Para Refletir

UMA OFERTA SACRIFICIAL

O apóstolo Paulo levantava uma oferta especial para os pobres da
Judeia, entre as igrejas da Macedônia e Acaia. Os macedônios, embora
pobres, rogavam ao apóstolo a graça de participarem desse serviço aos
santos de Jerusalém. Deram-se a si mesmos primeiramente ao Senhor e
depois ofertaram acima de suas posses (2Co 8.1-5).
Aqueles que, com alegria semeiam, recebem de Deus a promessa de
terem sua sementeira multiplicada (2Co 9.10). Deus ama não o que é
dado, mas a quem dá com alegria (2Co 9.7). O princípio de Jesus é: “Mais
bem-aventurado é dar que receber” (At 20.35). Vou ilustrar essa verdade
bíblica com o testemunho de dona Lurdes e senhor Tota, um casal de
meeiros no sertão paraibano. Esse testemunho ouvi do pastor Sérgio,
presidente da JUVEP.
Dona Lurdes e senhor Tota eram membros da Igreja Batista
Missionária em Itaporanga, nos idos de 2002, no sertão da Paraíba. Num
domingo à noite estavam no culto, quando o pastor fez um apelo
veemente à igreja. O programa de rádio que levava a mensagem do
evangelho para mais de quarenta mil ouvintes estava inadimplente há dois
meses. A igreja recebeu um ultimato. Ou acertava a pendência financeira
ou o programa seria tirado do ar. O casal que morava na roça e eram
meeiros, ao voltarem para casa, ponderava em como poderiam ajudar
para que o programa não fosse tirado do ar. Dona Lurdes disse a seu
marido: “Nós temos que fazer alguma coisa. Precisamos ajudar”. O marido
disse: “Mas Lurdes, nós não temos dinheiro. Não temos nada para
ofertar”. Ela disse: “Vamos dar o nosso melhor, vamos dar o galo que
temos no terreiro”. Na segunda-feira cedo, dona Lurdes chegou com o
galo na casa pastoral e entregou-o ao pastor, dizendo: “Essa é nossa
oferta para o programa”.
O pastor agradeceu, mas ficou intrigado: “O que eu vou fazer com
esse galo?”. Pensou em fazer uma rifa. Procurou o diretor do seminário e
discutiu com ele, essa possibilidade. Chegaram à conclusão que não seria
prudente fazer uma rifa. O diretor então disse: “Eu vou compartilhar essa
experiência no meu e-mail. Vou contar para as pessoas esse gesto
abnegado desse casal”. Esse e-mail chegou ao Reverendo Jeremias
Pereira da Silva, pastor da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
uma igreja que investe no sertão nordestino há anos, e ele, tocado por
esse testemunho, no domingo seguinte desafiou sua igreja e levantaram
uma oferta para financiar aquele programa de rádio por dois anos
consecutivos, enviando o valor arrecadado ao pastor.
Indo pregar na Igreja Vida Nova, em Toronto, o Rev. Jeremias
compartilhou a experiência com a igreja. E aqueles irmãos perguntaram:
“Queremos saber o que podemos fazer pela dona Lurdes. Qual é a sua
necessidade? Ficaram sabendo que seu sonho era ter uma geladeira.
Viviam numa casa de chão batido. Tinham energia, mas não tinham uma
geladeira para beber uma água gelada no calor escaldante do sertão. Seu
desejo era fazer, também, chup-chup para vender e assim ganhar uns
trocados. A igreja de Toronto então levantou uma oferta e mandaram
comprar uma geladeira e um fogão para dona Lurdes. Outra igreja
sabendo da história, perguntou: “Como podemos ajudar dona Lurdes?”.
Ficaram sabendo que eles trabalhavam à meia e tudo que colhiam
precisavam dividir com o proprietário. Então fizeram uma oferta especial
para comprar a terra onde dona Lurdes morava e passaram a escritura
para ela. Outra igreja, ainda sabendo desse testemunho, perguntou:
“Como eles vão usar essa terra com mais produtividade?”. Contrataram
especialistas e irrigaram toda a terra para que fosse produtiva.
Rev. Jeremias indo pregar em Nova Iorque, testemunhou os milagres
que Deus estava fazendo na vida de dona Lurdes e senhor Tota e a igreja
perguntou: “E a casa de dona Lurdes?” Ah, eles ainda moram numa casa
de chão batido. Então a igreja levantou uma oferta e construíram uma

espaçosa e linda casa para ela, com todo conforto e com todos os
utensílios necessários.
Um repórter da Christianity Today sabendo dessa história interessouse pelo caso e viajou dos Estados a Itaporanga, sertão da Paraíba, para
escrever a história da oferta de dona Lurdes e senhor Tota. Essa notícia
circulou o mundo e Deus foi glorificado.
O casal pobre deu o seu melhor. Deu sacrificialmente. Deu sem
esperar nada em troca. Deu com abnegação para a proclamação do
evangelho e Deus honrou o casal e multiplicou a sua sementeira!
Rev. Hernandes Dias Lopes
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JESUS,

