03

PALAVRA DO PASTOR

07

MENSAGEM DE CAPA

09

NA ORAÇÃO, PERSEVERANTES!

FORTALEÇA-SE PELA ORAÇÃO E AÇÕES DE GRAÇAS

FIQUE POR DENTRO
DIACONATO: AUXÍLIO, SERVIÇO E CUIDADO

11

ESPECIAL

15

MATÉRIA DO MÊS

17

REFLEXÃO

19

HOMENS E MULHERES

A POLÍTICA E O CRISTIANISMO

PR. JEREMIAS PEREIRA:
42 ANOS DE ORDENAÇÃO PASTORAL

PANDEMIA NA ADOLESCÊNCIA

ENTREVISTA: O QUE É SER HOMEM?

22

SAIBA MAIS

24

PENSE NISSO

COMO CONCILIAR SUA VONTADE COM A
VONTADE DE DEUS?

QUEM SOMOS EM CRISTO

PALAVRA

do pastor

NA ORAÇÃO, PERSEVERANTES!

POR QUE DEVEMOS ORAR?
Os grandes homens e mulheres de fé do Antigo Testamento eram intercessores.
Salmos é um grande livro de adoração e oração.
Jesus orou e nos recomenda orar.
Ele ensinou os seus discípulos a orar.
A igreja em Atos se dedicava à oração.
As cartas Paulinas estão recheadas de oração e recomendações para que oremos.
Jesus e o Espírito Santo são nossos intercessores.
ONDE DEVO ORAR?
Ore em secreto. Tenha o hábito diário de separar um
tempo de oração a sós com Deus.
Ore em família. Resgate essa prática impulsionadora
do seu lar.
Ore com a família.
Ore todos os dias com o máximo de pessoas da família
que você conseguir.
Ore em seu GCOI.
Ore por telefone ou ligações de vídeo.
Ore com pessoas na rua, no trabalho, onde lhe autorizarem.
Ao encontrar com os irmãos, ore em qualquer lugar.
Ore nos hospitais, cadeias, dentro do carro, no avião;
ore em qualquer lugar.
Ore nos cultos públicos.
Ore quando entrar no templo.
Ore durante o culto e a pregação da Palavra.
Ore enquanto trabalha, viaja, descansa.
Ore ao levantar.
Ore antes de dormir.
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POR QUEM ORAR?
Ore por todas as pessoas.
Ore pelas autoridades políticas, civis, militares, jurídicas
e eclesiásticas.
Ore pelos seus pastores e missionários que você
conhece.
Ore pelos irmãos para que amadureçam na fé.
Ore pelas crianças, juniores, adolescentes, jovens,
casais, homens, mulheres e idosos.
Ore pelos divorciados, divorciadas e viúvas.
Ore pelos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e até
mil gerações.
Ore pelos que zombam e perseguem os que seguem a
Cristo.
Ore para que os legisladores façam leis que protejam
os valores judaico-cristãos.
Ore pelos mais duros de coração.
Ore pelos seus inimigos.
Ore pela restauração de irmãos e irmãs que
tropeçaram na fé.
Ore por uma nação especificamente.
Ore pelas nações.
Ore pelos povos menos alcançados no Brasil: indígenas,
ribeirinhos, ciganos, quilombolas, mais ricos, mais
pobres, refugiados, imigrantes e surdos.
Ore pelos seus amigos e vizinhos; e pelas pessoas de
sua rua, bairro e cidade.
Ore por crianças e adultos especiais.
Ore pela restauração de alcoólatras, dependentes
químicos e pessoas com vícios sexuais.
OUTROS MOTIVOS
Ore diariamente para ser cheio do Espírito Santo.
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Ore pelo avivamento da igreja.
Ore pela colheita exponencial com a pregação do
Evangelho.
Ore para que a igreja seja bíblica, contemporânea,
acolhedora, presente na cidade e parceira na
evangelização do mundo.
Ore por provisão para seu lar e para sua igreja.
Ore para ter um coração sem soberba e sem idolatria.
Ore para que seu coração seja generoso.
Ore para que os valores do Reino alcancem a política, a
mídia, a educação, a arte, a economia e todas as áreas
de entretenimento.
Ore para que você e os irmãos tenham discernimento
de espírito.
Ore para que a nova geração seja levantada de modo
exponencial.
Acrescente seus motivos de oração...
Seja perseverante!
Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular
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A carta de Paulo aos colossenses é o maior tratado
cristológico que foi dado
à igreja. O Apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo,
escreveu essa carta com
FORTALEÇA-SE PELA
o propósito de combater
ORAÇÃO E AÇÕES DE GRAÇAS
algumas heresias que estavam rondando a igreja
e instruí-la sobre quem é
o Senhor Jesus Cristo e quem somos diante d’Ele.

