Cultos da Semana

Rua Taquari, 96. Bairro Renascença. CEP: 31130-370 - BH MG - Telefone: (31)
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Quarta-feira às 20h Culto do Crescimento - Quinta-feira às 20h Ministério com
Famílias - Sexta-feira às 20h Culto de Libertação - Sábado às 19h30 Culto de Jovens
Domingo às 8h Culto, às 9h Escola Bíblica, às 10 e 19h Culto

Lembramos aos irmãos, que o culto vespertino, aos domingos, passou para às 19 horas.
Hoje, a direção estará a cargo do Pr. Nelson.
Hoje, das 14h30 às 17h30, teremos o nosso
1° Encontro só para Meninos de 9 a 13 anos.
Traga o seu coleguinha para se alegrar com
a gente.
Amados Diáconos e Diaconisas, o nosso
Refrigério será na próxima quinta-feira, dia
15, feriado nacional. Serão ótimos momentos de comunhão e edificação. Imperdível!
Será no próximo domingo, dia 18, quando
solenemente, entregaremos as PRIMÍCIAS
ao Senhor nosso Deus, nos três cultos. Todos
serão ungidos com a bênção da prosperidade. Leve o envelope dourado e oferte,
festivamente ao Senhor. Inscreva a sua
família para almoçar conosco.
Este abençoado e altamente qualificado
organista estará conosco no próximo domingo, nos três cultos, para acompanhar os
nossos louvores ao Senhor.
Segunda-feira, dia 19, às 20 horas, o irmão
Jônatas fará a sua última apresentação em
BHte, aqui na IBR. Será uma hora de
excelentes louvores ao nosso Deus. Ore
pelos projetos da sua amada igreja, venha e
traga os seus familiares e amigos.

A nossa intenção é preparar você para
ingressar na faculdade, onde a sua fé em
Cristo será questionada. Dia 24, sábado, das
10 às 13 horas. Investimento: R$10,00 com
almoço incluso. Não falte!

Nossa Conta

Este maravilhoso grupo musical (uma Big
Band de Jazz em música brasileira) estará
conosco no culto das 10 horas, no dia 25,
quarto domingo. Muito bom! À noite, às 19
horas, grande culto dirigido pelos jovens, às
19 horas. Imperdível!
Este grande evento está próximo! Faltam
apenas 29 dias, para o domingo, 09 de
dezembro. As suas doações representam a
manifestação visível da bondade de Deus
aos outros. Todo o lucro auferido será
aplicado em ajuda humanitária como
vale-transporte, remédios, cestas-básicas,
etc. Ajude-nos a ajudar.
Faleceu no dia 08/11, Cacilda Oliveira
Miranda. Ela foi uma das fundadoras da
nossa igreja.
Desejamos as consolações do Espírito
Santo para seus familiares.

NOVEMBRO
18 Almoço de Gratidão e ceia nos três
cultos, com entrega das PRIMÍCIAS
Organista Jônatas Conosco.
19 Segunda com Música de Primeira Organista Jônatas.
24 2° PREFAC - Sábado, das 10h às 13
horas.
DEZEMBRO
02 Recital da Família, 19h - Macarronada.
09 20° Bazar da Fé, 08h. às 13h.
31 Jantar da virada, 20h30 e culto às
22h.
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Igreja Batista da

