Para Refletir

A ESPERANÇA É A ÚLTIMA QUE MORRE?
Em algum momento da vida, possivelmente você usou
esta frase. Em geral, esta soa como alívio, refrigério em um
momento crítico, extremo. Parece que ela revigora as forças
quando não se identifica uma saída. Então, encorajado, você volta
a sonhar e lutar, lutar e sonhar.
Certo pensador cristão, meditando sobre a esperança,
disse:
“Para que se possa viver é preciso ter um futuro e, ter
esse futuro é ter esperança. E completou: a esperança pertence à
vida, assim as coisas que esperamos e como as
esperamos, fazem parte daquilo que somos”.
Esperança é o que mais o homem e a mulher precisam
hoje, como um poder encorajador, um antídoto para as crises e
desesperanças que atingem a todos, adultos e crianças, pobres e
ricos, famílias, comunidades, povos e nações. Na verdade, eu e
você precisamos da esperança como um combustível necessário
à sobrevivência e à caminhada.
O teólogo Jürgen Moltmann, afirma no seu livro “Teologia
da Esperança” que: “A esperança não é produzida por esperanças
humanas que surgem a propósito dela, como não é
arruinada pelas desesperanças que antecipam o não
cumprimento, mas, apoia-se fundamentalmente da fidelidade de
Deus que mantém a sua palavra de promessa, que não mentirá,
porque não pode negar-se a si mesmo”.
Assim, a esperança cristã não provém do homem, do
estado de espírito, da psique e nem depende das circunstâncias.
A esperança cristã é herdeira da esperança do povo de Israel e se
apoia na pessoa e na obra atingem a todos, adultos e crianças,
pobres e ricos, famílias, comunidades, povos e nações. Na
verdade, eu e você precisamos da esperança como um
combustível necessário à sobrevivência e à caminhada. O teólogo
Jürgen Moltmann, afirma no seu livro “Teologia da
Esperança” que: “A esperança não é produzida por esperanças
humanas que surgem a propósito dela, como não é
arruinada pelas desesperanças que antecipam o não
cumprimento, mas, apoia-se fundamentalmente da fidelidade
de Deus que mantém a sua palavra de promessa, que não
mentirá, porque não pode negar-se a si mesmo”.
Assim, a esperança cristã não provém do homem, do
estado de espírito, da psique e nem depende das circunstâncias.
A esperança cristã é herdeira da esperança do povo de Israel e se
apoia na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Paulo disse:
“Jesus Cristo, esperança nossa”. (I Tm.1:2).
É abençoador saber que a nossa esperança em Cristo
não se restringe à vida eterna no céu, mas também abençoa a
nossa jornada neste mundo. Por isso, apesar das
desesperanças ameaçadoras que nos cercam, podemos esperar
nEle; não obstante a morte tão presente, nEle a vida se renova, e
assim por diante.
Pr. Valdemar de Souza
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Maio Chegou! E a família?
“Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse
a eles, e às suas autoridades, e aos seus oficiais: - Não
tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o
Senhor, é grande e terrível e lutem pelos seus patrícios, pelos
seus filhos, suas esposas e seus lares.” Neemias 4.14
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Conheça-nos:

