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DOS TALENTOS AOS DONS
“O trabalho da igreja nunca é inútil pois é produto não da mente do homem, mas da
graça soberana de Deus, por meio dos dons”

Vemos, na história da igreja, os nossos talentos humanos tentando substituir os dons espirituais, e
com isso, observamos a igreja sofrendo por ai com
a competição sutil e “espiritualizada” dos talentosos,
que querem usurpar o governo do Espírito Santo.

A igreja é organismo vivo com a vida de Cristo. Deve
ser organizada, sim, sem ser uma mera organização.
Todo organismo vivo tem uma organização, porém,
nem toda organização é um organismo vivo. A igreja é
um organismo vivo organizada pelos dons do Espírito
Santo. Não são os nossos talentos, mas os dons que
a deixam bem organizada.
Os talentos são naturais, os dons, espirituais. Não existe dom de cantor, existe talento artístico. Os dons
são do Espírito e os talentos são nossos. Cantar é talento, mas profecia é um dom para edificação do corpo. A oratória é um talento, o ensino é um dom. Os
talentos geram admiração dos artistas, os dons, adoração à Trindade Santa.
Há muito show chamado de culto, mas não passa disso; é show. É lindo, mas não vai além dum espetáculo
de talentos. Não estou dizendo que os talentos não
podem ser expressões de culto, o que quero dizer é
que os talentos sem um espírito quebrantado e a unção, que vem do Espírito Santo, gera apenas vaidade
nos artistas e entretenimento no auditório. Assim, a
alma se emociona, mas não toca no espírito.
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Precisamos entender que a igreja não é uma democracia na qual escolhemos a Deus, mas uma teocracia
na qual ele nos escolheu para manifestar a Sua glória
refletindo os Seus dons. Não é um grupo de artistas
bem dotados, dando espetáculos, mas os filhos do
Altíssimo em plena adoração ao Cordeiro de Deus,
em perfeita singeleza de coração.
Administrar a igreja através de cursos da FGV, nada
tem a ver com administra-la na dependência do Espírito Santo. Ensinar teologia apenas como currículo
académico nunca se percebe a identidade do teólogo. Precisamos mais do que uma teologia da cruz,
precisamos de teólogos crucificados, exalando o
bom perfume da ressurreição de Cristo.
Gosto de William Hendriksen ao dizer: O trabalho da
igreja nunca é inútil pois é produto não da mente do
homem, mas da graça soberana de Deus, por meio dos
dons. É o governo do Espírito de Deus no espírito
regenerado do homem, promovendo adoração à
Trindade e fazendo brotar o serviço em favor do povo de Deus, sem o foco no servidor.
Os talentos buscam aplausos, mas os dons nunca
se exibem. Os talentosos se ressentem quando não
são reconhecidos, todavia, aqueles que Deus usa,
com Seus dons e os talentos pessoais, não fazem
questão dos holofotes, nem se magoam no anonimato.
Mendigos, não vamos criticar os talentos, eles também são dons da criação de Deus. O que se precisa
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A participação semanal das reuniões da igreja é um mandamento (Hb
10.25), não uma opção..
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Como posso saber se eu fui genuinamente convertido?
A primeira epístola de João oferece vários “testes”
para ajudar os cristãos a saberem se eles salvificamente chegaram à fé em Cristo:
1. O teste da fé: “Todo aquele que crê que Jesus é o
Cristo é nascido de Deus” (1 João 5.1a). Então, pergunte a si mesmo: eu confio em Jesus Cristo para a
salvação?
2. O teste da obediência: “Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém,
andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
seu Filho, nos purifica de todo pecado” (1 João 1.67). Então, pergunte a si mesmo: a minha vida mostra
um padrão habitual de pecado não arrependido ou de
arrependimento de pecado e de luta para andar na
luz?
3. O teste do amor: “aquele que não ama permanece
na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino; ora, vós sabeis que todo assassino não tem
a vida eterna permanente em si” (1 João 3.14b15). Então, pergunte a si mesmo: eu amo outros cristãos de maneiras concretas que mostram a realidade da minha fé?
4. O teste da perseverança: “Eles saíram de nosso
meio; entretanto, não eram dos nossos; porque, se
tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos” (1 João
2.19). Aqueles que não perseveram na fé provam
que sua fé era falsa desde o início. Então, pergunte a
si mesmo: eu estou continuamente na fé a despeito
das lutas e oposições?
Mais um princípio: até mesmo cristãos são propensos ao autoengano. Portanto, trabalhe essas questões com os membros de sua igreja que o conhecem
melhor e que o amam (veja Provérbios 11.4; 15.22).
Obviamente, isso é difícil de fazer se você não deixou
as pessoas entrarem em sua vida no início.
Alguém pode ser genuinamente convertido e viver
contente em pecado?
Falando de uma forma geral, não.
• João é absolutamente claro: somente aqueles que
andam na luz, obedecem aos mandamentos de Deus
e amam outros cristãos são genuinamente convertidos (1 João 1.6-7; 2.4-6; 3.7-8).
• Paulo levanta o mesmo ponto quando escreve: “Ou
não sabeis que os injustos não herdarão o reino de

