Para Refletir...
INIMIGO DO CORAÇÃO: CIÚME
O amor não arde em ciúmes... (1 Coríntios 13.4).
O ciúme envolve, no mínimo, três pessoas. Em geral, nasce
quando uma determinada pessoa (sujeito ativo do ciúme)
desenvolve um sentimento de medo de perda do relacionamento
exclusivo e privativo de outra pessoa (sujeito de quem se sente
ciúme) para uma terceira pessoa (sujeito motivo do ciúme).
Quando, por exemplo, duas amigas íntimas na escola são
surpreendidas com a chegada de uma terceira menina que passa
a desenvolver amizade com uma delas. Pronto: está estabelecido
o ambiente propício ao desenvolvimento do ciúme.
O ciúme está relacionado com a falta de confiança no outro e/ou
em si próprio. Também pode ser consequência de baixa
autoestima. Sua intensidade pode ser baixa – na linguagem
popular, uma simples “dor de cotovelo” – ou, quando exagerada,
pode tornar-se patológico e transformar-se em uma obsessão.
Costuma surgir entre cônjuges, irmãos, amigos ou colegas de
trabalho e liga-se a diferentes tipos de emoções, pensamentos,
reações físicas e comportamentos. No campo das emoções, o
ciúme pode vir acompanhado de inveja e cobiça, que é o desejo
de possuir o que outro tem, geralmente acompanhado de ódio
pelo possuidor. O ciúme é uma praga que não anda sozinha, mas
vem acompanhada também de raiva, tristeza, insegurança e
medo. Pode produzir pensamentos de ressentimento, culpa,
comparação com o rival, preocupação com a imagem,
autocomiseração. As reações físicas podem incluir taquicardia,
falta de ar, excesso de salivação ou boca seca, sudorese, aperto
no peito, dores físicas. Os comportamentos consequentes podem
ser de busca obsessiva e frenética de confirmações, além de
ações agressivas, até mesmo violentas.
A boa notícia é que existe um antídoto para o veneno do ciúme: o
amor. Na bela poesia do amor, Paulo escreveu: o amor não arde
em ciúmes (1 Coríntios 13.4). Isso significa dizer que o ciúme arde
em desamor. A afirmação do apóstolo também nos leva à
conclusão de que o ambiente de amor anula o ciúme. Ou seja, a
atmosfera do amor possui elementos que fazem com que o ciúme
seja anulado.
Salomão também coloca em oposição o amor ao ciúme quando
declara que o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão
inflexível quanto a sepultura (Cântico 8.6 – NVI). Contudo,
prevalece o amor, pois as muitas águas não poderiam apagar
esse amor nem os rios afogá-lo (Cantares 8.7 – ARC).
O apóstolo Paulo compreendeu que o ciúme é coisa que a
natureza humana produz (Gálatas 5.19 – NTLH). Já o amor é fruto
do que o Espírito de Deus produz (Gálatas 5.22 NTLH). Portanto, somente conseguirá anular o ciúme aquele que
percebe o amor que vem do Espírito de Deus.
Quando se tem ciúme, tem-se enfermidade na alma que poderá
ser expressa em algum tipo de patologia no corpo. Por outro lado,
amor é saúde! Vamos, pois, receber e viver no amor que vem de
Deus!
Rev. Rodolfo Garcia Montosa
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Conheça-nos:

Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e
multipliquem-se Gênesis 1:28. Nos dois primeiros capítulos
do livro de Gênesis, a Bíblia nos apresenta a criação, a obra
que Deus fez e viu que era boa. Ali vemos que no sexto dia,
no último dia da criação, o Senhor fez a família: criou homem
e mulher e lhes disse: multipliquem-se.
Aquilo que somos, nossos filhos, nossos múltiplos,
serão também. Se eles olham para nós e veem um
caráter firme, que não negociamos o nome que está sobre
nós por nada, que temos consciência de que o que importa
mesmo é agradar a Deus e não aos homens, serão assim
também.
Mas, para que nossos filhos vejam e entendam tudo
isso, para que tenham um caráter firme, semelhante a
Cristo, não basta que sejamos tementes a Deus.
Precisamos dedicar tempo, muito tempo de nossas
vidas, na formação deles. E amá-los muito.
Multipliquem-se! Não foi à igreja nem à escola que
Deus deu essa ordem, mas aos pais. A formação do
caráter de nossos filhos, portanto, não pode ser delegada a
ninguém, pois foi a nós que o Senhor nos incumbiu dessa
missão.
Nossos filhos precisam nos conhecer e, acima de
tudo, perceber, por nossas palavras, mas principalmente
pelo tempo e atenção que dedicamos a eles, que nenhum
outro ser humano os amaria mais que nós nem desejaria
mais a felicidade deles que nós. Se fizermos
assim, instruindo nossos filhos no caminho em que devem
andar, eles terão um coração puro e um espírito inabalável.
Multipliquem-se!
Um ótimo domingo, para você e para sua família!
Pr. Wagner Lopes
1ª IPI de Maringá

