QUANDO DEUS SE ALEGRA COM SEU POVO!
“O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te; ele se deleitará em ti com alegria;
renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo” (Sf 3.17).
Sofonias foi contemporâneo de Jeremias. Profetizou tanto o cativeiro de Judá como sua restauração; tanto a
queda de Jerusalém, como sua renovação. Depois de trazer uma palavra de juízo à nação, agora, mostra a
restauração do povo de Deus. O texto em tela é a síntese dessa mensagem consoladora. Destacaremos aqui
cinco verdades:
Em primeiro lugar, a presença de Deus no meio do seu povo é a fonte de sua restauração. “O Senhor Deus,
está no meio de ti…”. O mesmo Deus que aplicou o juízo, entregando Jerusalém nas mãos dos caldeus, para
um amargo cativeiro, agora, traz o seu povo de volta, restaura-o, e coloca-se em seu meio, como sua fonte
restauradora. A maior necessidade da igreja ainda hoje é da presença manifesta de Deus em seu meio. É o
senso dessa presença que traz alento para a igreja. É a consciência dessa gloriosa presença que aquece o
nosso coração e reaviva a nossa alma.
Em segundo lugar, não há circunstância tão adversa que Deus não possa reverter com seu imenso poder. “…
poderoso para salvar-te…”. Foi Deus quem tirou o seu povo da amarga escravidão e o trouxe de volta à sua
terra. É Deus quem poderosamente nos liberta da escravidão do pecado. É ele quem quebra nossas algemas
e rompe nossos grilhões. Não é o fraco braço da carne que nos traz salvação, mas o braço onipotente de
Deus. Ele planejou, executa e consumará a nossa plena redenção. Sua graça é maior do que o nosso pecado.
Nenhuma coisa é demasiadamente difícil para ele.
Em terceiro lugar, a restauração do povo de Deus traz alegria ao próprio coração de Deus. “… ele se deleitará
em ti com alegria…”. Quando o povo de Deus se volta para ele em arrependimento, Deus volta-se para seu
povo em graça e misericórdia, oferecendo-lhe perdão e restauração. Deus se deleita em nós, quando nós
temos prazer nele. Deus se deleita em nós com alegria, quando ele mesmo é a fonte dessa alegria. A salvação
de Deus dada a nós, traz glória ao próprio nome de Deus.
Em quarto lugar, a renovação que Deus opera na vida do seu povo é fruto de seu acendrado amor. “…
renovar-te-á no seu amor…”. O amor de Deus é eterno, imerecido e provado. Porque nos ama com amor
eterno, nos atrai para si com cordas de amor. Porque nos ama de forma imerecida, oferece-nos sua graça,
sendo nós merecedores de seu castigo. É o amor de Deus que nos renova. Quanto mais reconhecemos o
amor de Deus por nós, mais nos consagramos a ele e mais deleite ele tem em nós. Fugimos do pecado e
buscamos a santidade não apenas por medo do juízo, mas, sobretudo, porque queremos agradar o coração de
Deus, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação.
Em quinto lugar, o deleite de Deus em seu povo é de puro júbilo. “… regozijar-se-á em ti com júbilo”. Deus tem
mais prazer em seu povo, quanto mais seu povo se regozija nele. Deus nos aceita no Amado. Ele se alegra
com seu povo como um noivo se alegra com sua noiva. Somos a herança de Deus, filhos de Deus, herdeiros
de Deus, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Ele nos deu vida. Ele nos adotou em sua família. Ele
preparou para nós um lugar do gozo inefável. Desfrutaremos de sua presença pelo desdobrar da eternidade.
Glorificá-lo-emos e fruiremos sua presença pelos séculos sem fim. Oh, graça imensa! Oh, amor eterno! Oh,
salvação bendita!
Rev. Hernandes Dias Lopes (IPB Vitória

Presidente Prudente, 24 de Março de 2019.
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TODO SABADO ÀS 12H30
REDE BANDEIRANTES
DIVULGUE!

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

Tem sido uma grande bênção!

TREINAMENTO
PROFESSORES DE CRIANÇAS

CAFÉ DA MANHÃ DA PASCOA
Se você deseja participar do café da
manhã da Páscoa no dia 21/04,
coloque
seu nome na lista
disponível no balcão dos diáconos
juntamente com a sua doação para o
café.

CLASSE DE INTEGRAÇÃO
Todos os irmãos que tem participado
da Igreja e que desejam tornar-se
membros deverão passar por esta
Classe, inclusive os que vêm de outra
Igreja. Passe seu nome para Mari
Helen inicio das aulas em abril.

Confirme: Hosimar 99632-1571
MINISTÉRIO ACOLHER – ESCALA
HOJE - MANHÃ: Olinda e Eliana
NOITE: Vera e Cristian

PROCURE A MAIS PRÓXIMA DE
SUA CASA
Estudo 8. TEMA:
NOSSAS REDES SOCIAIS. Siga os
canais no Youtube e Facebook.
Estamos
trabalhando
para
transmissão dos nossos cultos.
Compartilhe nas suas contas
pessoais.

VENÇA ATRAVÉS DO PERDÃO

ANIVERSARIANTES
23/03: Casamento: Clenice e Eduardo
Mariana e Marcos
25/03: Érica C. Queiróz de Araujo
Bruno de Moraes Lima
Maria Aparecida de Azevedo
Pedro H. Klem Esquinelato
26/03: Danúbia da Silva Pinho
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Mateus Seidinger Peres
Sarah R. Cezar Dourado
Valmir da Silva Pinto
27/03: Conceição R. da S. Ciambroni
Liliane Braga Medeiros
28/03: Lúcia Fernandes Alessi
Maira Célia Bragato
Rev .Saulo Marcos de Almeida
30/03: Rev. Thiago Convento

30/03 - MANHÃ: Olinda e Vera
NOITE: Eliana e Cristian

VISITE O NOSSO NOVO SITE

Dê a sua opnião e sugestão
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ESCALAS - "MARÇO”
* PIANISTAS:
03– DÉBORA
10 - ORQUESTRA
17 –SUZANA
24 – IVETE
31- JULIA

*JUNTA DIACONAL:
* Airton
*Daniel Eloi
*Jairo
*Márcio

*CULTO INFANTIL:

*PASTORES - HOJE:

3 a 5: Ana Clara e
Maria Fernanda

Rev. Gediael: Central

6 a 7: Soraia e Carol
8 a 10: Dani Graça

Rev. Thiago: Central
Rev. Saulo: Esquadrão
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