MENSAGEM

de capa

Os dois primeiros capítulos dessa carta tratam de
Cristo e de nossa comunhão com Ele. Os dois últimos
capítulos enfatizam a pureza e a cordialidade da nossa
convivência com o próximo, de maneira que honremos
e glorifiquemos ao Senhor Jesus.
A tônica dessa carta é revelar à igreja quem é o Senhor
Jesus, a sua divindade, a sua glória, a sua riqueza, o seu
poder, a sua bondade, a sua misericórdia…
O Senhor Jesus é Deus, pois n’Ele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Ele é o criador e o
mantenedor de toda a criação. Ele é o Cabeça da Igreja,
o Redentor que derramou seu Sangue na Cruz para
reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto na
terra como no céu (Cl 1.15; 1.20; 2.9).
O Espírito Santo trilha uma linha sequencial nesta carta
que começa com ações de graças, seguido pela oração,
a excelência da pessoa e da obra de Cristo, o nosso
relacionamento com Cristo, o nosso relacionamento
com o próximo trazendo glória a Cristo, instrução à
oração e saudações. De forma geral, eu diria que um
resumo desta carta seria três pontos: 1- Jesus Cristo;
2- Jesus Cristo e nós (a Igreja); 3- Jesus Cristo, nós e o
próximo.
Colossenses é essencialmente uma carta prática que
ensina os crentes a se relacionarem de forma respeitosa
diante do Senhor Jesus. Maridos, esposas, filhos,
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empregados, patrões, todos devem honrar e respeitar
uns aos outros e viverem uma vida santa e honesta
por causa de Cristo, pois é a Ele que estamos servindo
quando trabalhamos e quando nos relacionamos com
os outros.
O Senhor Jesus é a base dos nossos negócios, do nosso
trabalho, do nosso lar e do nosso convívio na sociedade.
Por causa do Senhor Jesus, os crentes serão melhores
maridos, melhores esposas e melhores filhos. Os
empresários serão melhores patrões, e os empregados
servirão com mais dedicação honrando ao seu chefe,
pois sabem que estão servindo é a Cristo, o Senhor de
todos, o dono de tudo.
Nesta carta, o Senhor Jesus é apresentado como a
razão da nossa vida, a motivação do nosso trabalho,
o fundamento da nossa família, o calibrador dos
nossos relacionamentos diante da sociedade e a nossa
esperança final da glória.
Acima de tudo, a carta aos Colossenses é um eloquente convite a olharmos para o Senhor Jesus de forma
mais profunda, pois n’Ele estão escondidos todos os
tesouros, da sabedoria e
do conhecimento. Celebremos e nos aprofundemos
no conhecimento d’Aquele que é a imagem visível
do Deus invisível, d’Aquele
cujo mistério esteve oculto
dos séculos e das gerações,
mas que foi revelado a nós,
a saber: Jesus Cristo vivendo em nós é a esperança
da glória.
Pr. Eloízio Coelho
Pastor Auxiliar
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Neste mês, no dia 09, é
celebrado o dia daquele
que leva o copo de água
para o preletor; daquele
que ajuda o cadeirante a
entrar na igreja; do que
pede aos mais falantes
DIACONATO: AUXÍLIO,
SERVIÇO E CUIDADO
para fazerem silêncio;
daquele que ajuda os irmãos a encontrarem lugar para se sentar; do que colabora na distribuição
dos elementos da Santa Ceia; do que pede para as
pessoas não se debruçarem sob a proteção de vidro
na galeria… o diácono!

