Para Refletir

AS QUATRO FALHAS ESPIRITUAIS

A vida cristã se desenvolve na dinâmica de crescer e
aprender, esta interação de estar crescendo e aprendendo
é experiência saudável para alcançarmos maturidade.
Ambas estão ligadas a um processo que, algumas vezes é
penoso e, com freqüência, lento. Para que eu e você
possamos atingir a maturidade e permanecer nela,
precisamos de perseverança. Perseverança em meio às
aflições, tristezas, golpes da vida e perdas sem desesperar
e desistir. Para que você seja perseverante, é importante
eliminar algumas concepções errôneas sobre a
espiritualidade e maturidade cristã. As concepções
equivocadas tornam a fé fragmentada. Para nos ajudar a
esclarecer sobre as falhas espirituais, exponho o que Pr.
Charles Swindoll trabalha em seu livro Perseverança.
Primeira falha: Por ser cristão, todos os seus
problemas serão resolvidos. Prestamos um desserviço
quando afirmamos: “Venha a Cristo e todos os seus
problemas vão acabar”. A Bíblia nunca diz isso. Ela
promete que seremos nova criatura, garante um destino
seguro, o perdão dos nossos pecados, o consolo do
Espírito Santo e muitas outras bênçãos. Mas precisamos
saber que em alguns casos os problemas aumentam e a
estrada fica mais difícil.
Segunda falha: Todos os problemas que terá que
enfrentar estão mencionados na Bíblia. Muitas vezes não
encontramos uma resposta explícita na Escritura para o
nosso problema específico. Nessas ocasiões, somos
convidados a andar pela fé, agir fundamentados em
princípios e verdades da Palavra que nos ajudam a
enfrentar os problemas específicos da vida.
Terceira falha: Se você tem problema é porque lhe
falta espiritualidade. A existência de problema
simplesmente mostra que você é humano! Todos os temos
e você não deixa de ser espiritual porque luta com um
dilema. Nem todos os problemas são falta de
espiritualidade. Muitos homens e mulheres espirituais
também passam por lutas.
Quarta falha: A exposição a ensinamentos bíblicos
sólidos resolve automaticamente os problemas. A instrução
bíblica por si só não resulta em soluções instantâneas dos
problemas. Se contentar em ouvir a mensagem não é
suficiente, você precisa tomar a firme decisão de praticar o
que você ouve da Palavra de Deus.
Ao tomar conhecimento destas quatro falhas, tenho
esperança que você seja mais perseverante em todas as
circunstâncias.
Pr. Weslei Carvalho
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Conheça-nos:

Lapidar é a arte de talhar, polir, lavrar e aperfeiçoar pedras
preciosas. Lapidar é o trabalho lento e meticuloso
de transformar pedras brutas em gemas preciosas. Só é
possível conseguir uma verdadeira pedra preciosa quando a
gema é submetida à lâmina precisa de um lapidador. O
lapidador corta aquilo que não presta, aquelas partes que
impedem a pedra de alcançar sua verdadeira preciosidade,
sua verdadeira beleza, seu verdadeiro valor.
E somente o lapidador sabe exatamente onde cortar.
Observando atentamente a gema diante de uma poderosa
lente de aumento que lhe permite ver todos os
detalhes escondidos, o lapidador corta sem dó todas as arestas
e todos os fragmentos que precisam ser retirados. Até que
a pedra preciosa começa a tomar a sua verdadeira forma, de
acordo com a vontade do lapidador.
Deus é o Lapidador por excelência. Nós não gostamos de
ser lapidados. Por isso nos tornamos nossos próprios juízes.
Mas se formos nós os únicos observadores e julgadores de
nossa própria vida, jamais encontraremos os pontos que
precisam ser lapidados. Sempre escolheremos a nosso favor,
numa parcialidade suspeita e tendenciosa. Não dispomos da
lente poderosa dos olhos de fogo de Cristo Jesus, que
atravessam qualquer parede espessa, e penetram em
qualquer canto escuro e escondido dos nossos corações.
Por isso a ação abençoada do Lapidador dos Céus é tão
importante e imprescindível. Apesar de doída, pois é cirúrgica e
cortante, ela é benéfica, santa e seu único objetivo é melhorar
e aperfeiçoar Seus filhos amados e desejados. Aprender a ser
lapidado é, talvez, um dos mais difíceis desafios que
enfrentamos durante nossa existência. Mas é também um
dos mais gratificantes. Descobrir que Deus está usando os
sofrimentos, as dores, as adversidades, as perseguições, e às
vezes até mesmo as alegrias e recompensas para nos lapidar e
tirar de nós nossos defeitos e máculas, é algo tremendo.
Tenho aprendido isso nestes dias. E quero compartilhar
com você, esperançoso que você também deixe o Lapidador
Celeste agir sobre seu coração, para produzir a mais
bela pedra preciosa que o mundo já viu. Uma pedra do quilate
de Jesus Cristo!
Pr.Giovani Eduardo

