Para Refletir

ECLIPSES DA VIDA

“…até as próprias trevas não te serão escuras: as trevas e
a luz são, para ti, a mesma coisa.” Salmo 139.12
Gosto do versículo acima que nos ensina que, para
Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para nós, com
certeza, não. Não gostamos tanto da escuridão quanto da luz.
Alguns de nós até tem medo do escuro. O escuro é meio
assustador, desconhecido, enigmático. O escuro tira nossa
visão de longo alcance. O escuro parece nos atrapalhar.
Por isso não gostamos dos eclipses da vida. Aqueles
momentos nos quais parece que uma imensa sombra
foi colocada sobre nós. Aqueles momentos nos quais nada dá
certo. Momentos de escuridão e que impedem nossos
olhos de enxergarem o que vem pela frente. Momentos de
verdadeiros desmaios na alma, durante os quais pensamos
em desistir de tudo, pois só encontramos penumbra e
escuridão. São nestes momentos que nosso coração
anseia pela luz!
Quero te dizer hoje, que os eclipses da vida são
extremamente úteis. Existem coisas em nossas vidas que só
serão reveladas e tratadas em momentos de penumbra e
eclipse. Coisas que precisam melhorar em nós, mas que
não percebemos, pois, por incrível que pareça, a luz da
tranquilidade não nos permite enxergar.
Existem eclipses financeiros, relacionais, biológicos
(relacionados à saúde), empresariais, familiares, emocionais, e
até mesmo espirituais. Momentos, em diversas áreas da
vida, nos quais a sombra se projetou sobre nós,
e tudo o que queremos fazer é correr e desistir.
Nessas horas é que o Senhor faz coisas tremendas em
nós: Mudança de caráter, aprendizado sobre humildade,
coração tolerante, arte do perdão, dependência irrestrita de
Deus, desapego de coisas materiais, amor incondicional, e
tantas outras que só são possíveis nos momentos de eclipse.
Deus é o Senhor dos eclipses da vida. E Ele os envia
periodicamente, assim como os da natureza, para tratar e
quebrar
nosso caráter,
melhorando
nossa
humanidade. Precisamos aprender com Deus, a considerar a
luz e as trevas a mesma coisa. E aprender com ambas.
Sou grato a Deus pelos eclipses pelos quais passei, pelo
que passo, e pelos que ainda passarei. Sou grato ao Senhor
pois Ele tem me ensinado a aprender com as trevas assim
como aprendo com a luz!
Que o Senhor seja sua força neste momento de sua
vida, e que você tenha o coração aberto para aprender tudo o
que Ele tem preparado para ministrar ao seu coração durante
seu eclipse. Tenho certeza que sua vida nunca mais será
a mesma!
Pr. Giovani Eduardo
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Acabou o combustível?
“As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas
não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas
com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava
demorando, as dez moças começaram a cochilar e pegaram
no sono. (...) Então as moças sem juízo saíram para comprar
óleo, e, enquanto estavam fora, o noivo chegou. As cinco
moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com
ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada.” Mateus
25.3-5,10
Durante esses dias, estamos vivendo uma experiência muito
intensa com a greve dos caminhoneiros, em protesto pelos altos
preços dos combustíveis. Em decorrência de tudo isso, o país vive
uma dolorosa experiência de desabastecimento. Iniciou pelos
combustíveis, mas já está afetando todas as áreas, dos alimentos
ao abastecimento de água.
Esse episódio nos deixa além das lições sociais e políticas,
nos deixa também lições espirituais:
Somos completamente dependente uns dos outros. Os
ensinos de Jesus e do apóstolo Paulo deixam claro o quanto nós
estamos interligados e dependemos uns dos outros. Como um
corpo que é interligado e interdependente uns dos outros, assim
somos nós. Não há ninguém autossuficiente, não há ninguém que
consiga viver sozinho, não há ninguém que caminhe e cresça
espiritualmente sozinho.
Precisamos ficar preparados para dias difíceis. Quando
criamos ou fazemos da nossa vida de fé uma rotina, caímos em
uma armadilha de achar que somos independentes, que
conseguimos viver sozinhos, e com isso começamos a desprezar a
presença e companhia de outras pessoas. Quando isso acontece
na vida de um crente, o resultado inevitável é o afastamento da
comunidade cristã, a substituição do tempo no corpo por
programas individualistas que lhes traga alguma espécie de
satisfação humana.
O Espírito Santo precisa sempre transbordar-nos. Ele é o
nosso depósito. Ele dá segurança para enfrentarmos dias difíceis.
Precisamos andar continuamente cheios dEle para podermos
