Para Refletirmos
QUANDO DEUS SE ALEGRA COM
O SEU POVO

“O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te; ele se
deleitará em ti com alegria; renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti
com júbilo” (Sf 3.17).

Sofonias foi contemporâneo de Jeremias. Profetizou tanto o
cativeiro de Judá como sua restauração; tanto a queda de Jerusalém,
como sua renovação. Depois de trazer uma palavra de juízo à nação,
agora, mostra a restauração do povo de Deus. O texto em tela é a síntese
dessa mensagem consoladora. Destacaremos aqui cinco verdades:
Em primeiro lugar, a presença de Deus no meio do seu povo é a
fonte de sua restauração. “O Senhor Deus, está no meio de ti…”. O
mesmo Deus que aplicou o juízo, entregando Jerusalém nas mãos dos
caldeus, para um amargo cativeiro, agora, traz o seu povo de volta,
restaura-o, e coloca-se em seu meio, como sua fonte restauradora. A
maior necessidade da igreja ainda hoje é da presença manifesta de Deus
em seu meio. É o senso dessa presença que traz alento para a igreja. É a
consciência dessa gloriosa presença que aquece o nosso coração e
reaviva a nossa alma.
Em segundo lugar, não há circunstância tão adversa que Deus não
possa reverter com seu imenso poder. “… poderoso para salvar-te…”. Foi
Deus quem tirou o seu povo da amarga escravidão e o trouxe de volta à
sua terra. É Deus quem poderosamente nos liberta da escravidão do
pecado. É ele quem quebra nossas algemas e rompe nossos grilhões.
Não é o fraco braço da carne que nos traz salvação, mas o braço
onipotente de Deus. Ele planejou, executa e consumará a nossa plena
redenção. Sua graça é maior do que o nosso pecado. Nenhuma coisa é
demasiadamente difícil para ele.
Em terceiro lugar, a restauração do povo de Deus traz alegria ao
próprio coração de Deus. “… ele se deleitará em ti com alegria…”. Quando
o povo de Deus se volta para ele em arrependimento, Deus volta-se para
seu povo em graça e misericórdia, oferecendo-lhe perdão e restauração.
Deus se deleita em nós, quando nós temos prazer nele. Deus se deleita
em nós com alegria, quando ele mesmo é a fonte dessa alegria. A
salvação de Deus dada a nós, traz glória ao próprio nome de Deus.
Em quarto lugar, a renovação que Deus opera na vida do seu povo
é fruto de seu acendrado amor. “… renovar-te-á no seu amor…”. O amor
de Deus é eterno, imerecido e provado. Porque nos ama com amor eterno,
nos atrai para si com cordas de amor. Porque nos ama de forma
imerecida, oferece-nos sua graça, sendo nós merecedores de seu castigo.
É o amor de Deus que nos renova. Quanto mais reconhecemos o amor de
Deus por nós, mais nos consagramos a ele e mais deleite ele tem em nós.
Fugimos do pecado e buscamos a santidade não apenas por medo do
juízo, mas, sobretudo, porque queremos agradar o coração de Deus, o Pai
de misericórdias e Deus de toda a consolação.
Em quinto lugar, o deleite de Deus em seu povo é de puro
júbilo. “… regozijar-se-á em ti com júbilo”. Deus tem mais prazer em seu
povo, quanto mais seu povo se regozija nele. Deus nos aceita no Amado.
Ele se alegra com seu povo como um noivo se alegra com sua noiva.
Somos a herança de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, a menina
dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Ele nos deu vida. Ele nos adotou
em sua família. Ele preparou para nós um lugar do gozo inefável.
Desfrutaremos de sua presença pelo desdobrar da eternidade. Glorificá-loemos e fruiremos sua presença pelos séculos sem fim. Oh, graça imensa!
Oh, amor eterno! Oh, salvação bendita!
Rev. Hernandes Dias Lopes
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"Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o
fim da vida não se desviará dele..." Provérbios 22.6
As aulas estão reiniciando. Todas as responsabilidades do
início de ano já vieram: IPTU, IPVA, material escolar, seguros,
conta de luz, despesas de viagens e daqui a pouco também o
Imposto de Renda. A alegria pelo fim de ano é logo sufocada pelas
responsabilidades, e logo o ano engrena na máquina de afazeres e
responsabilidades, viramos novamente pessoas mecanizadas.
Isso nos faz refletir sobre a forma como encaramos a nossa
vida, e precisa nos fazer refletir sobre o que estamos ensinando
aos nossos filhos. Nossa vida é uma verdadeira aula para os
nossos filhos. Eles estão de olho nas nossas posturas, no que nós
fazemos, no que nós conversamos, e na forma como nós nos
relacionamos com Deus e com a sua igreja.
Precisamos em primeiro lugar ter clareza de que nós estamos
sendo formadores de opinião. Tanto os nossos filhos de sangue
como nossos filhos na fé são os nosso mais fiéis alunos, eles
aprendem tudo de nós, são muito bons em assimilar o conteúdo
que nós repassamos. Com esse senso de responsabilidade, nossas
ações precisam sempre ser medidas e pensadas neles: os nossos
filhos carnais ou espirituais. Eles precisam de atenção, de esforço e
até sacrifício.
Depois precisamos ter firmeza do caminho que estamos
trilhando, não podemos mudar de rumo o tempo inteiro como quem
muda de roupa. E isso se aplica a nossa vida secular e cristã.
Como pais nós sempre repassamos aos nossos filhos a certeza de
que nós estamos na melhor profissão, que nosso trabalho será
capaz de sustentar toda a nossa casa com honradez, da mesma
forma precisamos agir com relação aos assuntos da fé. Precisamos
ter clareza da nossa fé, da nossa identidade, da nossa tradição
religiosa e da nossa igreja. Nossos filhos precisam sentir em nós
firmeza de vida.
E por último, precisamos crer! Sim se nós somos exemplos de
fé e firmeza para nossos filhos, precisamos crer que a palavra de
Deus se cumprirá na vida deles e essa Palavra ficará para sempre
gravada em seu coração. A fé será aquecida constantemente pela
palavra.
Que Deus nos ajude a cuidar dos nosso filhos!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 03/02/19 - Culto Matinal

