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RAFAEL & ALDECI

LÊH-LEHÁ

“Ora, o SENHOR disse a Abrão:
Sai-te da tua terra, da tua parentela
e da casa de teu pai, para a terra
que eu te mostrarei” – Gênesis
12:1.

Em Gênesis, nos capítulos de
12 a 22, a expressão “LÊH-LEHÁ”
(“sai-te”) aparece duas vezes, uma
no início e outra no final desse texto.
Essa expressão pode significar
tanto “vai-te” quanto “sai, saindo”.
É usada para enfatizar o sacrifício
pessoal de ir a algum lugar como
obediência a Deus.
No primeiro caso, Abraão, o
primeiro “crente” (o pai da fé),
recebe sua primeira incumbência,
que consistia em sair e levar a sua
casa e a sua família para a terra
prometida.
Esse mandato para possuir
a terra foi dado desde a criação
de Adão e Eva, quando Deus
ordenou que fossem fecundos e
se multiplicassem, e sujeitassem
o planeta que Ele havia criado. A
jornada de Abraão até Canaã marca
o início da restauração do mandato
original de domínio.
No segundo caso, Deus diz a
Abraão para sacrificar seu único
filho amado sobre o Monte Moriá.
Em Gênesis 22:2, encontramos:
“Toma teu filho, teu único filho,
Isaque, a quem amas, e vai-te à
terra de Moriá; oferece-o ali em

holocausto, sobre um dos montes,
que eu te mostrarei.”
Esses dois eventos possuem uma
importância extraordinária por toda
a Escritura. Eles estabelecem os dois
fundamentos principais para todo o
plano de Deus.
São paralelos, contudo distintos.
Quando Abraão ofereceu seu
filho como sacrifício, as bases de
aliança quanto à expiação por
sacrifício foram lançadas. Era um
precedente legal para Deus oferecer
o seu Filho como sacrifício pelo
nosso pecado. Por meio de Yeshua,
todos os pecados da humanidade
podem ser perdoados.
Quando Adão e Eva pecaram, eles
também cederam sua autoridade
sobre o planeta, e Satanás usurpou
esse domínio.
Portanto, o Messias, que veio
para dar Sua vida como sacrifício
expiatório, terá de voltar para tomar
de Satanás o controle sobre a Terra e
devolvê-lo ao homem sob o governo
de Deus.
O primeiro “Vai” de Jesus, o
Messias, se cumpriu na primeira
vinda: vindo para o sacrifício.
O segundo “Vai” de Jesus se
cumprirá quando Ele vier para tomar
posse da Terra e reinar com o Seu
povo redimido!
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS
– 2 Samuel 21:1-14
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

OTÍLIO & SAMARA

CONSAGRAR AS PRIMÍCIAS AO
SENHOR: FONTE DE BÊNÇÃOS
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, por isso é que nós, como crentes,
as devolvemos ao SENHOR como
consagração. 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 ouvir
ao SENHOR, falar com Ele e adorá-lO,
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, 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. Temos
muito que aprender com o Israel sobre
como honrar a Deus com as PRIMÍCIAS
da semana. Eles se organizavam um
dia antes (deixavam comida pronta,
aprontavam as roupas, preparavam-se em tudo) para que no DIA DO SENHOR pudessem estar tranquilos para
consagrarem-se ao seu Deus.
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 ANUAL DAS ESCRITURAS – 2
Samuel 21:15-22

MAIO

Mês das Mães

ESTAMOS PLANEJANDO UMA GRANDE
E BELA SURPRESA PARA AS MÃES!
ELAS MERECEM O MELHOR!
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