Paulo pôde observar na vida de Timóteo a influência da família, como está relatado em 2Timóteo
1:5 diz: “Pela recordação que guardo de tua fé sem
fingimento, a mesma que habitou, primeiramente,
em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou
certo que, também habita em ti.” Notamos neste
versículo um ensinamento da fé em Cristo, entre
as gerações.
Também observamos, no livro de Lucas, capítulo 2, versos 22, 23,40 e 52, que os pais de Jesus
obedeceram a uma ordenança e o consagraram ao
Senhor Deus. Como consequência, Cristo teve um
excelente desenvolvimento espiritual.
Portanto, consagrar um filho ao Senhor, é o primeiro passo para que essa vida seja abençoada em
todas as áreas. Gerações vão herdar essa bênção.
Mary Estevam
Psicóloga

PROGRAMA

Notícias & Avisos
Quarta de manhã
Não esqueçam de nossa Oração Matutina na próxima quarta, às 06:00 h da manhã.

DIA

HORA

Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

06:00
19:30
19:30
16:00
09:00
10:00
19:00

Domingo

Ceia do Senhor
No próximo domingo estaremos celebrando a Santa Ceia no Culto da noite, venham todos.

Células
Venha participar de nossas células, pois elas tem
sido um instrumento de integração comunhão e
muita amizade.

Cultos da Igreja
Não deixe de vir e participar ativamente dos cultos de nossa Igreja. Você não apenas será abençoado, como também será uma bênção nas vidas de
muitas pessoas.

CULTO

Oração Matutina
Culto de Oração
Culto de Mulheres
Ensaio do Louvor
EBD
Pastoral
Santa Ceia

LEITURA DA BÍBLIA
Domingo
Segunda
Terça

26
27
28

Habacuque
Sofonias
Ageu

Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

29
30
01
02

Zacarias 1-4
Zacarias 5-8
Zacarias 9-11
Zacarias 12-14
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continuação

Consagração de
Beatriz Fagundes Bess

A IMPORTÂNCIA DE CONSAGRAR
OS FILHOS AO SENHOR
É importante que uma criança saiba qual a sua posição diante de Deus, sendo essencial que os conceitos de Deus lhes sejam ensinados desde cedo.
Os pais devem mostrar-lhes o caminho. Os pais
que apenas contam aos seus filhos os fatos religiosos e depois os enviam à igreja, não podem
esperar que eles queiram frequentar uma igreja,
futuramente.
As crianças só podem compreender Deus e a verdade da Sua Palavra na medida em que elas o experimentam, dentro de seus relacionamentos e,
em especial, dentro de suas casas.
O desenvolvimento espiritual de uma criança começa na sua casa. Os pais não devem delegar essa
tarefa para a escola, igreja, pregador etc. Esses locais e pessoas ajudam na educação.
Dentro das suas descobertas, a criança gosta de fazer perguntas. Essa é uma excelente oportunidade
para se ensinar as coisas de Deus.
A Bíblia alerta em Provérbios 22.6: “Ensina a
criança no caminho em que deve andar, e ainda
quando for velho, não se desviará dele”.
Essas verdades devem ser ensinadas não só com
palavras, mas com atitudes e comportamentos
adequados. Isso provocará, na vida da criança,
equilíbrio emocional, ajudando-a a se tornar um
adulto saudável.

continua

INTRODUÇÃO
Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo
este mesmo o salvador do corpo. (Efésios 5:23b)
No texto que lemos acima, o apóstolo Paulo afirma
que a Igreja é o Corpo de Cristo, sendo Ele mesmo
a cabeça e nós os seus membros. Sendo assim, não
seria estranho crermos em Jesus, mas não crermos
na sua Igreja, que é o seu próprio corpo?
O cristão ateu crê em Jesus, mas não na sua igreja por
achar que não precisa dela. O que devemos saber a
respeito da igreja de Jesus e da nossa relação com ela?

1. As pessoas evitam a igreja
Diferentemente de alguns anos atrás, são muitos
aqueles que se dizem cristãos e evitam a igreja.
Há aqueles que não vão, simplesmente porque a
igreja lhes causa repulsa, pois sentem que ela está
cheia de hipócritas, de pessoas que no domingo
são uma coisa e no restante da semana são muito
diferentes. Outros têm dificuldades com a Igreja
por causa da questão do dinheiro. Eles veem a
Igreja como um grande comércio.
Seguindo essa linha, há aqueles que desistiram
da igreja porque ela é irrelevante para a sua vida
cotidiana. Tiveram uma experiência anterior que
não fez nenhuma diferença. Existem aqueles que
se afastaram porque se sentiram mais culpados do
que antes. Há ainda outros que, por terem um padrão tão alto, entendem que nenhuma igreja vai
atendê-lo. Normalmente são muito críticos. Essa
situação é agravada porque hoje encontramos conteúdo cristão de todo tipo nos sites da internet.
Pergunta: Você evita a igreja? É por alguma das
razões mencionadas? Qual a sua opinião sobre a
igreja? Você tem vergonha dela?