FIQUE POR

dentro

E que tal conhecer e entender melhor as funções dessa
figura tão importante dentro da igreja?
“O diácono tem como função auxiliar quem necessite,
fiscalizar e prezar pela manutenção da ordem e
reverência na igreja e nos cultos, além de ajudar no
recolhimento da arrecadação dos dízimos e ofertas”,
explica um dos diáconos mais jovens da Oitava, Victor
Ignácio, de 28 anos.
Na Diaconia da Oitava desde 2018, sentiu o chamado de
Deus e procurou obedecê-lo, entendendo ser a vontade
de Deus para sua vida. Para ele, a importância dessa
função está “no cuidado ao próximo, no auxílio à igreja
e a quem necessitar, no zelo pelas coisas que são d’Ele
e para Ele.”
Diácono mais bem votado da igreja no ano de sua
segunda eleição, em 2011, Márcio Silva (49), mais
conhecido por todos como “Marcinho”, está na Oitava
desde 1999. Ele já se prepara para seu quarto pleito,
colocando nas mãos de Deus a possibilidade de mais
um mandato.
Marcinho contou que foi uma grande surpresa ter sido
eleito, ainda mais como o mais bem votado, em 2011.
Sentindo-se privilegiado, diz que ficou muito feliz e
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honrado com essa oportunidade de servir na casa do
Senhor.
Para ele, o diácono tem uma importante tarefa no que
diz respeito à “manutenção da ordem do culto, devendo
estar sempre atento ao que os pastores necessitam e ao
que está acontecendo à sua volta, no púlpito e no meio
da igreja, chamando a atenção quando necessário, com
gentileza e educação”.
Sobre o processo para tornar-se um diácono, é importante destacar que, na igreja presbiteriana os procedimentos são um pouco
diferentes do que em
outras igrejas. Em muitas delas, o membro é
convidado pelo pastor
e, a partir deste convite,
passa a servir como diácono. Aqui, o candidato deve ser indicado por
algum membro ou pela
Junta Diaconal, além
de ser maior de idade, membro da igreja e
preencher os requisitos
contidos na Palavra de
Deus, como os descritos
em Atos 6.3-4: “homens
de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria”.
A partir daí, a comissão responsável examinará o candidato, o entrevistará e o encaminhará à candidatura para
o Conselho da igreja, que definirá quem participará da
eleição.
Ore pelos diáconos da Oitava, para que Deus continue
os abençoando e recrutando mais trabalhadores para
Sua seara.
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ESPECIAL

politica

A POLÍTICA E O CRISTIANISMO

“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. A frase, que encerra o versículo 15 do capítulo 24 de Josué (AT), consta
do topo do perfil de uma rede social de Ciro Pereira, vereador eleito em Belo Horizonte pelo Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), em 2020, com 4.340 votos. Nascido em
1991 e membro da Oitava Igreja, Ciro exerce seu primeiro mandato. Sua missão? “Defender a Palavra de Deus
e lutar para que nossos princípios e valores não sejam
destruídos por uma pauta progressista que deseja destruir a família criada por Deus”, enfatiza.