Mais um mês de maio chegou e cada vez mais ouvimos
histórias de crises familiares. São ataques de todos os lados.
Sentimentos são tentados, dificuldades financeiras dominam o
coração e apagam as belezas da vida familiar, o trabalho e a
busca desenfreada pelo “ter mais” empurram os cônjuges para
longas jornadas de trabalho e o stresse e cançasso minam a vida
da família.
Diante desse triste retrato, Deus nos traz a mensagem de
Neemias. E mais do que qualquer outra coisa, nos convida para
guerra, isso mesmo, para a guerra.
Guerra é o que estamos vivendo no mundo físico, mas
principalmente, no mundo espiritual. Eu acredito que o que está
acontecendo no mundo é um reflexo do que está sendo travado no
mundo espiritual. E nós como estamos nessa batalha?
A primeira coisa que precisamos fazer é trazer a
memória o Deus que nós cremos, muitas vezes deixamos que
situações da vida, sentimentos e problemas pessoais nos afastem
de Deus, nos faça esmorecer na presença dEle. E numa guerra,
quando um exército não confia em seu comandante, a derrota é
certa.
A segunda paravra de ordem de Neemias é lutar. A nossa
família precisa ser protegida por nós, e nós temos que lutar por
isso. E como fazemos isso? A primeira parte da instrução de
Neemias já nos dá uma pista. Precisamos nos aproximar de Deus,
e levar a nossa família junto. Como temos conduzido nossa família
ao altar?
É triste ver famílias que ao invés de servir a Deus juntos
se dividem, cada um faz o que dá na cabeça, os pais não se
preocupam em educar os filhos. Muitas vezes os pais mergulham
em seus próprios problemas e esquecem de que são eles que
precisam lutar pelos filhos, esposas não lutam pelos maridos e
vice-versa. As famílias aos poucos excluem Deus da vida, e
abandonam o serviço dele com naturalidade permitindo que as
crianças, adolescentes e jovens comecem a achar que servir a
Deus junto com o povo de Deus é algo desnecessário.
É tempo de lutar, não podemos nos acovardar!
Rev. Erivan Júnior

LITURGIA – 06/05/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 98
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em Atos 10.39-48

39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra
de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram,
pregando-o numa cruz.
40. Pedro continuou: - Porém Deus ressuscitou Jesus
no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a
nós.
41. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós,
que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido.
Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o
ressuscitou.
42. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e
testemunhar que ele foi posto por Deus como Juiz dos
vivos e dos mortos.
43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo
que os que crêem nele recebem, por meio dele, o perdão
dos pecados.
44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito
Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a
mensagem.
45. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de
Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter
derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus.
46. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas
estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro
disse:
47. - Estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós
também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam
batizadas com água?
48. Então mandou que aquelas pessoas fossem
batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a
Pedro que ficasse ali alguns dias.

- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 06/05/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 103
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Oséias 14.4-8
- Oração intercessão
- Leitura Alternada do NT em Romanos 5.1-11
1. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa
fé nele, temos paz com ele por meio do nosso
Senhor Jesus Cristo.
2. Foi Cristo quem nos deu, por meio da
nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora
continuamos firmes nessa graça e nos
alegramos na esperança de participar da
glória de Deus.
3. E também nos alegramos nos sofrimentos,
pois sabemos que os sofrimentos produzem a
paciência,
4. a paciência traz a aprovação de Deus, e
essa aprovação cria a esperança.
5. Essa esperança não nos deixa decepcionados,
pois Deus derramou o seu amor no nosso
coração, por meio do Espírito Santo, que ele nos
deu.
6. De fato, quando não tínhamos força
espiritual, Cristo morreu pelos maus, no
tempo escolhido por Deus.
7. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma
pessoa que obedece às leis. Pode ser que
alguém tenha coragem para morrer por uma
pessoa boa.
8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama:
Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos
no pecado.

9. E, agora que fomos aceitos por Deus por meio
da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda
que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de
Deus.
10. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele
nos tornou seus amigos por meio da morte do
seu Filho. E, agora que somos amigos de
Deus, é mais certo ainda que seremos salvos
pela vida de Cristo.
11. E não somente isso, mas também nós nos
alegramos por causa daquilo que Deus fez por
meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora
nos tornou amigos de Deus.
- 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
Nossa campanha continua – Queridos irmãos , a
campanha para a qual o conselho nos desafiou
continua, já estamos bem perto de alcançarmos o
nosso alvo. 10 irmãos/famílias já participaram,
participe você também, procure a Marli!
Doações – O MASD está se preparando para atender
melhor os que nos procuram pedindo ajuda, e para
isso pedimos aos irmãos que tragam suas doações
para ajudar aos necessitados e entreguem aos
diáconos.