2. Não vá à igreja, seja a igreja

Lembre-se que igreja não é um prédio. A igreja
somos nós. Somos o corpo de Cristo. Ela é o veículo escolhido por Deus para ir ao encontro – por
intermédio de seres humanos – das verdadeiras
necessidades das pessoas. A igreja é o lugar onde
podemos nos doar a Deus doando-nos aos outros
e assim cumprir os dois maiores mandamentos de
Deus (Marcos 12.30-31)
Você já pensou que a igreja precisa de você (lembre-se
do quebra cabeças)? O apóstolo Paulo descreveu a igreja como um corpo composto de diferentes partes. Ele
nos chama de mãos, pés, ouvidos, etc. Ele disse que
cada parte (você) é indispensável, tem uma função importante e que cada membro deve ter um cuidado pelo
outro (1 Coríntios 12.12-27). Se você não exerce a sua
função, algo estará falando e o corpo sofrerá.
Como Jesus vive nos crentes, somos seus representantes para o mundo. Somos suas mãos, seus
pés. Somos o plano de Deus para propagar as boas
novas de amor, graça e perdão ao mundo inteiro.
Juntos podemos fazer uma diferença maior do que
qualquer pessoa jamais sonhou. Embora a igreja
esteja longe da perfeição, pense no quanto ela melhoraria se você lhe dedicasse sua vida.
Peça aos participantes para comentarem a afirmação: Deus não nos chama para irmos à igreja; ele
nos chama para sermos igreja.

3. Um lugar ao qual pertencer
Todos procuramos um lugar ao qual pertencer. Todos temos essa necessidade. As pessoas participam
de associações, academias, corais, torcidas de times,
etc. Entretanto, quando cristãos se juntam pra construir uma vida juntos e servirem uns aos outros, isso
é muito mais profundo e significativo que pertencer
a uma organização qualquer. Ao usarmos nossos
dons no relacionamento com os irmãos, experimentamos a satisfação de ser parte do corpo de Cristo.
Pertencer a uma igreja local nos dá o privilégio de
termos a quem nos reportar, de sermos ajudados e
aconselhados na caminhada cristã. Podemos confessar a Deus os nossos pecados para recebermos o
perdão, mas também confessamos aos irmãos para
sermos curados (Tiago 5.16). Na igreja somos exortados e encorajados; incentivamos uns aos outros

para amar e praticar boas obras.
Pergunta: Você não gostaria de pertencer a igreja?

4. Um lugar aonde crescemos
A igreja também é um lugar de crescimento espiritual. A nossa fé cresce à medida que ouvimos a
palavra de Deus ser ministrada (Romanos 10.17).
Por em prática o que ouvimos solidifica esse conteúdo em nós (Tiago 1.22).
Jesus afirmou que “onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles”
(Mt 18.20).
Quando nos reunimos, Deus se faz presente, estendendo sua mão de maneira maravilhosa. Ser
igreja nos permite experimentar de modo único a
presença de Deus. Somos ministrados por ele, somos edificados e equipados para ser instrumentos
de sua graça em nossa comunidade.
Pergunta: Você percebe que sua vida espiritual
está crescendo? A que você atribui isso?

5. Um lugar onde servimos e somos acolhidos
Através da igreja também podemos fazer coisas
que enchem a nossa vida de contentamento. Podemos servir aos outros, principalmente aos necessitados. Podemos visitar pessoas em um hospital
e orar por elas trazendo cura e conforto. Podemos
ajudar aquele que ficou desamparado e trazer
companhia para aquele que está solitário. A igreja,
através de seus membros, pode implementar diversas ações sociais que vão mudar a vida de muitas pessoas e apoiar aqueles que entraram pelo caminho da dependência química. É um privilégio!
Além disso, a igreja é o maior local de acolhimento
que existe. Deus não está a procura de pessoas perfeitas e sem defeitos, mesmo porque elas não existem. Deus procura por pessoas comuns que queiram
se relacionar com ele. Os primeiros discípulos de
Jesus foram pessoas muito simples. A igreja busca
o pecador perdido, pois foi para isso que Jesus veio.
Deus chama você para fazer parte da igreja dele,
para ser a igreja dele. Se você não é bom o suficiente, significa que é você que ele procura.
Pergunta: Você já passou por uma experiência de
servir na igreja? Qual foi a sua impressão?

