Microfone e

A realidade das qualidades, do problema e das promessas não era só para
Tiatira, mas é para a igreja hoje. As qualidades precisam ser imitadas, o
problema é uma advertência a ser observada e as promessas irão se cumprir
para quem permanecer fiel.
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DISCERNINDO OS TEMPOS
Apocalipse 2.18-29
SENTIR
A palavra “princípio” significa a origem, a causa, um rudimento, uma verdade
absoluta. Um princípio é algo que não muda, diferente de uma opinião, de
uma boa ideia. Não é relativo e não está preso a um contexto histórico, a
uma época específica ou a um costume.
A Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios, verdades absolutas que
não se prendem ao contexto histórico ou à época em que foram escritas:
São princípios, verdades eternas.
O que significa nos dias de hoje ser alguém que vive os princípios bíblicos?

APRENDER
Tiatira era uma cidade comercial muito politizada e repleta de sindicatos.
Cada profissão tinha sua representação. E havia uma relação entre trabalho
e religião. Os sindicatos da cidade promoviam banquetes pagãos em
adoração aos deuses gregos. Isso implicava na vida dos crentes, pois se
alguém não participasse dessas festas era demitido.
Ao elogiar essa igreja, JESUS fala de 5 qualidades: Uma igreja amorosa;
de fé; de serviço; perseverante; e que crescia. Mas havia lá uma falsa
profetisa identificada como JEZABEL, e ela era tolerada na igreja. Ela
promovia a promiscuidade, imoralidade sexual, heresias e práticas pagãs.
Esse era o grande problema de Tiatira.
Observe que, para aqueles que não se deixaram envolver e se contaminar
pelos ensinamentos de Jezabel, Jesus oferece promessas maravilhosas, e
os chama de fiéis e vitoriosos.

REFLETIR
Assim como Tiatira, será que temos tolerado a influência de Jezabel
(imoralidade, heresias, práticas contrárias a nossa fé) nos nossos lares, nas
nossas conversas, nos nossos celulares, nos nossos trabalhos?
Idolatria é colocar no trono do seu coração qualquer coisa ou pessoa no
lugar de Deus. Consegue identificar alguma coisa na sua vida que seja mais
importante do que a construção de um relacionamento com Deus? Você é
capaz de largar tudo para ter um momento com Deus?
Jesus disse a essa igreja: “sei que você está fazendo mais agora do que no
princípio”. Você quer ouvir isso de Jesus? O que você pode fazer de prático
hoje para começar a ouvir isso de Cristo?
Jesus disse para os fiéis: “não porei outra carga sobre vocês...”. O que isso
representa para você?

APLICAR
A carta a igreja que estava em Tiatira, deixa um alerta importante:
precisamos de discernimento das situações da vida para não negociar nossa
identidade como igreja de Jesus.
O desafio que recebemos de Jesus é o de nos manter firmes, discernindo o
mal e os perigos que ainda existem para nós, povo de Deus, e não
negociando os princípios e valores que o Evangelho nos conduz a viver.

AVISO

ENCONTRO MULHER PLENA
ESPECIAL DIA DAS MÃES
Sexta-feira 06/05 – 20h
Participação Especial: Pra. Aurora Campos

Tema: A bênção da maternidade
Mobilize as mulheres de sua célula, suas amigas e familiares.

