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:

Temos ouvido que bom o relacionamento é a chave para
uma vida feliz e saudável. Para que isto seja uma realidade
precisamos investir em bons relacionamentos.
Se tivermos um bom relacionamento com Deus, também
teremos com as pessoas.
Você tem desenvolvido bons e efetivos relacionamentos?
Ou tem dificuldades em se relacionar, criar vínculos, amizades
sólidas? Poderia identificar quais seriam as causas? Talvez, a
timidez, o egoísmo? Orgulho? Ou a Intolerância?
Nada na vida vem pronto! Em tudo é importante uma
construção, especialmente nos relacionamentos. No casamento, na
família, nas parcerias, nos negócios.
Possivelmente você já ouviu a frase: “a parceria tem que
ser boa para ambos os lados”, isso reflete um bom relacionamento,
ou seja, a ausência de egoísmo.
Para desenvolver bons relacionamentos, é fundamental
compreendermos que cada um de nós estamos em formação, em
um processo de maturidade.
Não sabemos tudo e não somos os donos da verdade.
Quando pensamos assim, conseguimos valorizar o outro, respeitar
as opiniões e até as críticas, pois temos uma resistência natural às
críticas, mas elas nos ajudam a crescer e sermos pessoas
melhores.
É preciso humildade para refletir e reconhecer os erros.
Pense nisso: Será que eu tenho sido agradável, leve, pacífico nos
meus relacionamentos? Estamos num processo de crescimento e,
é fundamental avaliarmos como estamos nos relacionando com as
pessoas do nosso convívio, como elas nos veem? Nós precisamos
uns dos outros, ninguém consegue ser feliz sozinho.
Salomão escreveu: “Melhor é serem dois do que um,
porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o
outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois,
caindo, não haverá quem o levante” (Eclesiastes 4:9,10).
Assim sendo, desenvolva bons e efetivos relacionamentos,
faça amigos no Senhor!
Pr. Paulo Jessé de Lima

LITURGIA – 14/10/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 21
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Bíblica Responsiva em Mateus 17.14-21
14. Quando eles chegaram perto da multidão, um
homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele
15. e disse: - Senhor, tenha pena do meu filho! Ele
é epilético e tem ataques tão fortes, que muitas
vezes cai no fogo ou na água.
16. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que
eles o curassem, mas eles não conseguiram.
17. Jesus respondeu: - Gente má e sem fé! Até
quando ficarei com vocês? Até quando terei de
agüentá-los? Tragam o menino aqui!
18. Então deu uma ordem, o demônio saiu, e no
mesmo instante o menino ficou curado.
19. Depois os discípulos chegaram perto de
Jesus, em particular, e perguntaram: - Por que foi
que nós não pudemos expulsar aquele demônio?
20. Jesus respondeu: - Foi porque vocês não têm
bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: se
vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de
uma semente de mostarda, poderiam dizer a este
monte: "Saia daqui e vá para lá", e ele iria. E vocês
teriam poder para fazer qualquer coisa!
21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso
com oração e jejum.
- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Proclamação da Palavra
- Oração de cura pelos enfermos
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 14/10/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
Leitura de Salmo 34
Oração
Cântico de Louvor
Edificação
Leitura do AT em Jó 23
Cânticos de Louvor
Leitura Alternada do NT em Hebreus 4.1-16
1. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o
descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado
para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado,
deixando assim de receber esse descanso.
2. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós
ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela
não lhes fez nenhum bem porque, quando a ouviram, não a
receberam com fé.
3. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso
prometido por Deus, como ele mesmo disse: "Eu fiquei irado e fiz
este juramento: 'Eles nunca entrarão na Terra Prometida, onde eu
lhes teria dado descanso!' " Ele disse isso, embora o seu trabalho
já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o
mundo.
4. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em
alguma parte das Escrituras Sagradas: "No sétimo dia Deus
descansou de todo o trabalho que ele havia feito."
5. E o mesmo assunto é repetido: "Eles nunca entrarão na Terra
Prometida, onde eu lhes teria dado descanso."
6. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não
tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto,
há outros que vão recebê-lo.
7. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado "hoje". Ele
falou disso, muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das
Escrituras já citado: "Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não
sejam teimosos."
8. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não
teria falado mais tarde a respeito de outro dia.
9. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o
descanso de Deus no sétimo dia.
10. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai
descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus
descansou dos trabalhos dele.
11. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim
nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com
aquelas pessoas, por terem se revoltado.
12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do
que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar
mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das
pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas.

13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a
criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é
a ele que todos nós teremos de prestar contas.
14. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois
temos um Grande Sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de
Deus, o qual entrou na própria presença de Deus.
15. O nosso Grande Sacerdote não é como aqueles que não são
capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário,
temos um Grande Sacerdote que foi tentado do mesmo modo que
nós, mas não pecou.
16. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono
divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos
misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos
de ajuda.
Oração intercessão
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
Ordenação e Investidura dos novos oficiais - No
próximo domingo (dia 21) no culto da manhã teremos a
ordenação e investidura dos oficiais recentemente eleitos
pela assembléia da igreja.
“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