À Oitava Revista, o jovem parlamentar revelou desafios
enfrentados na Câmara Municipal de Belo Horizonte,
contou como pretende defender suas convicções enquanto figura pública e refletiu sobre o papel do cristão na política e na sociedade.
Oitava Revista: Atualmente, no Brasil, vivemos em
um cenário bastante polarizado (Direita X Esquerda).
Nessa “guerra”, qual o papel do cristão?
Ciro Pereira: Como cristãos, fomos criados para adorar
ao Criador, fazendo Seu nome conhecido na Terra, pregando o Evangelho através de nossos dons e talentos
e crendo na Bíblia como regra de fé e prática. É difícil
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conceituar a polarização política de hoje em dia, mas
acredito fielmente que temos que nos afastar de qualquer ideologia que pregue contra a vida e contra os
valores e princípios bíblicos. Nesse ponto, não dá para
ficar “em cima do muro”. Como seguidores de Cristo,
condenamos o aborto e entendemos casamento e família a partir da concepção bíblica de homem e mulher,
não existindo interpretação de gênero.
OR: Você já enfrentou algum tipo de resistência,
dentro da Câmara, pelo fato de ser cristão? Você tem
liberdade para debater projetos com vereadores
não crentes?
CP: Eu tomei a decisão de me posicionar como cristão
e externar meus valores desde o primeiro dia do meu
mandato. Ainda não tive, nesse primeiro mandato, um
grande embate ideológico, mas já consegui junto à bancada cristã retirar de pauta um projeto para equidade de
gênero, que defendia uma pauta progressista, que eu,
como cristão, não apoio. Sobre debater projetos com
vereadores não crentes, não vejo problema. Temos em
comum um objetivo: trazer melhorias para a cidade de
Belo Horizonte e seu cidadão. Todo projeto que não tenha como viés ir contra aquilo que acredito como regra
de fé e prática, e que for bom para nossa cidade, vou
debater com o vereador que desejar somar.
OR: Como você lida com projetos que, de alguma
forma, vão contra a Palavra de Deus? Cite alguma
experiência.
CP: Como eu disse, fui um dos membros atuantes para
tirar de pauta de votação um projeto para equidade
de gênero. O projeto era disfarçado de uma boa ideia,
mas ampliava a margem do entendimento a respeito
da definição de mulher, dando oportunidade para uma
interpretação divergente da bíblica. Como cristão, não
tenho a opção de me omitir e não me posicionar. Farei
isso sempre que for preciso.
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OR: Até que ponto é possível defender a Palavra de
Deus em um Estado laico*?
CP: O Estado, constitucionalmente, tem a obrigatoriedade de ser laico no Brasil; as pessoas, não. Também pela
Constituição, temos a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Existe uma diferença entre defender e
impor. O representante eletivo do povo (político) representa o desejo de várias pessoas que o elegeram. Eu,
enquanto parlamentar, vou defender a Palavra de Deus
e lutar para que nossos princípios e valores não sejam
destruídos por uma pauta progressista que deseja destruir a família criada por Deus.
OR: Qual sua opinião sobre políticos que usam o nome
de Deus em benefício próprio? Você já se deparou
com algum na Câmara?
CP: É triste, mas infelizmente isso ainda acontece. Não
apenas na política, mas em várias áreas da sociedade,
as pessoas usam e manipulam o nome de Deus em benefício próprio. Precisamos apenas entender uma coisa: a política é um instrumento de mudança da sociedade, que pode ser utilizado por Deus, e Deus levanta
grandes homens na política. Não é porque um ou outro
homem errou, pecou e caiu, que vamos generalizar os
homens de Deus nessa área.
OR: Você vê problema em o cristão votar em um representante não cristão? Por quê?
CP: Devemos, primeiro, nos perguntar qual a motivação
do nosso voto. São os políticos (que antes candidatos)
que vão tomar decisões nas áreas da educação, saúde,
economia e várias outras. Eu desejo que homens e mulheres com valores cristãos, inspirados e guiados por
Deus, tomem essas importantes decisões nas diversas
áreas do nosso país, estados e municípios.
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OR: Como escolher bons candidatos?
CP: É um somatório de: verificar a existência de boas
propostas e suas viabilidades, verificar seu passado e
antecedentes e analisar a capacitação técnica. Vale lembrar que nosso papel de cidadão é estudar nossos candidatos e o que cada um deve fazer. Um governador, por
exemplo, tem função muito diferente de um senador.
Em todos os casos, partir de valores e princípios cristãos
e de um candidato que se posiciona (não dá para ficar
“em cima do muro”), é um bom ponto de partida.
OR: Você incentivaria outros cristãos a se candidatarem a cargos públicos? Por quê?
CP: Com toda certeza, o cristão precisa colocar seu
nome à disposição da população. Precisamos entender a importância desses cargos e a responsabilidade
que existe em cada um deles. Quando nos omitimos,
alguém que não é cristão vai ocupar esses locais. Não
adianta depois reclamarmos de uma má gestão ou da
inserção de ideias e leis que não concordamos. Ou nos
posicionamos e ocupamos esses cargos, ou seremos
governados por homens e mulheres que não temem a
Deus e não vivem seus princípios.
*Estado cuja interferência de correntes religiosas em assuntos estatais
não é permitida. (politize.com.br)
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MATÉRIA

