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A BÍBLIA É UM LIVRO
DE JORNADAS!

Você já observou como as Escrituras
Sagradas registram diversas jornadas
do povo de Deus: a jornada de Abraão
de Ur até Canaã, a jornada do povo de
Israel do Egito até Israel, a jornada das
Tribos de Israel ao tomarem posse da
Terra Prometida.
O Livro de Rute começa com uma
jornada dolorosa. Depois de perder
seu marido e dois filhos nas Terras de
Moabe, Noemi volta em luto à Terra de
Israel. Ela diz para suas noras moabitas
que fiquem com o povo delas. Mas
Rute se recusa, dizendo: “Aonde quer
que tu fores irei eu... o teu povo é o
meu povo, o teu Deus é o meu Deus”
(Rute 1:16). Estas famosas palavras
foram recitadas pela companheira
de viagem mais fiel da Bíblia, e juntas
fizeram a jornada de volta à Terra de
Israel.
As jornadas de Davi fugindo de
Saul e depois de Absalão são cheias
de aventuras e da santa providência
de Deus. E quem não lembra das
penosas jornadas de Jonas, tentando
inutilmente fugir da vontade de Deus?

Nos Evangelhos há a jornada de
Jesus, saindo da Galiléia, atravessando
Samaria, para chegar em Jerusalém.
E, no Livro de Atos, temos as jornadas
missionárias do apóstolo Paulo,
alcançando a Ásia e a Europa como o
Evangelho de Jesus Cristo.
Creio que o Espírito Santo registrou
tantas jornadas em Sua Palavra, para
nos conscientizar que nós também
estamos em jornadas – e que a Bíblia é
o nosso guia para essa jornada pessoal.
Ela nos ensina que somos o povo que
aceita desafios, que confia no SENHOR
para vencê-los, que depende de Deus
em cada etapa de nossas jornadas,
e que, segundo a vontade divina,
aprendemos, realizamos e vencemos!
“Porque somos um poema
(criação) de Deus, criados em Cristo
Jesus para as boas realizações, as
quais Deus preparou (na Eternidade)
para que nós andássemos nelas” –
Efésios 2:10 (tradução expandida).
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS
– 2 Crônicas 32:1-20

AGENDA DE JUNHO
Dia 03 (Dom): 9 h – Ceia do SENHOR
Dia 05 (ter): 19 h – Encontro dos Amigos de Sião
Dia 09 (sáb): Tempero & Comunhão – 3º Encontro nos Lares
Dia 16 (sáb): 17 h – Chá de Baby: Ana Vanessa & Jaime
Dia 17 (Dom): 9 h – Assembleia Geral da Igreja
Dia 23 (sáb): 19 h – Chá de Panela: Cristiano e Dalila
Dia 28 (qui): 19 h – Encerramento do Semestre do CBD/CTBPL
& &COMUNHÃO
Dia 29 (sex): 19 h – CháTEMPERO
de Baby de Eulário
Hélen
os casais
que fizeram a grande
Dia 30 (sáb): Manhã –Parabenizamos
Encontro
Especial
dos
celebração de amor ágape e evangelismo através
		
Grupos
do Tempero
& Comunhão
dos
Encontros
nos Lares! Lembramos
do Salmo 133:1!
www.cristoevida.com
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CARLÃO & ISLENE

A DOUTRINA DO DÍZIMO

A devolução do dízimo é inaceitável para aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com
Jesus Cristo. Isto porque não foram
ainda marcados pela consciência da
causa de Deus nem pela prioridade
do Seu Reino.
No Novo Testamento a palavra
DÍZIMO aparece 9 vezes e ligadas a
duas situações:
1 – Em Mateus 23:33, saindo
dos lábios de Jesus em relação aos
fariseus. Jesus reafirma a necessidade do dízimo, ao mesmo tempo
que denuncia que não deve ser como
demonstração de orgulho para apresentar uma piedade exterior.
2 – Em Hebreus 7:1-10, há grandes lições sobre o Dízimo: a) O Pai da
fé Abraão deu dízimo de tudo – v. 2;
b) O pai da fé deu o dízimo do melhor – v. 4; c) A entrega dos dízimos
se deu não por pressão da Lei, uma
vez que o povo israelita ainda não
existia e, portanto, muito menos a
Lei Judaica – v. 6; d) Hebreus nos faz
perceber e reconhecer a superiorida-

de do valor do dízimo que é dado a
Cristo (imortal) em relação ao dado
aos sacerdotes (mortais) – v. 8; e) O
autor destaca que os que administram os dízimos também devem ser
dizimistas – v. 9.
Ser ou não ser dizimista é uma
questão de acreditarmos no Senhorio de Jesus em nossas vidas, crendo
que Ele é o nosso provedor!
Hoje muitos crentes não são
fiéis a Deus na entrega dos dízimos.
Para justificar esta atitude criam
várias desculpas. Se dependessem
deles a igreja fecharia as portas, não
haveria louvor, não teria cadeiras,
muito menos luz e som, não haveria
missionários, nem assistência social.
Porém, há crentes fiéis e que honram
ao SENHOR Deus consagrando a
devolução do que pertence a Deus e
ainda sendo generosos para ofertar
com alegria!
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS
– 2 Crônicas 32:21-32

AGENDA DE JULHO
Dia 1º (Dom): 9 h – Celebração da Ceia do SENHOR
Dia 03 (ter): 19 h – Encontro dos Amigos de Sião
Dia 07 (sáb): 19 h – Chá de panela- Flávia e Adson Yuri
Dia 13 (sex): 19 h – Casamento de Cristiano e Dalila
17 a 22 (Ter a dom): EBJ/2018 – ESTAMOS NOS ÚLTIMOS DIAS?
Estudo das Profecias Bíblicas sobre a Segunda Vinda de Cristo!
26 a 29 (Qui a Dom): Retiro da EBEC: VENCEDORES
		
– Seguindo o Verdadeiro Herói

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR

O próximo domingo, dia 03, é o primeiro domingo do mês de junho.
E damos as Primícias, o melhor e o prioritário ao SENHOR, celebrando a Ceia
do SENHOR. Tempo de lembrar da Salvação realizada pelo Senhor Jesus, de
desfrutar da santa comunhão com os irmãos, e proclamar a Segunda Vinda
de Cristo! Não assista, PARTICIPE!

www.cristoevida.com
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