Renascença

A Igreja do Amor, Buscando a Excelência em Cristo

“Também lhes digo que se dois de vocês
concordarem na terra em qualquer assunto sobre
o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai
que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou
três em meu nome, ali eu estou no meio deles.”
Mateus 18:19,20. A oração é uma das atividades
mais comuns que o cristão deve praticar, não
apenas por ser um ensino bíblico imprescindível
para a vida espiritual, mas também por constituir o
nosso principal meio de contato com o próprio Deus, algo conquistado graças ao sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por nós.
“Como cristãos autênticos, não devemos quebrar os mandamentos de Deus, pois
estaríamos cometendo pecados de omissão. Podemos ser culpados pelo pecado da
omissão, quando não fazemos o que deveríamos.” Quando eu oro ao Senhor e ofereço
minha petição, não estou informando a Deus sobre algo que Ele não sabe. Pelo contrário,
estou convidando a Deus para intervir em minhas dificuldades e fraquezas.
Vamos ressaltar a importância de orar em acordo com outras pessoas. Na passagem de
Mateus 18:19,20 como texto base deste estudo diz assim: “Não há dúvidas disso: há
poder na oração unificada,” disse Ele.
“O valor da oração é que nos mantém em contato com Deus. Quando as pessoas lhe
pedirem para orar por elas, faça isso imediatamente para não se esquecer. Quando os
cristãos estão enfrentando uma crise e pedem oração, é algo bom de ser feito.”
Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, orava a todo o momento, nós temos ainda mais
necessidade disso. Através de Cristo, sabemos o quanto é importante a prática da oração.
Além disso, algumas vezes os problemas acontecem em nossa vida como forma de nos
aproximar de Deus. Não porque seja a vontade do Senhor, mas porque Ele permite tais
acontecimentos em resposta à teimosia, falta de oração e fé.
“Deus permite que essas coisas aconteçam em nossas vidas pra nos manter dependentes
Dele. Nós o chamamos porque precisamos da ajuda Dele. Deus fará sua parte. Mas se
estamos tirando a nossa mão Dele, isso é um problema. Deus está nos segurando, mas
você está se apegando a Ele?”
Orar é buscar do sobrenatural aquilo que preciso aqui, no mundo natural. As regiões
celestes estão cheias de bênçãos, que vêm até nós pela oração.

A MÃE EXEMPLAR,
QUE ENTREGOU A SUA
PRIMÍCIA
I Samuel 1:9-17
“Certa vez quando terminou de
comer e beber em Siló, estando o
sacerdote Eli sentado numa cadeira
junto à entrada do santuário do
Senhor, Ana se levantou e, com a
alma amargurada, chorou muito e
orou ao Senhor. E fez um voto,
dizendo: 'Ó Senhor dos Exércitos, se
tu deres atenção à humilhação de
tua serva, te lembrares de mim e não
te esqueceres de tua serva, mas lhe
deres um filho, então eu o dedicarei
ao Senhor por todos os dias de sua
vida, e o seu cabelo e a sua barba
nunca serão cortados'. Enquanto
ela continuava a orar diante do
Senhor, Eli observava sua boca.
Como Ana orava silenciosamente,
seus lábios se mexiam mas não se
ouvia sua voz. Então Eli pensou que
ela estivesse embriagada e lhe disse:
'Até quando você continuará
embriagada? Abandone o vinho!'
Ana respondeu: 'Não se trata disso,
meu senhor. Sou uma mulher muito
angustiada. Não bebi vinho nem
bebida fermentada; eu estava derramando minha alma diante do
Senhor. Não julgues tua serva uma
mulher vadia; estou orando aqui até
agora por causa de minha grande
angústia e tristeza'. Eli respondeu:
'Vá em paz, e que o Deus de Israel
lhe conceda o que você pediu'”.
INTRODUÇÃO:
Damos os nomes aos nossos filhos,
por causa da impressão positiva que
alguém nos deixou. Pelo que me
parece, não gostaríamos que o nosso
filho se chamasse Judas ou Caim.

Seria este nome uma lembrança triste?
Claro que sim! Entretanto, gostamos do
nome Maria, Ana, Isabel, etc. Estes são
nomes que nos trazem à memória só
coisas boas. Escolhi a história de Ana
para homenagear as mães. Quais as
lições que esta mulher nos deixa para os
dias de hoje?
I - NÃO SE REBAIXOU QUANDO
HUMILHADA
Seu marido a amava, porém, ela não
conseguia ter filhos. Isto na época era
considerado como castigo e grande
humilhação. Elcana, seu marido,
possuía outra mulher chamada Penina, o
que era permitido, e com ela tinha filhos
e filhas. Sempre que a família ia à casa
do Senhor, Penina provocava Ana,
tentando irritá-la pelo que esta chorava
e não comia. O marido Elcana a consolava dizendo: “Por que não come? E
por que está triste o teu coração? Não
te sou melhor do que dez filhos?”.
Uma mulher sem filho dificilmente se
contentará com este conselho do
marido. A maior lição desta história é
que Ana não cedeu às críticas e a
irritação de Penina. Aliás, nunca vi
alguém com este nome! Porém, o de
Ana está em toda parte. A atitude desta
mulher, face à impossibilidade de ter
um filho e a crítica, irritação e zombaria, nos levam a pensar numa pessoa
muito focada em Deus. Ela não perdeu o
rumo espiritual ainda que estando
naquele sofrimento.
O texto diz que Deus a tinha deixado
estéril. Por que será? É porque ele sabia
que a atitude de Ana seria uma inspiração e encorajamento para todas as
mulheres do mundo, em todas as épocas
e lugares.
II - ANA ORA ALTRUÍSTICAMENTE
Altruísmo é o contrário de egoísmo e
quer dizer desprendimento, abnegação,
renúncia e desinteresse.

