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A Sabedoria mora com gente Humilde
“A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.” - Provérbios 29.22

No mundo nunca se falou tanto em ser bem sucedido, em ser o
melhor. A influência norte-americana torna-se inevitável e irreversível uma
vez que está enraizada em nossa cultura. Nossos jovens são orientados a
fazerem seus planos de carreira detalhados, onde o reconhecimento,
o dinheiro e o poder são perseguidos a qualquer custo.
A Igreja também tem sido vítima desta influência. Tornou-se raro
ouvir pregações sobre a humildade e a simplicidade de espírito. É comum
ouvirmos palavras somente de vitória, não que seja errado, mas a origem
dessa vitória muitas vezes é desvirtuada de Cristo para o homem. O homem
como sendo o provedor de seu sucesso.
Amados, é tempo de relembrar as orientações bíblicas a respeito do
estado de espírito e caráter do cristão. A humildade é uma destas virtudes
essenciais. Transcrevo, um texto do inesquecível autor C.S Lewis:
“Não pense que uma pessoa realmente humilde seja o que a maioria
das pessoas chama de “humilde” hoje em dia; não é um tipo escorregadio e
bajulador que está sempre a dizer que não é ninguém. Provavelmente a
impressão deixada por quem seja verdadeiramente humilde é que se trata de
alguém muito alegre e inteligente, tendo demonstrado um grande interesse
pelo que você lhe contou. Se você não gostou dele, é porque você tem um
pouco de inveja de quem quer que pareça gozar a vida tão facilmente. Ele não
é do tipo que pensa em humildade; aliás não chega nem mesmo a pensar em
si próprio.
A quem queira adquirir a humildade, acho que posso ensinar-lhe o
primeiro passo. É compreender que somos orgulhosos. E este é também um
passo enorme. Bem, ao menos nada, nada mesmo, pode ser feito antes disso.
Se pensamos que não somos orgulhosos é sinal de que, na realidade, somos
muito orgulhosos.” (C.S. Lewis, Mero Cristianismo)
Vale a reflexão: Hoje é tempo de se humilhar, não diante de homens,
mas do Senhor Altíssimo, que é a fonte da humildade, e a quem devemos
toda Honra e Glória.
Por: Pr Robson Vitorino

Acompanhe-nos pela Internet:
Nossa Página: http://www.ipvarresai.com.br - Email: ipb@ipvarresai.com.br
Facebook: a) FanPage: https://www.facebook.com/IPB.VarreSai b) https://www.facebook.com/edemar.vitorino

Avisos & Edificação
OREMOS PELO BRASIL - A Confissão de Fé de Westminster, que é
um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Capítulo III
- Dos Eternos Decretos de Deus, assim diz: “Desde toda a

eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria
vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece,
porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada
é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias,
antes estabelecidas.” - (Is 45.6-7; Jo 19.11; At 4.27.28). O Brasil enfrenta a pior crise ética
(moral) da sua história, e carece das nossas orações! Deus tem a solução para a crise do
Brasil, e promete, em Sua Palavra: “se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se
humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos
céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.” (2a. Cr 7.14). - Pr. Edemar Vitorino
FESTA DOS ANIVERSARIANTES DO 1o. QUADRIMESTRE - No 4 . Domingo de abril,
dia 24, vamos celebrar os aniversários de todos os irmãos deste quadrimestre (adultos, jovens e
crianças), com um culto de gratidão a Deus às 19:00h, e o tradicional bolo com refrigerantes ao
final. E após o encerramento do culto haverá também a entrega de lembrançinhas para as
crianças e juvenis. Irmãos aniversariantes desde já comecem a convidas seus familiares e
amigos... Peça a eles para reservarem esta data para estar conosco!
o

DEUS ESTÁ NO CONTROLE! - “Por acaso, você não sabe que fui eu que planejei tudo isso
há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de
muralhas virarem montões de entulho" (Isaías 37:26) - Deus explicando ao arrogante
conquistador rei daAssíria quem realmente estava no controle.
COMEMORAÇÃO DO DIA DA MÃES - No 2 Domingo de Maio, dia 08, o nosso culto
vespertino das 19:00h será em Gratidão a Deus pelas Mães. Nosso Coral Juvenil apresentará
músicas especiais de louvor a Deus alusivas às mães, esperamos contar com a presença de uma
preletora-missionária do Rio de Janeiro; teremos uma mensagem especial pelo nosso pastor, e o
nosso tradicional momento de confraternização após o culto, com bolo e refrigerantes. Todas as
mães estão desde já convidadas!”
o

OBRAS NO TERRENO

Já foram concluídos os trabalhos de terraplanagem
(aterramento e nivelamento). Outros procedimentos
complementares ao nivelamento do terreno ainda serão
realizados. E, em seguida, serão iniciadas as obras de
construção do templo! As suas orações e apoio são muito
importantes para o avanço desta obra! Estes trabalhos vem
sendo liderados e acompanhados pelo Diácono Marcos
Ferreira, com o apoio de toda a Comissão de Construção.
as

6 . feiras às 19:00h Temos Culto - Participe!
Visitante: a sua presença muito nos honra e alegra, volte sempre!
Ofertas e Dízimos: não fazemos recolhimento durante os cultos.
deposite seus dízimos e ofertas diretamente no gasofilácio.