enfrentar tempos de dificuldades, de guerras, greves, protestos,
individualismo, ganância, soberba, crises. pestes e tudo mais.
Para estarmos preparados, não podemos andar distraídos
com lamparinas mais ou menos preparadas, precisamos ter o
“Óleo” de reserva para usarmos no momento certo. Que Deus nos
ajude a nos manter vigilantes, nosso noivo breve vem!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 27/05/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 29
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no AT em Isaías 6.1-8
1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor
sentado num trono alto e elevado. O seu manto se
estendia pelo Templo inteiro,
2. e em volta dele estavam serafins. Cada um
deles tinha seis asas: com duas eles cobriam o
rosto, com duas cobriam o corpo e com as outras
duas voavam.
3. Eles diziam em voz alta uns para os outros: "Santo,
santo, santo é o SENHOR Todo-Poderoso; a sua
presença gloriosa enche o mundo inteiro!"
4. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os
alicerces do Templo, que foi ficando cheio de
fumaça.
5. Então eu disse: - Ai de mim! Estou perdido! Pois os
meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo
que também tem lábios impuros. E com os meus
próprios olhos vi o Rei, o SENHOR Todo-Poderoso!
6. Aí um dos serafins voou para mim, segurando
com uma tenaz uma brasa que havia tirado do
altar.
7. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas
culpas estão tiradas, e os seus pecados estão
perdoados.
8. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: - Quem é que
eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro?
Então respondi: - Aqui estou eu. Envia-me a mim!
- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 27/05/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 128
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura de Efésios 1.3-6
- Oração intercessão
- Leitura Alternada do NT em Romanos 8.6-17
6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza
humana acabarão morrendo espiritualmente; mas as
que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão
a vida eterna e a paz.
7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada
pela natureza humana se tornam inimigas de Deus,
pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não
podem obedecer a ela.
8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza
humana não podem agradar a Deus.
9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza
humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é
que o Espírito de Deus vive realmente em vocês.
Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a
ele.
10. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo
de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de
Deus é vida para vocês porque vocês foram aceitos por
Deus.
11. Se em vocês vive o Espírito daquele que
ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou
Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de
vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês.
12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação,
que é a de não vivermos de acordo com a nossa
natureza humana.
13. Porque, se vocês viverem de acordo com a
natureza humana, vocês morrerão espiritualmente;
mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as
suas ações pecaminosas, vocês viverão
espiritualmente.
14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus.
15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus
não torna vocês escravos e não faz com que tenham
medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos

de Deus; e pelo poder do Espírito dizemos com
fervor a Deus: "Pai, meu Pai!"
16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para
afirmar que somos filhos de Deus.
17. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos
as bênçãos que ele guarda para o seu povo, e
também receberemos com Cristo aquilo que Deus
tem guardado para ele. Porque, se tomamos parte
nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte
na sua glória.
- Cânticos de Louvor
Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor
glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu
nome; trazei oferenda, e entrai nos seus átrios.
Adorai ao Senhor na beleza da santidade; tremei
diante dele toda a terra. Salmo 96.7-9
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISO
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.
Conselho – Na próxima quarta o Conselho da igreja
estará reunido. Ore por esse momento!

