Para Refletir

MÃES CRISTÃS PARA O MUNDO DE HOJE
Nunca foi fácil ser mãe. Mãe é aquela mulher que tem
o seu corpo e emoções completamente mudados na
gestação.
É a que prepara com carinho cada objeto, cada
roupinha, cada espaço que acolherá aquele bebê amado.
É a que coloca o dedo no narizinho do recém-nascido para
constatar se aquele pequenino respira fora do seu corpo,
porque o milagre da vida é inexplicável.
É a que alimenta, por si mesma, aquele serzinho ávido
e insaciável.
É aquela que reestrutura completamente seus sonhos,
seu tempo, seus amores por causa daquela pessoa que
cresce e ganha a cada dia mais espaço.
Que susto quando ouve-se a voz pequenina ocupando
agora o seu lugar na comunicação da família! E o crescimento
é irreversível. Começa a ir ao coleginho, como o meu marido
dizia quando minhas meninas eram pequenas, e ninguém
segura mais. De repente crescem, organizam-se, buscam
seus sonhos e seguem seu caminho.
Mãe também é aquela que sonha com o filho que não
vem pelo corpo, mas pelo seu coração. É aquela mulher que
rompe com predições, com receios de hereditariedade, com
exclusividade de sangue e decide criar laços mais fortes,
porque construídos pelo amor.
Mas ser mãe cristã é um desafio ainda maior. Além de
todas as questões comuns, universais ao coração e a vida de
uma mãe, ainda há a grande missão de conduzir seus filhos
aos pés do Senhor Jesus. Quantos querem roubar o coração
dos nossos filhos! Que batalha é honrar a Deus colocando diaa-dia a Palavra diante dos olhos, ouvidos e corações em meio
às situações cotidianas de alegrias, de tristezas, de perdas, de
sonhos, de reflexões diante do turbilhão de informações que
chegam até eles.
Mas as lutas têm as suas recompensas. Que emoções
lindas ao ouvir a primeira oração, o primeiro cântico, ver a
primeira pintura do cestinho de Moisés, ouvir a vozinha
confiante entregar o seu coraçãozinho a Jesus. Que alegria
observar aquele ser tão amado crescer e buscar a vontade de
Deus em todas as áreas da sua vida. Constatar que como
mães temos feito nossa parte, mas que, ainda que demore,
Deus faz o milagre de aplicar os ensinos, muitas vezes
ministrados com lágrimas e oração aflita.
Somos mães cristãs para este tempo, singulares por
causa da missão que temos de edificar vidas para fazerem
diferença no mundo. Mães abençoadas cujo fruto do trabalho
ficará para a eternidade.
Zenilda Reggiani Cintra
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Conheça-nos:

Parabéns Mamães!

LITURGIA – 13/05/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 100
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no AT em Êx 2.1-10

1. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram.
2. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu
que o menino era muito bonito e então o escondeu
durante três meses.
3. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou
uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche,
pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na
beira do rio.
4. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia
acontecer com ele.
5. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando
banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela
margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de
juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscála.
6. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela
ficou com muita pena dele e disse: - Este é um menino
israelita.
7. Então a irmã da criança perguntou à princesa: - Quer
que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e
criar esta criança para a senhora?
8. - Vá - respondeu a princesa. Então a moça foi e
trouxe a própria mãe do menino.
9. Aí a princesa lhe disse: - Leve este menino e o crie para
mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o
menino e o criou.
10. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do
rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de
Moisés e disse: - Eu o tirei da água.

- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Mensagem - Crianças
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 13/05/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 66.1-13
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em 1 Samuel 1.9-18
- Oração intercessão
- Leitura Alternada do NT em João 13.1-17

1. Faltava somente um dia para a Festa da Páscoa.
Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este
mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os
seus que estavam neste mundo e os amou até o fim.
2. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O
Diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de
Simão Iscariotes, a idéia de trair Jesus.
3. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder.
E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para
Deus.
4. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma
toalha e amarrou na cintura.
5. Em seguida pôs água numa bacia e começou a
lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a
toalha.
6. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe
perguntou: - Vai lavar os meus pés, Senhor?
7. Jesus respondeu: - Agora você não entende o que
estou fazendo, porém mais tarde vai entender!
8. - O senhor nunca lavará os meus pés! - disse
Pedro. - Se eu não lavar, você não será mais meu
discípulo! - respondeu Jesus.
9. - Então, Senhor, não lave somente os meus pés;
lave também as minhas mãos e a minha cabeça! pediu Simão Pedro.
10. Aí Jesus disse: - Quem já tomou banho está
completamente limpo e precisa lavar somente os
pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos
menos um.
11. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que
disse: "Todos menos um."
12. Depois de lavar os pés dos seus discípulos,
Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez

à mesa e perguntou: - Vocês entenderam o que eu
fiz?
13. Vocês me chamam de "Mestre" e de "Senhor" e
têm razão, pois eu sou mesmo.
14. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de
vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos
outros.
15. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o
que eu fiz.
16. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: o
empregado não é mais importante do que o
patrão, e o mensageiro não é mais importante do
que aquele que o enviou.
17. Já que vocês conhecem esta verdade, serão
felizes se a praticarem.

- 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

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. 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.
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1. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram.
2. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu
que o menino era muito bonito e então o escondeu
durante três meses.
3. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou
uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche,
pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na
beira do rio.
4. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia
acontecer com ele.
5. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando
banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela
margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de
juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscála.
6. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela
ficou com muita pena dele e disse: - Este é um menino
israelita.
7. Então a irmã da criança perguntou à princesa: - Quer
que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e
criar esta criança para a senhora?
8. - Vá - respondeu a princesa. Então a moça foi e
trouxe a própria mãe do menino.
9. Aí a princesa lhe disse: - Leve este menino e o crie para
mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o
menino e o criou.
10. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do
rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de
Moisés e disse: - Eu o tirei da água.
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1. Faltava somente um dia para a Festa da Páscoa.
Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este
mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os
seus que estavam neste mundo e os amou até o fim.
2. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O
Diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de
Simão Iscariotes, a idéia de trair Jesus.
3. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder.
E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para
Deus.
4. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma
toalha e amarrou na cintura.
5. Em seguida pôs água numa bacia e começou a
lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a
toalha.
6. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe
perguntou: - Vai lavar os meus pés, Senhor?
7. Jesus respondeu: - Agora você não entende o que
estou fazendo, porém mais tarde vai entender!
8. - O senhor nunca lavará os meus pés! - disse
Pedro. - Se eu não lavar, você não será mais meu
discípulo! - respondeu Jesus.
9. - Então, Senhor, não lave somente os meus pés;
lave também as minhas mãos e a minha cabeça! pediu Simão Pedro.
10. Aí Jesus disse: - Quem já tomou banho está
completamente limpo e precisa lavar somente os
pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos
menos um.
11. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que
disse: "Todos menos um."
12. Depois de lavar os pés dos seus discípulos,
Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez

à mesa e perguntou: - Vocês entenderam o que eu
fiz?
13. Vocês me chamam de "Mestre" e de "Senhor" e
têm razão, pois eu sou mesmo.
14. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de
vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos
outros.
15. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o
que eu fiz.
16. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: o
empregado não é mais importante do que o
patrão, e o mensageiro não é mais importante do
que aquele que o enviou.
17. Já que vocês conhecem esta verdade, serão
felizes se a praticarem.
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continua, já estamos bem perto de alcançarmos o
nosso alvo. 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.

