Para Refletir...

O peso do mundo
A experiência ensina que ninguém passa pela vida
sem carregar algum fardo. A mitologia grega reconhece
esta verdade com o mito de Atlas, um dos titãs vencidos
por Zeus e seus aliados. Todos os titãs derrotados nesta
batalha foram condenados ao Tártaro (abismo insondável),
mas Atlas foi condenado a carregar o “mundo“ nas costas
por toda a eternidade. Ele tornou-se uma referência para
descrever aqueles que vivem sobrecarregados com seus
fardos e com os fardos dos outros. Dessas pessoas se
ouve dizer: ele ou ela parece carregar o peso do mundo
sobre si.
O verbo carregar é muito rico. Carregar significa
levar, conduzir. Mas carregar pode significar saturar,
encher, pesar, oprimir. Assim, olhamos para as nuvens e
dizemos que estão carregadas. Entramos numa reunião e
dizemos que o ar estava carregado. Olhamos para uma
pessoa que está sob grande tensão e dizemos que ela
parece “carregada”.
Quando alguém está sobrecarregado pode fazer
duas coisas: buscar solução em si mesmo e nas pessoas
ou buscar a Deus. Pode tentar resolver o problema ou, em
meio à busca pela solução, pode se entregar a Deus e
confiar plenamente no cuidado divino. Para os nossos
problemas queremos soluções. Deus, em meio aos
problemas, oferece-nos salvação, crescimento e
conhecimento da sua glória.
Para aqueles que estão curvados sob o peso dos
fardos; para aqueles que, na busca por se livrarem das
cargas, fizeram para si ídolos, e ao fabricarem ídolos tudo
que conseguiram foi mais canseira; para todos os que
amontoaram canseira sobre canseira; para todos os que,
na busca por plenitude, descobriram-se vazios, Deus diz:
“Ouçam-me, descendentes de Jacó,
todos vocês que restam em Israel.
Eu os carreguei desde que nasceram,
cuidei de vocês desde que estavam no ventre.
Serei o seu Deus por toda a sua vida,
até que seus cabelos fiquem brancos.
Eu os criei e cuidarei de vocês,
eu os carregarei e os salvarei.” (Isaías 46.3-4 NVT)
Eis a síntese da vida humana: podemos vivê-la
carregando o mundo sobre os nossos ombros ou podemos
vivê-la na certeza de que temos sido e seremos sempre
carregados nos braços do Deus eterno.
Rev. Valdinei Ferreira
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Conheça-nos:

O que há em nossos corações? Jesus nos deixou uma
maneira de conhecermos a nós mesmos e aos outros.
Sempre comento que basta deixar uma pessoa falar uns
quinze minutos para que saibamos muito a seu respeito.
Que palavras têm saído de nossas bocas? O que existe no
coração das pessoas que só reclamam, se lamentam e
murmuram? É necessário que nossos corações sejam
habitação de Deus, pois ele é a fonte do amor e de tudo o
que é bom. Somente Ele é a inspiração de coisas alegres,
duradouras, lindas e etc...Falarmos coisas negativas não
ajuda em nada a melhorar nossas condições adversas,
muito pelo contrário só nos traz mais desânimo e tristeza.
O salmista inicia o Salmo 45 dizendo que o coração
dele transborda de boas palavras. Talvez não conheçamos
muitas fontes de boas palavras. Então, quero lhe mostrar
uma que é inesgotável e maravilhosa, que é a Palavra de
Deus, a Bíblica Sagrada, que não foi dada por Deus para ser
mais um enfeite em nossas salas. Nela estão contidas as
grandes e tremendas promessas de Deus para nós.
Enchamos nossos corações desta Palavra, para que
tenhamos o que falar no momento em que as circunstâncias
não se mostrarem tão favoráveis. Como exemplo, diante de
alguma dificuldade que a mim me pareça impossível
transpor, poderei citar: Tudo posso naquEle que me
fortalece! Quando eu estiver muito cansado: Os que confiam
no Senhor correrão e não se fatigarão, subirão com asas
como águias. Disciplinemo-nos a não falarmos palavras que
expressem negatividade, murmuração, insatisfação e
etc...Eduquemo-nos a ter um palavreado que expresse fé,
esperança, confiança e alegria.
Que nossas palavras comuniquem benção,
crescimento, restauração!
Extraído

LITURGIA – 24/06/18 - Culto Matinal

1 – Adoração
- Leitura do Salmo 9.9-20
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em Marcos 4.3541
35. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos
discípulos: - Vamos para o outro lado do lago.
36. Então eles deixaram o povo ali, subiram
no barco em que Jesus estava e foram com
ele; e outros barcos o acompanharam.
37. De repente, começou a soprar um vento
muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta
força em cima do barco, que ele já estava ficando
cheio de água.
38. Jesus estava dormindo na parte detrás do
barco, com a cabeça numa almofada. Então
os discípulos o acordaram e disseram: Mestre! Nós vamos morrer! O senhor não se
importa com isso?
39. Então ele se levantou, falou duro com o vento
e disse ao lago: - Silêncio! Fique quieto! O vento
parou, e tudo ficou calmo.
40. Aí ele perguntou: - Por que é que vocês
são assim tão medrosos? Vocês ainda não
têm fé?
41. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns
aos outros: - Que homem é este que manda até
no vento e nas ondas?!
-

Cânticos de Louvor/ Ofertório
Proclamação da Palavra

5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 24/06/18 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 19
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em Marcos 11.22-33
- Cânticos de Louvor
- Leitura Alternada do AT em 1 Samuel 17.3240,42,45,46,49,50 e 51
32. Davi chegou e disse a Saul: - Meu senhor,
ninguém deve ficar com medo desse filisteu! Eu vou
lutar contra ele.
33. Mas Saul respondeu: - Você não pode lutar
contra esse filisteu. Você não passa de um
rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira!
34. - Meu senhor, - disse Davi - eu tomo conta das
ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso
carrega uma ovelha,
35. eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o
leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço
e o golpeio até matá-lo.
36. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo
com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do
Deus vivo.
37. O SENHOR Deus me salvou dos leões e dos
ursos e me salvará também desse filisteu. - Pois
bem! - respondeu Saul. - Vá, e que o SENHOR
Deus esteja com você!
38. Então deu a sua própria armadura para Davi usar.
Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu
uma couraça para vestir.
39. Davi prendeu a espada de Saul num cinto
sobre a armadura e tentou andar. Mas não
conseguiu porque não estava acostumado a usar
essas coisas. Aí disse a Saul: - Não consigo andar
com tudo isto, pois não estou acostumado. Então
Davi tirou tudo.
40. Pegou o seu bastão, escolheu cinco pedras lisas
no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua
funda e saiu para enfrentar Golias.

42. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar
porque Davi não passava de um rapaz bonito e de
boa aparência.
45. Davi respondeu: - Você vem contra mim com
espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em
nome do SENHOR Todo-Poderoso, o Deus dos
exércitos israelitas, que você desafiou.
46. Hoje mesmo o SENHOR Deus entregará você
nas minhas mãos; eu o vencerei e cortarei a sua
cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus
para as aves e os animais comerem. Então o
mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um
Deus,
49. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e
com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na
testa de Golias, e ele caiu de cara no chão.
50 e 51. Então Davi correu, ficou de pé sobre
Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou,
cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi
venceu Golias e o matou apenas com uma pedra.
Quando os filisteus viram que o seu herói estava
morto, fugiram.
- Oração intercessão

"Que Deus lembre de todas as suas ofertas e
aceite com prazer os seus sacrifícios
queimados no altar!” Salmo 20.3
- 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.

