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Sextas-feiras às19:00h

Coração Adorador
"aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura." (Hb 10.22)

Em nossa adoração a Deus, a oferta agradável ao Senhor, que Deus aceita,
é aquela apresentada pelo adorador que tem um coração sincero, em plena certeza de fé,
purificado de má consciência, e santificado! (Hb 10.22)
Em Gênesis 4.4, há o registro de que Abel, um dos filhos de Adão, trouxe uma
oferta ao Senhor: “Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste.
Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta.”
Caim, irmão de Abel, trouxe ao Senhor uma oferta do fruto da terra. Somente
mais tarde, na Lei, foi que o Senhor estabeleceu que as primícias dos primeiros frutos da
terra deveriam ser trazidos à Casa do Senhor (Ex 34.26). O texto não revela se o fruto da
terra oferecido por Caim, era ou não, das primícias dos primeiros frutos da terra.
Quanto à oferta de Abel, diz o texto: "Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente
sacrifício do que Caim; pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto
às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala." (Hb 11.4). Neste texto
de Hebreus e em Gênesis 4.3-5, nada é dito quanto às razões pelas quais o sacrifício de
Abel foi mais excelente; talvez pelo fato de ter envolvido derramamento de sangue. Diz
o texto de Hebreus 12.24: “[...] e a Jesus, o Mediador de Nova Aliança, e ao sangue da aspersão
que fala cousas superiores ao que fala o próprio Abel.” Nos dias de Abel não havia nenhuma
profecia clara sobre a morte de Cristo na cruz, apenas a de Gn 3.15-final. É possível que
a inspiração de Abel, para apresentar oferta de sangue, tenha sido fruto de alguma
revelação divina. O fato é que o sacrifício de Abel foi declarado mais excelente.
Pelo seu sacrifício ele obteve o testemunho de ser justo, e teve a aprovação de
Deus, por três razões:- 1) por uma escolha soberana de Deus; 2) em face ao conteúdo
profético da sua oferta (derramamento de sangue); 3) por ter sido oferecida pela fé (Hb
11.4). É possível, também, que Abel tenha tido um coração mais adorador, do que Caim.
Mais importante que o teor, ou o conteúdo da oferta, é o coração do adorador.
"aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má
consciência e lavado o corpo com água pura." (Hb 10.22).
"... vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade; porque são estes que o Pai procura para seus adoradores." (Jo 4.23).
Por: Pr Edemar Vitorino
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Avisos & Edificação
LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO TEMPLO - Sábado 02/07/16 às 15:00h
Convidamos a todos os amigos e irmãos para participar conosco, na data acima, do histórico
Culto de Adoração e Louvor a Deus, de lançamento da “pedra fundamental” do templo da
nossa Igreja (que já está em início de construção) no terreno da Igreja localizado na rua do
ribeirão s/n - Parque Confiança (próximo ao palco de eventos). Sua presença muito nos
honrará e alegrará.
PRIVILÉGIO - Deus nos gera em Cristo a fim de viver em nós, pelo Seu Espírito, mantendo
conosco um relacionamento pessoal, íntimo e profundo, expressando-se em nós e através de nós
aqui na terra. Somos chamados a participar de Sua própria vida.
HOJE TUDO PODE SE FAZER NOVO EM SUA VIDA! - Este é um novo dia, tempo de
graça em sua história. Dia único e irrepetível. Jamais houve um igual nem jamais haverá outro
semelhante. Este é o tempo de você andar com Deus. Este é o tempo de você investir em sua
família. Este é o tempo de você servir ao próximo. Este é o tempo de você fugir do pecado. Este é
o tempo de você fazer a vontade de Deus! – Pr. Hernandes Dias Lopes.
VIVA O NOVO DE DEUS: - DEUS espera que quebremos todas as pontes que nos ligam à
nossa vida anterior, para que possamos ingressar na nova vida que preparou para nós.
Avancemos!
DEUS NÃO MUDOU – As histórias de restauração, milagres e esperança que estão na Bíblia
não estão lá apenas para nos contar o que Jesus fez, mas para nos ensinar que Ele faz! Ele ainda
perdoa, cura, toca; vem para fazer o que você não pode fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e para
sempre!
SEGUIR O EXEMPLO DE CRISTO – Em Filipenses 2.5, temos esta recomendação: “haja
em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus”. O que isto quer dizer? Nós
temos um modelo, eu não posso agora agir mais da forma que desejo para ter sucesso na vida.
Por isto a ordem é imperativa: VOCÊS TÊM QUE DESENVOLVER A MESMAATITUDE DE
CRISTO! A causa de uma ordem tão objetiva é uma só: DEUS PLANEJA E TRABALHA
PARAO NOSSO SUCESSO E FELICIDADE.
NOVOS MEMBROS DA IGREJA - O Conselho da nossa Igreja-mãe (Igreja Presbiteriana da
Vinhosa), reunido no Sábado 04/06/16, aprovou a recepção, por jurisdição, como membros
comungantes da nossa Igreja, o casal: Marcela Ramos da Silva Gonçalves Oliveira e seu espôso
Adriano de Oliveira Silva, procedentes da Igreja Batista, pais da recém-nascida, a linda Maria
Rita, de apenas quatro meses de idade, que também, oportunamente, estará sendo arrolada no rol
de membros não-comungantes. Damos as boas-vindas a estes novos irmãos, desejando que se
sintam muito bem e à vontade entre nós! Aproveitamos para convidar toda a Igreja para o “Culto
do Bebê” que estará sendo realizado na residência do casal, no Sábado 09/Julho às 16:00h,
promovido pela Sociedade Feminina da nossa Igreja, sob a direção da irmã Orly Silva.
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.