LITURGIA – 03/06/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 58
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em 2 Coríntios 4.5-12
5. Porque, assim como tomamos parte nos muitos
sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele,
participamos da sua grande ajuda.
6. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e
salvação. Se somos ajudados, então vocês também são
e recebem forças para suportar com paciência os
mesmos sofrimentos que nós suportamos.
7. Desse modo a esperança que temos em vocês está
firme. Pois sabemos que, assim como vocês tomam parte
nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda
que Deus dá.
8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas
quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos
que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já
não tínhamos mais esperança de escapar de lá com
vida.
9. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso
aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós
mesmos e sim em Deus, que ressuscita os mortos.
10. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses
terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a
nossa esperança, na certeza de que ele continuará a
nos salvar,
11. enquanto vocês nos ajudam, orando por nós. Assim
Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor
e nos abençoará; e muitos lhe agradecerão as bênçãos que
ele nos dará.
12. É disto que temos orgulho: a nossa consciência
nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e
especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida
pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá e
também pelo poder da sua graça e não pela sabedoria
humana.
- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Proclamação da Palavra – Presb. Odair
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 03/06/18 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 139.1-14
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em 1 Samuel 3.1-10
- Oração intercessão
- Leitura Alternada do NT em Marcos 23.-3.6
23. Num sábado, Jesus e os seus discípulos
estavam atravessando uma plantação de trigo.
Enquanto caminhavam, os discípulos iam
colhendo espigas.
24. Então alguns fariseus perguntaram a
Jesus: - Por que é que os seus discípulos
estão fazendo uma coisa que a nossa Lei
proíbe fazer no sábado?
25. Jesus respondeu: - Vocês não leram o que
Davi fez, quando ele e os seus companheiros não
tinham comida e ficaram com fome?
26. Ele entrou na casa de Deus, na época do
Grande Sacerdote Abiatar, comeu os pães
oferecidos a Deus e os deu também aos seus
companheiros. No entanto, é contra a nossa
Lei alguém comer desses pães; somente os
sacerdotes têm o direito de fazer isso.
27. E Jesus terminou: - O sábado foi feito para
servir as pessoas, e não as pessoas para
servirem o sábado.
28. Portanto, o Filho do Homem tem
autoridade até mesmo sobre o sábado.
1. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um
homem que tinha uma das mãos aleijada.
2. Estavam também na sinagoga algumas
pessoas que queriam acusar Jesus de
desobedecer à Lei; por isso ficaram espiando
Jesus com atenção para ver se ele ia curar o
homem no sábado.
3. Ele disse para o homem: - Venha cá!

4. E perguntou aos outros: - O que é que a
nossa Lei diz sobre o sábado? O que é
permitido fazer nesse dia: o bem ou o mal?
Salvar alguém da morte ou deixar morrer?
Ninguém respondeu nada.
5. Então Jesus olhou zangado e triste para eles
porque não queriam entender. E disse para o
homem: - Estenda a mão! O homem estendeu a
mão, e ela sarou.
6. Logo depois os fariseus saíram dali e, junto
com as pessoas do partido de Herodes,
começaram a fazer planos para matar Jesus.
- Cânticos de Louvor
"Todos os dízimos da terra - seja dos cereais,
seja das frutas - pertencem ao Senhor; são
consagrados ao Senhor.” Levítico 27:30
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra - Rev. Roberto Uchôa
- Ceia do Senhor – Rev. Roberto Uchôa
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.