do mes
^

PR. JEREMIAS PEREIRA:
42 ANOS DE ORDENAÇÃO PASTORAL

Tudo começou láaaa em Janaúba, no sertão
das Minas Gerais. Nascido em 27 de março
de 1955, o menino Jeremias cresceu sob a
disciplina e os cuidados de Seu Anatalão e
Dona Ilca, que faziam o possível e o impossível para criar seus 11 filhos.
Jeremias cresceu forte e cheeeeio de sustança. Ainda adolescente, mudou-se para
a capital Belo Horizonte e, neste período,
percebeu que tinha um chamado pastoral.
Ele até cogitou seguir outro caminho, mas
não teve jeito. Deus já o havia escolhido.
Em 1975, aos 20 anos de idade, ingressou
no Seminário Presbiteriano de Campinas.
Formou-se em 1979. Começava, então,
uma trajetória repleta de desafios. De volta a Belo Horizonte, foi nomeado Secretário Presbiterial dos Adolescentes, na Quarta Igreja Presbiteriana. Bons tempos!
Porém, três anos depois, a convite do
saudoso Reverendo Wilson de Souza, o
“Pastorzão gente boa” chegava na Oitava
Igreja, ainda localizada na Rua Itamogi,
no bairro Colégio Batista, para pastorear
nossos jovens e adolescentes. Foram
aproximadamente seis anos nesta função.
Até que, em 1988, tornou-se Pastor Titular
da Oitava - até então, o maior desafio de
sua trajetória.
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Vieram os anos 90, e enquanto Jeremias desenvolvia seu
ministério, a Oitava Igreja crescia. Crescia tanto, que foi
preciso construir um novo templo, agora no bairro Palmares. Tempos de amadurecimento. Antes da virada
do século, já eram 20 anos só de pastoreio. Boa, boa,
boa! Mas ainda era apenas o início de uma carreira que
atravessaria as décadas de 2000 e de 2010, chegando
a 30 de junho de 2021, dia em que comemoramos seus
42 anos de ordenação.

E a história
não termina
por aqui.

AVANCE,

Jeremias!
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REFLEXÃO

adolescentes
PANDEMIA NA
ADOLESCÊNCIA

A vida do adolescente
sempre foi repleta de
desafios. Porém, desde
o início da pandemia da
Covid-19, as tensões se
agravaram e a vida de
muitos deles tornou-se
ainda mais complexa.

Juliana Dias, integrante
da Rede de Adolescentes da Oitava (READ), define o período de pandemia
como uma “montanha russa”. Ela conta que, “embora
tenha tido mais tempo para ficar em casa e ter momentos a sós com Deus, enfrentou desânimo e até
frieza espiritual”.
Também integrante da READ, Elias Nacif (17) ressalta
que, apesar da suspensão dos cultos presenciais e
da migração das reuniões para o ambiente on-line, a
comunhão com o Senhor não foi abalada. “Para quem
estava realmente interessado em se encontrar com
Deus, até que não fez tanta diferença [a realização
de cultos on-line], porque a READ manteve contato
com os adolescentes”, revela.
Assim como as igrejas, as escolas tiveram de se adequar ao mundo virtual. E para esses adolescentes,
como foi estudar diariamente na frente do computador? “Sendo bem sincera, foi bem cansativo. Acredito que grande parte dos adolescentes está cansada
dessa rotina de aulas em EAD (Educação à Distância).
Tem sido complicado, mas continuamos firmes e fortes, pois acreditamos que logo tudo isso vai acabar”,
afirma Juliana.
Os encontros semanais e antes quase diários com os
amigos é outro ponto a se destacar. Marcar aquela
“resenha”, comer uma pizza e jogar videogame com os
“parças” tornou-se praticamente impossível, já que a
pandemia restringiu quaisquer tipos de aglomeração.
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“Tem sido difícil ficar sem ver os amigos. De certa
forma a gente não perde o contato porque existem
as redes sociais, mas não é a mesma coisa. Apesar da
distância, nos mantivemos ‘juntos’, orando uns pelos
outros e fazendo devocionais on-line”, diz Elias.
DIA DO ADOLESCENTE PRESBITERIANO
Todos os anos, sempre no 4º domingo do mês de julho,
é comemorado o Dia do Adolescente Presbiteriano em 2021, a data é celebrada em 25/07. E os exemplos
da Juliana e do Elias, ambos da Rede de Adolescentes
da Oitava (READ), nos mostram que, independentemente da fé que professam, esses jovens precisam
de atenção e, claro, de muita oração.
Portanto, marque no seu calendário o dia 25 de julho
e separe um tempo para clamar em favor dessas
vidas que, diante de tanta incerteza quanto ao futuro,
podem sofrer distúrbios como ansiedade e depressão.
Peça ao Senhor Jesus para cuidar da saúde física e
mental desses meninos e meninas, para que eles não
se desviem dos caminhos do Eterno e permaneçam
saudáveis, física e espiritualmente.
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Celebrado em 15 de
julho, o Dia do Homem
pode até não ter o apelo
comercial de outras
datas - como o Dia dos
Pais -, mas não deixa de
ser importante. Afinal,
ENTREVISTA:
O QUE É SER HOMEM?
hoje muito se discute o
que de fato é ser homem
e qual o papel deste na
sociedade. No seio da igreja não é diferente. Embora
única, verdadeira e imutável, a Palavra de Deus pode
ser interpretada de diferentes maneiras, inclusive nos
trechos em que a figura masculina é citada.