1 – Adoração
- Leitura do Salmo 119.105-112
- Hino
- Oração de Invocação
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Bíblica Responsiva do Jeremias 1.410
4. O SENHOR Deus me disse:
5. - Antes do seu nascimento, quando você
ainda estava na barriga da sua mãe, eu o
escolhi e separei para que você fosse um
profeta para as nações.
6. Então eu disse: - Ó SENHOR, meu Deus, eu
não sei como falar, pois sou muito jovem.
7. Mas o SENHOR respondeu: - Não diga que
é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas
a quem eu o enviar e diga tudo o que eu
mandar.
8. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei
com você para protegê-lo. Sou eu, o SENHOR,
quem está falando.
9. Aí o SENHOR estendeu a mão, tocou nos
meus lábios e disse: - Veja! Eu estou lhe
dando a mensagem que você deve anunciar.
10. Hoje, estou lhe dando poder sobre nações e
reinos, poder para arrancar e derrubar, para
destruir e arrasar, para construir e plantar.
- Momento de Louvor
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
- Escola Dominical

LITURGIA – 03/02/19 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 71.1-8
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
-

Leitura Responsiva do NT em Lucas 4.16-30

16. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia
crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a
sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras
Sagradas,
17. e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o
livro e encontrou o lugar onde está escrito assim:
18. "O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu
para levar boas notícias aos pobres e me enviou para
anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos,
libertar os que estão sendo oprimidos
19. e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor
salvará o seu povo."
20. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da
sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes
olhavam para Jesus sem desviar os olhos.
21. Então ele começou a falar. Ele disse: - Hoje se
cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês
acabam de ouvir.
22. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a
sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José?
23. Então Jesus disse: - Sem dúvida vocês vão
repetir para mim o ditado: "Médico, cure-se a você
mesmo." E também vão dizer: "Nós sabemos de
tudo o que você fez em Cafarnaum; faça as mesmas
coisas aqui, na sua própria cidade."
24. E continuou: - Eu afirmo a vocês que isto é verdade:
nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
25. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas
em Israel no tempo do profeta Elias, quando não
choveu durante três anos e meio, e houve uma
grande fome em toda aquela terra.
26. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas
que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que
morava em Sarepta, perto de Sidom.

27. Havia também muitos leprosos em Israel no
tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi
curado. Só Naamã, o sírio, foi curado.
28. Quando ouviram isso, todos os que estavam na
sinagoga ficaram com muita raiva.
29. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora
da cidade e o levaram até o alto do monte onde a
cidade estava construída, para o jogar dali abaixo.
30. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora.
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
Reinício da Escola Bíblica Dominical
Hoje entregaremos o material, e iniciaremos as atividades
da nossa Escola Dominical. Participe e anime sua família a
participar.
40 dias de Jejum e Oração – Conclamamos toda a igreja
para um tempo de Jejum e Oração pela nossa comunidade.
Deus tem nos dado um visão, mas ele não estiver conosco,
se ele não fizer em nós e por nós nada irá acontecer! Por
isso vamos nos aproximar dele de forma pessoal e intensa
nesses 40 que antecedem a celebração dos 115 anos na
nossa Igreja.
No dia 12 de fevereiro, às 19:30h teremos uma oficina de
oração e queremos toda a igreja presente para iniciarmos
juntos esse momento!
Aniversário da Igreja – 115 anos
Nossa celebração dos 115 anos será realizada no dia 24 de
Março, nós vamos ter um momento especial no culto da
manhã e a grande celebração a noite.
Formas de Contribuir:
Você pode contribuir financeira com a nossa comunidade
de fé de várias formas:
Depositando no Gazofilácio seu dízimo e/ou ofertas;
Em espécie ou 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

