Apoio Feminino da UMCEB
“Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?” Et 4:14b
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Brasília-DF, Abril de 2014 - Ano 1 – Nº 06
Memória da Reunião Anterior (08/04/14)
“Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto”
Isaías 55:6
Nossa reunião foi realizada na casa da querida e doce Daniele, mamãe do Lucas e da Mariana. Foi uma
tarde maravilhosa onde podemos dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem nos ensinado e
proporcionado. Começamos com a leitura de alguns versículos (1 -7) do Salmo 112. Este fala sobre a
felicidade daquele que teme a Deus.
Nossa querida amiga Salete nos direcionou no estudo da Palavra. O texto base está em Lucas 16 dos
versículos 19 ao 31 e 2 Timóteo 3 v. 16 que diz: “Toda a Escritura é divinamente inspirada, e
proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.” O que a Palavra diz?
Na passagem do texto de Lucas somos informados sobre o destino de Lázaro, pobre e justo e também
do rico: “E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; e morreu
também o rico, e foi sepultado.” (V.22). Lázaro recebeu os males. O rico tudo que o mundo oferece. O
que é a Palavra na vida de todo aquele que recebe o Senhor? No texto de 2 Timóteo fica claro que a
Bíblia é útil todos os dias! Deus fala conosco através da sua Palavra e a direção para entende-la vem
dEle.
Temos que nos preocupar não com as coisas que este mundo oferece, mas sim, com as que são eternas.
Desenvolver a salvação. Qual o objetivo de estarmos aqui? O rico valorizava mais as coisas que não
eram eternas, ele foi esquecendo através de tudo que ele recebia do principal, dos valores e princípios
de Deus. A Palavra de Deus rompe com todos os sofismos, pois existem valores e princípios do qual
Ele não vai abrir mão. Em Miquéias 6 v. 8 Deus nos fala sobre o que é valor e o que Ele nos pede. “Ele
te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e
ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus?”.
Em Mateus 6 v.33 lemos: “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas vos
serão acrescentadas.” Deus nunca dá um mandamento sem uma promessa, um vem sempre
acompanhado do outro. Quando andamos com Deus, Ele nos mostra a verdade. Ter os preceitos dEle é
o mais importante.
Em Eclesiastes 9 v. 14-16 mostra-nos que a sabedoria vinda de Deus é mais importante que qualquer
outra coisa. “Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande
rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes; E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou
aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu:
Melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras
não foram ouvidas.”
Nossa busca pelo Senhor deve ser diária e não apenas em meio as lutas. No texto de Lucas o homem
rico foi sepultado. Naquela época, a palavra sepultado conotava esquecimento. Provérbios 3 v. 9-10
nos fala: “Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos; E se
encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.” Mandamento e promessa.
Onde está o seu coração? Nas coisas deste mundo ou nas que são eternas? Lucas 12 v. 34 nos fala:
“Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.”
O

A justiça de Deus é a qualidade que nos leva a andar de acordo com sua vontade. Enoque é um
exemplo para as nossas vidas. Ele andou com Deus todos os dias de sua vida. Gênesis 5 V. 24.
Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Salmo 51. V.17 “Os sacrifícios para Deus são o
espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.”
Que estejamos com o nosso coração confiado não nas coisas deste mundo e no que ele oferece, mas
sim, nas coisas que são eternas e no Eterno. Afinal de contas, no livro de Apocalipse 3 V. 11 nos diz:
“Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.”
Que Deus nos abençoe!
Terminamos nosso encontro com a consagração do filho da nossa anfitriã. Que o Senhor cumpra na
vida do Lucas o propósito e as promessas que estão reservadas para ele e sua preciosa família.
“Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento.”
Provérbios 5:1
Sentimos sua falta, contamos com sua preciosa presença na próxima reunião!

O

PROJETO INTERCESSÃO
Estaremos envolvidas em um movimento de oração.
Nós que temos o privilégio de participar das reuniões, convidamos você para estar junto a nós,
agradecendo ao Pai Celeste pelas grandes bênçãos: livramentos, curas, visitas, proteção!
Também intercedendo pelas vidas preciosas que estão carecendo do amor do nosso Poderoso Deus
Sua participação durante a semana, orando, fará diferença em muitos corações!
Junte-se a nós e Deus a recompensará! Amém!

Testemunhos e Pedidos de oração.
Oremos pela paz na Ucrânia, Venezuela, Síria, Brasil e no mundo.
Pela família militar principalmente no RJ.

“Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia.”
Salmos 66: 20
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Agenda
Nosso próximo encontro será na residência
da Amanda Costa.
SQS 209, Bloco B, Apt 102
Data: 15/04/2014
Horário: 15:00 (Sejamos pontuais)
VOCÊ NÃO PODE FALTAR!

“Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios
que me tem feito?” Sl. 116:12

Que o Senhor as abençoe!
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