pelo contrário
a fé cristã nos religa ao Senhor de todas as coisas, ao Deus
Soberano, ao Deus exclusivo. E é a esse Deus exclusivo que nós
dedicamos a totalidade de tudo o que temos, tudo o que somos, toda
a nossa vida e tudo o que possuímos.

Que Deus nos ajude a continuar sendo fiéis, amando os
diferentes e adorando ao Deus soberano.
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 19/11/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 133
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em 1 Tessalonicenses 5.1223
12. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que
trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram
escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los.
13. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor,
por causa do trabalho que fazem. E vivam em paz uns
com os outros.
14. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza
os preguiçosos, dêem coragem aos tímidos, ajudem os
fracos na fé e tenham paciência com todos.
15. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal
com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as
ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que
não são irmãos na fé.
16 e 17. Estejam sempre alegres, orem sempre
18. e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões.
Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos
com Cristo Jesus.
19 e 20. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não
desprezem as profecias.
21 e 22. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e
evitem todo tipo de mal.
23. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês
sejam completamente dedicados a ele. E que ele conserve
o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda
mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus
Cristo.
- Cânticos de Louvor
- Ofertório / Hino
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA - 19/11/17 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 146
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em João 3.31-36
- Oração por nossa cidade
- Leitura Alternada do AT em Êxodo 32.1-22
1. O povo viu que Moisés estava demorando muito para
descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e
lhe disseram: - Não sabemos o que aconteceu com Moisés,
aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós
deuses que vão à nossa frente.
2. Arão lhes disse: - Tirem os brincos de ouro que as suas
mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e
tragam para mim.
3. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e
os trouxeram a Arão.
4. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro
dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então
disseram: - Povo de Israel, estes são os nossos deuses,
que nos tiraram do Egito!
5. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e
anunciou ao povo: - Amanhã haverá uma festa em honra de
Deus, o SENHOR.
6. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns
animais para serem queimados como sacrifício e outros
para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo
sentou-se para comer e beber e se levantou para se
divertir.
7. Então o SENHOR Deus disse a Moisés: - Desça depressa
porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e
me rejeitou.
8. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que
seguissem; fizeram um bezerro de ouro fundido, e o
adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que
estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do
Egito.
9. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso.
10. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a
minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois
farei de você e dos seus descendentes uma grande nação.
11. Porém Moisés fez um pedido ao SENHOR, seu Deus. Ele
disse: - Ó SENHOR, por que ficaste assim tão irado com o teu
povo, que tiraste do Egito com grande poder e força?
12. Por que deixar que os egípcios venham a dizer que
tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e

destruí-lo completamente? Não fiques assim irado; muda
de idéia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça.
13. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do
juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes
quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste
que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser
propriedade deles para sempre.
14. Então o SENHOR Deus mudou de idéia e não fez cair
sobre o seu povo a desgraça que havia prometido.
15. Moisés desceu do monte, carregando as duas placas de
pedra com os mandamentos escritos nos dois lados de cada
pedra.
16. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado
nelas os mandamentos.
17. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: - Estou
ouvindo um barulho de guerra no acampamento.
18. Moisés disse: - Não parece um barulho de vitória, nem
um grito de derrota; o que estou ouvindo é gente
cantando.
19. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o
bezerro de ouro e o povo, que estava dançando, e ficou
furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de
pedra que estava carregando e quebrou-as.
20. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito,
queimou-o no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó
na água. Em seguida mandou que o povo de Israel
bebesse daquela água.
21. E Moisés disse a Arão: - O que é que esta gente lhe fez,
para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível?
22. Arão respondeu: - Não fique com raiva de mim. Você
sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal.
Cânticos de Louvor
Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas;
outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza.
Provérbios 11:24
Entrega dos Dízimos e ofertas
Proclamação da Palavra
Ceia do Senhor

Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISO
Natal Solidário – O MASD está programando uma festa de
Natal com Crianças Carentes aqui na Igreja, precisamos de
doações e de voluntários.

