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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
HÉBER & MAYARA

O QUE FAREI COM MEUS
PROBLEMAS?

Acordei-me à noite sobressaltado,
com angústia, ansiedade, e muitas
preocupações. Mil problemas teimosamente giravam em minha mente.
Tentei dormir, mas não conseguia.
As preocupações não somente rondavam minha cabeça, mas batiam,
tocavam a campainha, e incomodavam de forma impertinente.
Resolvi tomar uma atitude.
A primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus por cada um dos meus
problemas, pois o SENHOR me
ensinou que “em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco” (1
Tessalonicenses 5:18).
E, mais uma vez, agradeci a Deus
porque meus problemas geraram
ações de graça!
Depois me lembrei de quanto sou
frágil, e de quanto necessito de Deus.
Para a solução de muitos dos problemas, eu pouco (ou nada) poderia
fazer, mas o SENHOR Deus é Quem
poderia. Percebi quanto pequeno
sou, e quão grande é o meu Deus. E
nisto glorifiquei ao meu Bom Pastor
Jesus, por Sua grandeza e poder.
Lembrei-me de quantas vezes Ele
me disse em Sua Palavra que Ele é o
SENHOR e que todo o poder está em
Suas mãos – Isaías 40:17-18.
E, assim, louvei ao SENHOR porque meus problemas me ensinaram
a depender mais dEle, e produziram
em mim verdadeiro espírito de oração, por depositar sobre Ele minhas

ansiedades e saber (confiando) que
Ele pessoal e diretamente tem cuidado de mim (1 Pedro 5:7).
Também meditar nessas coisas
me fez muito bem espiritual, pois o
Espírito Santo me incomodou para
que eu pedisse perdão ao Senhor,
meu Deus, por estar abrigando
ansiedade no meu coração, e contrariando ao que Ele me instruiu em
Sua Palavra, quando me diz que “não
andeis inquietos por coisa alguma;
antes as vossas petições sejam em
tudo conhecidas diante de Deus
pela oração e súplica, com ação de
graças!” (Filipenses 4:6). Foi bom
reconhecer que ansiedade é um pecado que tem que ser levado perante
a graça de Deus todas as vezes que
isso me assediar!
Finalmente, glorifiquei ao meu
Senhor e Salvador Jesus por meus
problemas, pois se os tenho (e como
tenho!) é porque estou vivo, estou
lutando, e estou perseverando em
servi-lO. E essas dificuldades têm me
levado para mais perto do meu SENHOR, e Ele as tem usado (cada uma)
para o meu crescimento, pois “as
tribulações produzem perseverança,
e a perseverança gera esperança”!
(Romanos 5:4-5).
Obrigado, SENHOR, por minhas
tribulações!
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

MARCUS & LÚCIA

DIA DAS PRIMÍCIAS

Em Êxodo 34:26, lemos “as
primícias dos primeiros frutos da
tua terra trarás à casa do SENHOR
teu Deus”. Primícias são os primeiros
frutos da colheita, a primeira parte
de tudo que possuímos. Assim, Deus
estabeleceu que as primeiras coisas
pertencem a Ele, e é por isso que
nós, como crentes, as devolvemos
ao SENHOR como consagração a Ele.
O SENHOR é o nosso Deus, nosso
Pastor e Senhor, nossa Fortaleza e
Refúgio, nosso Consolo e Abençoador.
Como fonte de todas as bênçãos
em nossa vida, Ele merece com
justiça o primeiro lugar em tudo. Nós
crentes pregamos isso, e vivemos
essa verdade quando colocamos em
prática o princípio das Primícias.
O melhor do nosso tempo
pertence a Deus, e quando nós
reservamos os primeiros minutos do
dia para ouvi-lO, falar com Ele e adorálO, estamos consagrando as primícias
do nosso tempo ao SENHOR.
O que ganhamos vem do SENHOR,
é necessário, pois, que o servo de
Deus separe a primeira parte (os
dízimos) ao Dono, como consagração,
reconhecimento e gratidão a Deus.
Isto deve ser feito com alegria, com

espírito de honra ao Bom Pastor que
cuidou dele, de sua família, e que lhes
deu o sustento e as bênçãos.
A semana pertence ao SENHOR, e
Ele deixou bem claro que o primeiro
dia da semana é dEle: É o Dia do
SENHOR. Na Aliança Mosaica, Deus
colocou o sétimo dia, como sendo
o dia consagrado a Ele. Mas, na
Nova Aliança, quando os privilégios
são ainda maiores, Deus separou o
Primeiro Dia para que os Seus filhos
dedicassem a Ele.
Você quer honrar mesmo ao
Senhor Jesus em sua vida? Consagre
todas as suas primícias ao SENHOR
seu Deus, pois Deus determinou que
esta é a forma de honrá-lO de coração
e não apenas de boca para fora.
Você quer seu dia todo abençoado,
seus recursos abençoados, sua
semana abençoada? Consagre as
primícias de tudo ao SENHOR seu
Deus, pois Deus prometeu que se as
primícias forem santas todo o restante
será abençoado.
LEITURA BÍBLICA ANUAL E
SISTEMÁTICA –NÚMEROS 32:28-42

AGENDA DE MARÇO
Dia 06 (ter): 19 h

– Koinonia Especial –
Encontro dos Amigos de Sião
>> Mensagem direta de Israel
– Culto de Ações de Graça –
Dia 10 (sáb): 19 h
Aniversário da Ester (Socorro & Lázaro)
Dias 18 e 19 (Dom e Seg): – Mini-Retiro da EBJ/2017
– Grande Encontro dos Casais
Dia 24 (sáb): 19 h
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