LITURGIA – 07/10/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 26
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Bíblica Responsiva em Hebreus 12.5-12
5. Será que vocês já esqueceram as palavras de
encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês
fossem filhos dele? Pois ele disse: "Preste atenção,
meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se
desanime quando ele o repreende.
6. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga
quem ele aceita como filho."
7. Suportem o sofrimento com paciência como se
fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento
de vocês mostra que Deus os está tratando como
seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi
corrigido pelo pai?
8. Se vocês não são corrigidos como acontece
com todos os filhos de Deus, então não são filhos
de verdade, mas filhos ilegítimos.
9. No caso dos nossos pais humanos, eles nos
corrigiam, e nós os respeitávamos. Então devemos
obedecer muito mais ainda ao nosso Pai celestial e
assim viveremos.
10. Os nossos pais humanos nos corrigiam
durante pouco tempo, pois achavam que isso era
certo; mas Deus nos corrige para o nosso próprio
bem, para que participemos da sua santidade.
11. Quando somos corrigidos, isso no momento nos
parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém,
mais tarde, os que foram corrigidos recebem como
recompensa uma vida correta e de paz.
12. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e
fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos.
- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 07/10/18 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 125
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Jó 2.1-10
- Cânticos de Louvor
- Leitura Alternada do NT em Marcos 11.1214,20-26
12. No dia seguinte, quando eles estavam
voltando de Betânia, Jesus teve fome.
13. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e
foi até lá para ver se havia figos. Quando
chegou perto, encontrou somente folhas
porque não era tempo de figos.
14. Então disse à figueira: - Que nunca mais
ninguém coma das suas frutas! E os seus
discípulos ouviram isso.
20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e
os discípulos passaram perto da figueira e
viram que ela estava seca desde a raiz.
21. Então Pedro lembrou do que havia
acontecido e disse a Jesus: - Olhe, Mestre! A
figueira que o senhor amaldiçoou ficou seca.
22. Jesus respondeu: - Tenham fé em Deus.
23. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: vocês
poderão dizer a este monte: "Levante-se e joguese no mar." Se não duvidarem no seu coração,
mas crerem que vai acontecer o que disseram,
então isso será feito.
24. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês
orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já
a receberam, e assim tudo lhes será dado.
25. E, quando estiverem orando, perdoem os que
os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está
no céu, perdoe as ofensas de vocês.

26. [Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês,
que está no céu, também não perdoará as
ofensas de vocês.]
- Oração intercessão
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
Missão

- Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Programação de hoje - Nossa programação de hoje não
sofrerá nenhuma alteração. Pela manhã teremos Culto e
EBD e a noite Culto, com celebração da Ceia do Senhor.
“Sê tu uma bênção!”
Deus tem abençoado sua vida e hoje Ele te dá o privilégio e
a oportunidade de contribuir para que você seja um
instrumento de bênção na vida de outras pessoas. O seu
dízimo e oferta possibilitam as ações de evangelização,
crescimento espiritual, comunhão e assistência social, seja
aqui na nossa comunidade, seja pelo Brasil. “O que semeia
com fartura, com abundância colherá” (2 Coríntios 9.6).
Lembre-se, que a bíblia ensina que não podemos
administrar aquilo que Deus nos manda consagrar no
templo (Malaquias 3.10). Grandes coisas nossa igreja tem
realizado porque você tem sido instrumento de bênção, sua
generosidade e fidelidade te faz cooperador na Obra de
Deus. “Sê tu uma bênção”!
Formas de Contribuir:
Você pode contribuir com a nossa comunidade de fé de
várias formas:
Depositando no Gazofilácio seu dízimo e/ou ofertas;
Com cheque nominal cruzado á Igreja Presbiteriana
Independente do RJ;
E ainda por depósito ou transferência:
Banco Bradesco – Agencia: 1125 – CC: 74228-7
CNPJ: 31.660.434/0001-41 , também em nome da Igreja