HOMENS E

mulheres

Diante desse cenário, faz-se importante refletir acerca
da representatividade do homem, sobretudo cristão.
Para isso, a Oitava Revista entrevistou o Pr. Roberto
Santos, psicanalista e responsável pelo Ministério de
Família da Oitava:
Oitava Revista: De acordo com as Escrituras
Sagradas, o que é ser homem e qual o seu papel
na igreja e na sociedade?
Pr. Roberto Santos: Em 1 Reis 2.2, Davi deu uma ordem
a seu filho Salomão, que serviria como rei depois dele.
Ele disse: “esforça-te, pois, e sê homem”. Talvez Davi
tenha percebido alguma fraqueza em Salomão. Talvez
ele soubesse que Salomão seria testado de maneiras
muito maiores do que antes. Seja qual for o motivo exato,
Davi sabia que Salomão precisava de força e coragem.
Grandes responsabilidades requerem grande força
e coragem. Um homem deve ser amoroso, respeitoso,
sensível, que instrua e discipline os filhos, bom exemplo,
alguém de oração.
OR: “Maridos, amai vossa mulher, como também
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou
por ela (...)” (Ef 5.25). De maneira prática, como os
homens casados devem aplicar esse versículo?
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RS: O marido, em toda a conversa com a esposa,
deve manifestar o mesmo espírito que o Senhor Jesus
manifestou à igreja; ou, em outras palavras, ele deve
imitar o Senhor, amando-a, doando-se e sacrificandose por ela. Assim como Ele se entregou a sofrer na cruz
para salvar a igreja, devemos estar dispostos a negar a
nós mesmos e a suportar labuta e provação, de modo a
promover a felicidade da esposa. É dever do marido suprir
as necessidades da esposa; negar a si mesmo descanso
e tranquilidade, se necessário, de modo a atendê-la na
doença e ir adiante dela; defendê-la se ela estiver em
perigo; e estar pronto para morrer para salvá-la.
OR: O homem tem o dever de levar o sustento
para dentro de casa, ou nos dias de hoje essa
responsabilidade pode ser dividida com a mulher?
RS: A priori, cabe ao homem casado cumprir o que lhe
é atribuído. Prover e proteger são algumas das competências de um marido comprometido com Cristo e sua
família. No entanto, no contexto ao qual nos encontramos, faz-se necessária a participação tanto do marido
quanto da esposa na manutenção da família. Hoje, a
ideia de que só o ‘Alfa’ faz, às vezes, é cansativa.
OR: O Sr. entende que os homens de hoje são
“menos homens” que os de antigamente?
RS: A sociedade muda e exige que nos adequamos a ela.
O homem moderno precisa se reinventar, mas sempre
haverá espaço para um homem crente, emocionalmente
curado, seguro de si, convicto de sua fé e firmado em
princípios que respeitam o ‘diferente’, as crianças, os
idosos e os mais vulneráveis.
OR: Enquanto esteve na Terra, Jesus nos ensinou
muitas coisas. Quais características d’Ele devem
ser imitadas pelos homens?
RS: Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse: “Tornem-se
meus imitadores, como eu o sou de Cristo”. Se você está
em Cristo, o Espírito Santo que habita em você será capaz
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de moldá-lo e a cada dia lhe tornar semelhante a Ele.
Isso refletirá nos seus atos e nos frutos da sua atitude.
Ao olharmos para a vida de Cristo, tudo quanto Ele
nos ensinou é algo que deveríamos imitar. Os capítulos
5, 6 e 7 de Mateus contêm ensinos que todo homem
deveria assimilar e imitar, tais como: humildade, amor
ao próximo, [lições sobre] divórcio, perdão, como ver a
vida, jejum, a ansiedade da vida, etc.
OR: Como o homem cristão deve se posicionar
nesses tempos em que a figura masculina tem sido
tão questionada?
RS: Quando o homem cristão
assume a sua fé e a prática,
não necessita de mais nada.
Ele não precisa reafirmar
que é o “homem da casa” ou
que é homem. Ele só precisa
ser ele, seguro de si, convicto
dos seus princípios, amável
e servil.
OR: Devemos celebrar o
Dia do Homem ou usar
a data para refletirmos
sobre que tipo de homem
temos formado e sido?
RS: Precisamos lembrar, comemorar e honrar o homem
sempre, em casa, na igreja e
na sociedade. Mas, enquanto comemoramos, devemos
aproveitar a oportunidade
para refletir sobre o seu papel na sociedade, na igreja e
na família.

