Estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam
agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o
que Deus quer de vocês por estarem unidos com
Cristo Jesus. 1Tessalonicenses 5:16-18

SEMANA 28 DE DEZEMBRO
À 03 DE JANEIRO DE 2020.

SAUDAÇÕES DE ANO NOVO!
Leitura: 1Tessalonicenses 5:12-23
Todo início de ano é tempo de rever
conceitos, valores, renovar votos, iniciar algo, avaliar
o que não fizemos ou fizemos mal no ano anterior e
buscar melhorar no novo ano. É ou não é assim?
Então vamos juntos avaliar o que a Palavra
nos instrui para realizarmos, e com certeza, será algo
para edificar nossas vidas
O apóstolo Paulo escreve para a Igreja de
Tessalônica e esses ensinamentos chegam aos
cristãos de todo o mundo com o intuito de fortalecer
a fé e transmitir a certeza da volta de Cristo e como
vale à pena guardar a salvação em Cristo Jesus. Nos
versos 12 e 13 ele nos instrui a honrar e respeitar
aqueles que nos dirigem e orientam na Palavra.
1- Que neste ano renovemos nosso
compromisso com nossos pastores, obedecendoos, orando por eles, não sendo “peso” a eles,
recebendo e retendo a Palavra genuína de Deus que
passam por suas vidas e chegam a toda a Igreja.
Devemos procurar maneiras de cooperar e
também mostrar com palavras e atitudes o carinho e
apreço que temos por suas vidas. Devemos reter
comentários críticos e sermos gratos por seus
esforços em nos conduzir no Senhor. Também
respeitemos e obedeçamos aos nossos líderes que
olham e imitam a boa conduta dos pastores (que
imitam a Cristo), buscando viver no mesmo espírito e
instruindo na mesma direção que vem do altar.
Vivendo em paz, ou seja, buscando maneiras de viver
bem com todos. Rm 12:18
2 - Que renovemos o voto de ser CADA
VEZ MAIS UM:
– UM na unidade do Corpo de Cristo.
– UM a mais no exército de Cristo,
saqueando o inferno.
No verso 14, Paulo roga que sejamos atentos
na condução dos irmãos:
Lembrando que Deus espera de nós a
motivação correta para serví-lo. Nossa parte é orar e
trabalhar, porém, quem convence as pessoas de seus
erros é o amado Espírito Santo (João 16:8).
– admoestando
os
desordeiros (ou
insubmissos) – admoestar é disciplinar em amor,
conduzindo e levando o outro a ter conduta correta,
talvez imitando suas posturas ou ainda desafiando-o a
se unir a você num projeto de servir ao reino.
– consolando os desanimados – encorajando
aqueles que estão “caídos” pelo caminho, lembrandoos das promessas de Deus para suas vidas.

– sustentando os fracos – apoiando aqueles,
que, por diversos motivos, sentem-se fracos, amandoos, ouvindo-os e orando por eles.
– sendo
paciente –
praticando
a
longanimidade, planejando, na dependência do
Espírito Santo, a permanecer calmo em qualquer
situação.
Depois, a instrução continua para algo ainda
muito prático em nossas vidas. Que realmente seja
para nós a saudação para o novo ano:
– não pagar mal por mal – praticar sempre
o bem é algo para quem vive na dependência do
Senhor e para quem busca agradá-lo.
– regozijar, orar e dar graças – Nossa
alegria, oração e gratidão não podem ser variáveis de
acordo com nossas circunstâncias e sentimentos.
Obedecer a estes três mandamentos é algo que,
freqüentemente contraria nossas inclinações naturais.
Porém quando tomamos decisões dessa natureza,
conscientes de fazer o que Deus nos pede,
começamos ver situações e pessoas numa nova
perspectiva.
–não extinguir o Espírito Santo – não
devemos ignorar nem deixar de lado os dons que o
Espírito Santo nos dá, não podemos sufocar a obra do
Espírito Santo em nós, nem entristecê-lo com
condutas repreensíveis.
-não desprezar as profecias, examinar
tudo, e reter o que é bom – recebamos a Palavra de
Deus por intermédio daqueles que falam por parte
d´Ele, examinando com discernimento, aceitando o
que é verdadeiro e rejeitando o que é falso.
-abster-se de toda aparência do mal –
evitemos situações em que possamos ser atraídos à
tentação, ou que envergonhemos o evangelho de
Cristo.
Conclusão:
Agindo assim e renovando em nossas mentes
esses valores a benção decorrente será que: o Deus da
paz nos santificará em tudo e nosso espírito, nossa
alma e nosso corpo será plenamente conservado
irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Amém?! Creia querido irmão, Fiel é o que
nos chama o qual também cumprirá tudo em nós!
Vamos saudar o ano novo com obediência e coração
grato.

FELIZ 2021 A TODOS!

