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Ser mãe, uma dádiva de Deus.
Hoje é um dia muito especial para nós, dia de festa, pois
comemoramos o dia das mães. Entendemos pela Escritura Sagrada
que Deus fez a mulher a fim de ser uma auxiliadora idônea para o
homem (Gn 2.18,21-22). Contudo, o mesmo Deus deu a ela algumas funções específicas dentre as quais se destaca a nobre função
de ser mãe. Quais são as qualidades marcantes de uma mãe?
Uma qualidade notável que percebo nas mães é o amor com
que amam seus filhos. Creio que essa palavra (amor) descreve
muito bem o que é uma mãe. O amor é a base na qual se fundamenta todas as outras qualidades demonstradas por uma mãe. O
amor é capaz de fazer com que elas deem a vida pelos filhos se
necessário for. Penso que muitos de nós já ouvimos histórias de
mães que “sacrificaram” suas vidas em prol dos filhos. Histórias de
mães que em tempo de escassez deixam de comer para dar aos
filhos, que deixam de comprar roupa para si para comprar para
eles, de mães que deixam de fazer a vontade dela para fazer a dos
seus filhos.
Isso me leva a pensar que a abnegação é outra qualidade
singular das mães. É notório como elas abrem mão de viver para si
a fim de viver para o benefício dos filhos. Não é difícil perceber que
após o nascimento de um filho, a mulher, que agora se tornou uma
mãe, dedica-se incansavelmente ao bem estar desse filho.
Outra qualidade das mães que me chama a atenção é que
elas são protetoras. A mãe quer proteger seu filho de tudo que
pensa ser prejudicial para ele. Ela quer protegê-lo da chuva, do frio,
da fome, da doença, da dor, da tristeza, da pobreza, do perverso,
do assassino, etc.
Nós, cristãos, podemos e devemos homenagear as mães,
isso é bom. Mas, acima de tudo, devemos engrandecer a Deus por
ter dado a elas virtudes que refletem o seu amor. O louvor a Deus
parte do pressuposto de que todas as nobres qualidades das mães
são dádivas de Deus e que Deus as dotou com tais qualidades que
refletem o seu caráter para que Ele seja glorificado. Portanto,
como Maria, a mãe do Senhor, adoremos a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas visíveis e invisíveis. A Jesus seja o louvor, o domínio e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. (Ap
5.11-14). Meus parabéns a todas as mamães da IPVC e que Deus
continue as capacitando na majestosa função de ser mãe.
Rev. Messias de Paula Souza
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Púlpito: Rev. Crispim e Diác. Miguel

Cantinho Missionário
Cristãos constroem estádio para a Copa
do Mundo
Enquanto trabalham, cristãos compartilham com
seus colegas sobre o amor de Jesus e muitos estão se
convertendo. Cristãos migrantes que vivem, atualmente, no Catar, estão trabalhando na construção dos
estádios de futebol para a 22ª edição da Copa do
Mundo, que acontecerá em 2022. Na zona industrial
de Doha, capital do país, um local onde os turistas não
costumam ter acesso, se reúnem vários trabalhadores
asiáticos, num apartamento de quatro andares. O trabalho é duro e cansativo para eles, mas ao final do dia
sempre reservam um tempo especial para ler a Bíblia
e orar, embora seja algo oficialmente ilegal perante o
governo.
"Estamos num país muçulmano muito intolerante,
então evangelizar é algo perigoso por aqui. Mas ninguém pode nos impedir de conversar com nossos colegas enquanto estamos trabalhando. Deus nos dá
muitas oportunidades, todos os dias, de testemunhar
sobre o amor de Jesus", concluiu Samuel*, outro trabalhador cristão.
Missão Portas Abertas

CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 78: Como é que a santificação dos crentes é imperfeita? R. A santificação dos crentes é imperfeita por
causa dos restos do pecado que permanecem neles, e das
perpétuas concupiscências da carne contra o espírito; por
isso são eles, muitas vezes arrastados pelas tentações e
caem em muitos pecados, são impedidos em todos os seus
serviços espirituais, e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus.
Ref. Rm 7.18, 23; Gl 5.17; Hb 12.1; Is 64.6.

18/05 – Miguel Crispim
18/05 – Ana Luiza Magalhães
19/05 – Rosangela Rios (Urbis VI)

98816-9125

Avisos
IPVC 100% DIZIMISTA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas ao
Senhor!
OFERTA PARA CONSTRUÇÃO: Contribua com
uma oferta para construção e reforma de nossa
igreja e se ainda não viu, dê uma passadinha por
lá para acompanhar o andamento da obra.
II SIMPÓSIO IPVC SOBRE FAMÍLIA: No próximo
fim de semana dias 19, 20 e 21 de maio/2017. Estará conosco os Pastores Paulo Brasil e Douglas
Leaman. O investimento é de apenas R$ 20,00.
Faça já sua inscrição na secretaria.

PARABENS MAMÃES: Rogamos ao nosso Deu Bondoso muitas bênçãos à todas!
PRÓXIMO DOMINGO – DIA DO JOVEM PRESBITERIANO: É com gratidão e alegria que lembramos no próximo domingo é dia dos jovens presbiterianos. Oremos
por nossa mocidade!

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 14/05 – Diác. Barreto
Dia 21/05 – Nilza Pereira
Dia 28/05 – Henrique Passos
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 16/05 – CONSELHO (Presb. Clériston)
Dia 23/05 – UPH
Dia 30/05 - SAF
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 14/05 – Rev. Crispim e Diác. Miguel
Dia 21/05 – UMP e Revs. Crispim e Leaman
Dia 28/05 – Rev. Crispim e Presb. Adail

Pensamento da Semana
"Pela cruz de Cristo, isto é, por sua
morte na cruz, somos crucificados para
o mundo (Gl 6.14; Rm 6.6). O pecado
em nós é mortificado pela virtude da
sua morte."
John Owen

Saudamos os visitantes!
Aos que nos visitam desejamos muitas bênçãos dos altos
céus. Se são membros de uma igreja evangélica, recebam e
levem o nosso mais cordial abraço. Caso não pertençam
ainda a nenhuma igreja evangélica, estamos de braços abertos para vocês e suas famílias. Sejam bem-vindos!