B O L E T I M D I G I TA L O I TAVA I G R E J A

DICAS

do Pr. Israel

COMO CONCILIAR SUA VONTADE
COM A VONTADE DE DEUS?

Essa é uma ótima pergunta, e creio que é bem possível
que você já a tenha feito. Afinal, quem deseja agradar
a Deus, deve se preocupar em não realizar projetos
nos quais o Senhor está do lado de fora.
A Bíblia diz: Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os
desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao
Senhor, confia nele, e o mais ele fará. (Sl 37.4)
À luz desse texto (Sl 37.4), quero destacar cinco pontos
para reflexão, para que seu coração permaneça
alinhado com o coração de Deus:

SE EU QUERO, DEUS QUER!

É um erro achar que, tudo o que eu quero,
Deus quer também. Guiar sua vida por essa
visão o fará ver o Senhor de todas as coisas
como alguém que está à sua disposição para
fazer o que você quiser, e não é assim que
funciona;

SE EU QUERO, ENTÃO
DEUS NÃO QUER…
Assim como é errado achar que Deus aprova
todos os desejos do nosso coração, é errado
achar que, porque é um desejo do nosso
coração, Deus desaprova. Muitas vezes na
caminhada perceberemos que alguns dos
desejos do nosso coração foram colocados
pelo próprio Deus.
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O QUE É ME AGRADAR DO
SENHOR?
O texto diz: agrada-te do Senhor. Perceba,
é do Senhor. Não apenas do que Ele fez por
você, mas sobretudo de quem Ele é, de Sua
pessoa. Precisamos aprender a louvar ao
Senhor pelo que Ele é: Santo, Eterno, Perfeito,
Todo-poderoso;

TENHA SEU CORAÇÃO
MOLDADO PELO SENHOR
Ao olhar para quem Deus é e ao se agradar
d’Ele, seu coração começará a se parecer com
o coração do próprio Deus. Seus desejos serão
moldados aos desejos d’Ele. Seus valores
serão mudados pelos valores d’Ele;