Por quê? Porque ela pediu a Deus um
filho. “Ó Senhor dos Exércitos, se tu
deres atenção à humilhação de tua
serva, mas lhe deres um filho, então eu
o dedicarei por todos os dias da sua
vida, e o seu cabelo e a sua barba
nunca serão cortados”. Este era o voto
de nazireu. Pode se ler mais sobre o
assunto em Números 6:5...
Ana orou com absoluta humildade, colocando o seu pedido na profunda
dependência da vontade de Deus e não
dela: “... se tu deres atenção à humilhação de tua serva”. Ela não “decretou”, não impôs a sua vontade, mas
deixou o assunto na dependência da
soberana vontade de Deus. Ela nem
pediu filhos, porém, um filho só e para
dedicá-lo ao serviço do Senhor. Quando
os casais oram, pedindo um filho, será
que se lembram de antes, dedicá-lo ao
Senhor?

Depois que o menino fora desmamado, era hora de levá-lo ao templo, o
mesmo lugar onde fora pedido, ao
mesmo Eli que a abençoara e
provavelmente nem dela se lembrava
mais. Que momento! Ana ficará sem
filho de novo! Diante do sacerdote ela
declara: “Eu sou aquela mulher que
esteve aqui contigo orando ao
Senhor... por este menino orava eu, e
o Senhor atendeu a petição que eu
lhe fiz. Por isto eu também o entreguei ao Senhor, por todos os dias que
viver, ao Senhor está entregue”.
Ressalte-se aqui a coragem de Ana! O
caráter em honrar o que prometeu! O
altruísmo em não querer para si o que
qualquer mulher mais deseja; um
filho. Está subentendido aqui, que
Elcana, o seu esposo, não se opôs à
decisão da esposa Ana. Depois disso o
Espírito Santo a visita e ela canta.
Capítulo 2:1-11.

III - ANA CUMPRE O SEU VOTO
Quando da sua angústia, ela foi ao sacerdote Eli contar a sua história. Ele a
considerou como bêbada, mas logo
percebeu que se tratava de um caso
sério, e a abençoou dizendo:
“Vai-te em paz, e o Deus de Israel te
conceda a petição que lhe fizeste. Ao
que disse ela: Espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu
o seu caminho, comeu, e o seu rosto já
não estava mais abatido”. Versos 17 e
18. Independentemente do que viesse a
acontecer, ela já era outra mulher. O
texto diz que ao se relacionar com
Elcana, seu esposo, o Senhor lembrou-se
dela e ela ficou grávida! Ana, porém,
está firme no propósito; entregar o filho
para servir no templo. Nasce o Samuel,
“porque o tenho pedido ao Senhor”.

CONCLUSÃO:
E a recompensa, onde está? Ainda
pequeno Samuel já ministrava ao
Senhor ao lado do sacerdote Eli,
vestindo uma túnica de linho. Então
Eli abençoava Elcana e sua mulher
Ana, dizendo: “O Senhor te dê desta
mulher descendência, pelo empréstimo que fez ao Senhor. E voltaram
para casa. Visitou, pois, o Senhor a
Ana, que concebeu e teve três filhos e
duas filhas. Enquanto isso, o menino
Samuel crescia na presença do
Senhor”. Capítulo 3: 20 e 21.
Ela deu um e recebeu mais cinco.
Deus é um Deus de recompensa e
Samuel se tornou um grande profeta.
Deus o chamou à noite quando
dormia. A resposta de Samuel foi:
“Fala, porque o teu servo ouve”.
Ninguém nunca perde por entregar a
sua PRIMÍCIA a Deus, mesmo que
seja um filho.

IV - DEUS É DEUS DE RECOMPENSAS

Pr. Rubens Schreiber