A DIFERENÇA QUE NOS FAZ DIFERENTES

Ninguém neste mundo, que tenha tido um encontro
pessoal com Jesus, conseguiu retornar da forma como
chegou. Conscientizado pela verdade é transformado em
discípulo comprometido ou num ferrenho perseguidor. A sua
presença,
verdade, autoridade
e
simplicidade
causam profundo
impacto,
provocando mudanças
significativas.
Caminhando para o fim do seu ministério terreno,
Jesus foi ao templo (Mateus 21:12-17) e lá cumpriu
uma missão maravilhosa, que pode ser definida em três
importantes ações:
• DISCIPLINA. Jesus expulsou os comerciantes,
cambistas e os produtos que eram ali negociados. Viu-os
como oportunistas, como dizemos hoje, aproveitadores da
situação. Ficou a lição: transformar a Casa do Senhor em
um mercado é algo desrespeitoso, irreverente. A disciplina
aplicada por Jesus em nossas vidas é uma ação importante
e necessária em tudo o que nos envolve.
• CURA. A presença de Jesus no Templo faz diferença
nas vidas de quantos estão enfermos. Diz o texto que
“vieram a ele, no templo, cegos e coxos e ele os curou”. A
sua proposta de redenção é abrangente, integral, passa por
todas as nossas necessidades. Aleluia!
• LOUVOR. As crianças estão no templo e O exaltam
com louvores, dizendo: “Hosana ao Filho de Davi!”.
Elas produzem o “perfeito louvor”, na medida em que,
sendo puras de alma, identificam nEle o único ser digno de
louvor. A centralidade de Cristo é fundamental na nossa
adoração, nos nossos relacionamentos interpessoais, na
idealização, definição e execução dos nossos projetos. A
Ele honra e glória! Todos nós precisamos de disciplina, de cura
e do verdadeiro espirito de louvor e adoração. Todos
nós precisamos de Jesus. Ele é “poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós” (Ef. 3:20).
Assim como Jesus fez diferença nas vidas desses que
estavam no templo, pode fazer o mesmo em nossas vidas.
Andemos com Jesus, sempre!
Pr. Valdemar de Souza

LITURGIA – 10/06/18 - Culto Matinal

1 – Adoração
- Leitura do Salmo 24
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em Marcos 3.20-30
20. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se
ajuntou de novo, e era tanta gente, que ele e os discípulos
não tinham tempo nem para comer.
21. Os parentes de Jesus souberam disso e foram
buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo
que ele estava louco.
22. Alguns mestres da Lei, que tinham vindo de Jerusalém,
diziam: - Ele está dominado por Belzebu, o chefe dos
demônios. É Belzebu que dá poder a este homem para
expulsar demônios.
23. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los
por meio de comparações. Ele dizia: - Como é que
Satanás pode expulsar a si mesmo?
24. O país que se divide em grupos que lutam entre si
certamente será destruído.
25. Se uma família se divide, e as pessoas que fazem
parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída.
26. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, e esses
grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir,
mas será destruído.
27. - Ninguém pode entrar na casa de um homem forte
e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo.
Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem
em casa.
28. - Eu afirmo a vocês que isto é verdade: os pecados que
as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus
poderão ser perdoados.
29. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca
serão perdoadas porque a culpa desse pecado dura
para sempre.
30. Jesus falou assim porque diziam que ele estava
dominado por um espírito mau.
- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 10/06/18 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 138
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura Alternada do AT em 2 Samuel 8.4-15
4. Então todos os líderes de Israel se reuniram e
foram falar com Samuel, em Ramá.
5. Eles disseram: - Olhe! Você já está ficando
velho, e os seus filhos não seguem o seu
exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um
rei para nos governar, como acontece em outros
países.
6. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a
Deus, o SENHOR,
7. e ele respondeu assim: - Atenda o pedido do
povo. Não é só você que eles rejeitaram; eles
rejeitaram a mim como Rei.
8. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me
têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora
estão fazendo com você o que sempre fizeram
comigo.
9. Portanto, atenda o pedido deles. Mas avise essa
gente, explicando com toda a clareza como o rei
vai tratá-los.
10. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o
SENHOR lhe tinha dito.
11. Ele disse: - O rei os tratará assim: tomará os
filhos de vocês para serem soldados; porá alguns
para servirem nos seus carros de guerra, outros
na cavalaria e outros para correrem adiante dos
carros.
12. Colocará alguns deles como oficiais encarregados
de mil soldados, e outros encarregados de cinqüenta.
Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as
suas colheitas e fabricar as suas armas e
equipamentos para os seus carros de guerra.
13. As filhas de vocês terão de preparar os
perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras
e padeiras.

14. Ele tomará de vocês os melhores campos,
plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo
aos seus funcionários.
15. Ficará com a décima parte dos cereais e das
uvas, para dar aos funcionários da corte e aos
outros funcionários.
- Oração intercessão
- Leitura do NT em 2 Coríntios 4.13-5.1
- 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
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.
Oferta Especial: Informamos que já pagamos todas as
despesas trabalhistas referente à rescisão do contrato com
nosso zelador. Ainda estão faltando alguns poucos
pagamentos de encargos, mas tem diferentes datas de
vencimento até o dia 25/06. Nós quase estamos
alcançando o valor necessário, falta muito pouco.