DEUS REALIZARÁ OS DESEJOS DO SEU CORAÇÃO!
É uma promessa! Quando amamos ao Senhor
acima de todas as coisas, seremos moldados
por Ele, os desejos do nosso coração serão
transformados pelos propósitos eternos de
Deus e veremos grandes coisas acontecendo.
Pode ser que Deus tenha coisas muito maiores
preparadas para você! Creio que Ele quer usar a
sua e a minha vida de uma maneira que ainda não
imaginávamos ser possível. Digo isso, porque sei que
Ele nos ama.
Que Jesus abençoe sua vida, e que você busque de
todo coração a presença do Senhor Jesus!
Pr. Israel Abreu • Pastor Auxiliar
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PENSE

nisso

QUEM SOMOS EM CRISTO

Quem somos em Cristo? Esta é certamente a pergunta
mais importante que devemos responder. É claro que
estou partindo do pressuposto que você já tenha entregue sua vida para Jesus, pois como é bom pertencer
a um Deus como o nosso Senhor Jesus Cristo! O que
somente Ele pode fazer por nossas vidas é realmente
algo extraordinário.
Em Cristo nós recebemos: a verdadeira vida, um novo
propósito, o perdão dos nossos pecados, a certeza da
salvação, a confiança de sua presença conosco a todo
instante, a garantia de que um dia seremos completamente transformados e estaremos eternamente com
Ele. Não existe nada fora de Cristo. Ele é Deus de Deus,
criador e sustentador de tudo.
“Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem
ele, nada do que foi feito se fez.” (Jo 1.3)
Se a gente não compreender essa verdade, talvez corremos o risco de passar por essa vida sem realizar aquilo que Deus deseja que cada um de nós façamos. Isso
quer dizer que, se estamos em Cristo, recebemos também uma missão para realizar. Não podemos mais viver como vivem as pessoas que não conhecem a Deus
e são alheias à Sua vontade. É somente em Cristo, portanto, que descobrimos a nossa verdadeira identidade
e o propósito para o qual fomos criados.
“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz.” (1 Pe 2.9)
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Veja alguns versículos que falam sobre
a nossa identidade em Cristo:
• Em Cristo eu sou um filho de Deus (Jo 1.12; 1 Jo 3.1);
• Nele eu sou reconciliado com Deus (2 Co 5.18);
• Eu sou amigo de Jesus (Jo 15.14);
• Sou coerdeiro de Jesus, compartilhando Sua herança
com Ele (Rm 8.17);
• Estou unido a Deus em um só espírito. Eu sou um
templo de Deus. Seu Espírito e Sua vida vivem em
mim (1 Co 6.17-19);
• Eu sou um membro do corpo de Cristo (1 Co 12.27);
• Eu sou um santo justificado (Ef 1.1, Rm 5.1);
• Estou redimido e perdoado (Cl 1.14);
• Estou completo em Jesus Cristo (Cl 2.10);
• Estou livre de condenação (Rm 8.1);
• Eu sou uma nova criação porque estou em Cristo (2
Co 5.17);
• Eu sou escolhido por Deus, predestinado para ser seu
filho por meio de Cristo (Ef 1.5);
• Estou estabelecido, ungido e selado por Deus (2 Co
1.21-22);
• Não tenho espírito de medo, mas de amor, poder e
uma mente saudável (2 Tm 1.7);
• Eu sou um colaborador de Deus (1 Co 3.9);
• Estou sentado nos lugares celestiais com Cristo (Ef
2.6);
• Tenho acesso direto a Deus (Ef 2.18);
• Eu fui escolhido para dar frutos (Jo 15.16);
• Eu sou uma das pedras vivas de Deus, sendo edificado em Cristo como uma casa espiritual (1 Pe 2.5);
• Recebi promessas extremamente grandes e preciosas de Deus, pelas quais compartilho Sua natureza (2
Pe 1.4);
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• Sempre posso desfrutar da presença de Deus porque
Ele nunca me deixa (Hb 13.5);
• Deus trabalha em mim para me ajudar a fazer as coisas que Ele deseja que eu faça (Fp 2.13);
• Posso pedir sabedoria a Deus e Ele me dará o que
preciso (Tg 1.5).
Viva para Cristo! Não
há verdadeira vida sem
Jesus, e a nossa vida
não tem sentido sem
Ele. Se entregue a Ele
todos os dias e persevere na sua presença.
Viva como um verdadeiro filho de Deus e
demonstre aos outros
tudo aquilo que Jesus
fez por você.
Pr. Adelchi Rangel •
Pastor Auxiliar
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