Deus?” (1 Coríntios 6.9). Em outro lugar, ele diz claramente: “Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte; mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis” (Romanos 8.13). Aqueles que lutam ativamente
contra o pecado e buscam a retidão são genuinamente cristãos.
• O próprio Jesus diz: “Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos
bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo” (Mateus 7.18-19). Todos aqueles que nasceram de novo produzem bom fruto espiritual, o que destaca cada um deles como diferentes
do mundo (veja também Mateus 5.13-16; Mateus
7.21-22).
Embora nenhum cristão seja perfeito nesta vida, o
Novo Testamento insiste em que somente as pessoas cujas vidas demonstram genuíno fruto espiritual
nasceram de novo.
Como eu confronto de forma amável alguém que afirma ser convertido, mas que vive como um não
cristão?
Ore por você mesmo e pela outra pessoa. Ore para
que você seja fiel em simplesmente falar a verdade,
apoiando-s e
no Espírito de
Deus para fazer a obra de
verdadeira
persuasão (1
Coríntios 3.67; 2 Coríntios 7.8-10). Ore para que ela se convença e
para que tenha uma mudança de coração.
Fale a verdade em amor (Efésios 4.15). Aborde a pessoa cuidadosamente, pacientemente e gentilmente.
Explique que você a está confrontando a partir de
uma preocupação profunda e amável pelo bem eterno dela.
Leve-a para as Escrituras. Explique que seu propósito
não é dar um veredito final sobre sua alma. Ao contrário disso, você está preocupado com o fato de ela
não estar vivendo como a Escritura diz que um cristão vive. Indique para ela passagens como Mateus
7.13-29; Romanos 6.12-23; 8.13, 1 Coríntios 6.9-11; 2
Coríntios 13.5 e todo o livro de 1 João.
Questione-a gentilmente. Pergunte coisas como:
“Você acha que sua vida está de acordo com a figura
que a Bíblia faz de um cristão genuíno? Você está
genuinamente lutando contra o pecado ou está secretamente apreciando-o? Você acredita que ser um
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O VALOR DA MULHER CRISTÃ
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Irmãos Fortaleza (Valter),
Comunidade
Vida
(São
Paulo) , Comunidade Graça e
Paz (Jackson), Igreja Cristã
Boas Novas (Marcio - AM).

NECESSIDADES
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Sulamita, Edith (mãe do Emanoel), irmã Nita.
Outras: Avivamento para a
igreja em nossa nação,
famílias da igreja, grupos familiares. Evangelismo pessoal e estratégias para a

“Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. 11 O coração
do seu marido está nela confiado; assim ele não necessitará de despojo. 12 Ela só
lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. 28 Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada; seu marido também, e ele a louva." (Provérbios 31:1012,28)
Nos nossos dias, principalmente entre adolescentes - e talvez até mesmo entre
nós adultos - "ter valor" é ser bonita, ter os cabelos longos e bem cuidados, se
vestir bem e na moda, usando roupas de marcas famosas, ser alta, magrinha,
fazer parte de uma família influente, saber usar "palavras espirituais corretas, na
hora certa e com entonação adequada". Ela tem que se destacar tanto que qualquer pessoa, por exemplo, num Shopping Center, a apontaria como uma pessoa
de valor e que tem auto-estima.
Mas Deus não pensa assim. Ele me ama e me valoriza independente da minha
aparência física; Ele me ama e me valoriza apesar das minhas inseguranças; Ele
me ama e me valoriza porque um dia aceitei Seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de minha vida e me tornei parte de Sua família. Realmente,
Deus me considera uma "mulher de valor".
"A mulher de Deus tem auto-estima. O primeiro ingrediente para uma boa autoestima é saber que 'eu tenho valor'. A mulher de Deus sabe que é preciosa e
tem valor porque Jesus Cristo está em sua vida. Ela entregou sua vida para viver na presença dEle." Além do mais, ela é o templo do Espírito Santo.
E vejam como devemos nos sentir seguras: é o próprio Deus que nos diz em
Zacarias 2:8: "... porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho." Existe amor maior do que este? Com certeza, Deus cuida de nós e nos considera "mulheres de valor".
O mundo olha para as pessoas, sua influência, sua origem, popularidade.
Deus, que é o Deus de honra, de verdade e de valor e que nos criou a Sua imagem e semelhança, me vê como uma "mulher bela aos Seus olhos", como uma "mulher de honra" e como uma "mulher de valor".
Foi Cristo Que Valorizou A Mulher
Eu e você que somos crentes no Senhor Jesus, que um dia O aceitamos como
Senhor e Salvador de nossa vida, temos "uma herança de mulheres de Deus,
que conheceram Cristo pessoalmente." Na época de Jesus, as mulheres não
tinham muito valor. O "valor da mulher" era questionado pelos homens e eles
"negavam-lhe respeito e privilégios na política, no casamento, na economia, na
educação e na religião.
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Com Jesus era diferente. Ele pensava mais no valor da mulher do que no Seu
próprio valor.
"As mulheres judias nunca eram ensinadas em público - exceto por Jesus.
Um comerciante judeu nunca daria um troco de volta na mão de uma mulher,
com medo de tocá-la e ser contaminado, mas Jesus tocou as mulheres para
curá-las.
Em muitas ocasiões, Jesus revelou grandes verdades primeiro às mulheres. A
ressurreição, sobre a qual se baseia o Cristianismo, foi revelada primeiro a uma
mulher." Leia o artigo completo: http://solascriptura-tt.org/DoCoracaoDeValdenira/
ValordaMulherCrista-Valdenira.
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NOSSAS REUNIÕES
EBD e Adoração/Palavra

Oração de Mulheres

Culto de Doutrina

Oração de Homens

AGENDA
09h - EBD.
10H - Mesa do Senhor
18h - Mesa do Senhor

09h - EBD.
10h - Palavra Missões

09h - EBD.
10h-Oração Corporativa

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01/03 ARTHUR BERNADES DA SILVA
01/03 CREMILDA CARMO DOS SANTOS JR
03/03 CARLOTA LUZIANA OLIVEIRA LINS
03/03 OTONIEL DAVID DE CASTRO
04/03 ETNE BARROS DE CASTRO
04/03 TATIANE SANTANA DE SOUZA
05/03 GEROBSON GOMES DE LIMA
06/03 ANGELA CRISTINA G DE MEDEIROS
06/03 BENEDITA MARIA DE SOUZA
06/03 CRISLENE MARIA CLAUDINO
10/03 ANA KATIA LIMA GONÇALVES
10/03 IVANICE LEANDRO DA SILVA
11/03 ANA LUCIA DE SOUZA SILVA
13/03 JOSIMAR ALVES DA SILVA
15/03 AMANDA CAMILA BONIFÁCIO DA SILVA
15/03 MARIINETE AMARO DOS REIS ALVES
16/03 HILDA CORDEIRO DE ARAÚJO

16/03 ROSENILDA J. SILVA
16/03 ZILDA CORDEIRO DE ARAÚJO
17/03 GISÉLIA DESCHAMPS OLIVEIR
17/03 MARIA ALZANE RODRIGUES PEREIRA
17/03 PATRICIA KELLY NASCIMENTO DE PAIVA
17/03 TEREZA CRISTINA SANTIAGO DA SILVA
17/03 THAMIRES MILENA DO NASCIMENTO
18/03 JOSE EDELVIO DE JESUS RIBEIRO
18/03 SANDRA SILVA DOS SANTOS
10/03 WILKER JOSE R DE LIMA SOARES
21/03 RONALDO GOMES DA SILVA
22/03 SULAMITA SILVA DE ASSIS DOS SANTOS
23/03 MARCELLA VITORIA DE LIMA BARROS
25/03 MIKAELTHON DOS SANTOS BEZERRA
26/03 ELIANA MARIA DA SILVA
26/03 IARA SILVA ARAÚJO
26/03 ISRAEL LEITE ALVES JUNIOR
30/03 ANA LORY DOS SANTOS

PASTORAL: 40 DIAS ORAÇÃO E JEJUM
Irmãos, convocamos a igreja, de 05 /03 a 14/04, dedicar esse período em intercessão ao Senhor, especificamente em favor da evangelização de nossos vizinhos e parentes e pela eleição de
presbiíteros que acontecerá em maio/2017.

09h - EBD.
10h-Oração Corporativa

LEMBRETE
Paulo ensina:

“ ”Ao Deus único e sábio seja
dada glória, por meio de Jesus
Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém!”

