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  -  Dom -Oração                             9h0003

   Culto matinal                                   10h00

   Culto noite                                      18h30         

________________________________

 04 Seg- Impacto de carnaval           18h30

 ________________________________

  Qua - Culto                                 19h3006

________________________________

  Dom - E.B.D                                 9h00 10

   Culto matinal                                  10h00     

   Culto de Ceia                                  18h30 

________________________________

 13 Qua - Culto                                  19h30

 ________________________________

  17 Dom- E.B.D                                  9h00

   Culto matinal - Pr. Diego                 10h00 

   Culto noite - Pr. Diego                    18h30

 ________________________________ 

 20 Qua- Culto                                  19h30

________________________________

24  Dom - EBD                                   9h00

                Culto matinal                     10h00

                Culto noite                        18h30 

________________________________                                                         

 27 Qua -Culto dos Guer de Oração   19h30 

________________________________

 31 Dom - EBD                                     9h00

  Culto matinal                                    10h00

  Culto noite- Pr. Ronald Gustavo        18h30           

             
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-

me, e conhece os meus pensamentos; vê se há em mim 

algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno 

(Sl 139.23-24).

 Queridos, a meditação nos salmos de Davi nos 

deixa maravilhados com a graça de Deus na vida 

daquele servo. Como ele conhecia o nosso Deus, e 

isso nos leva a querer, como Davi, conhecê-lo cada 

vez mais. Deus é o nosso criador. Ele criou todas as 

coisas para o seu próprio prazer, e todas as coisas 

dependem dele para a sua existência a todo 

momento. Deus tem o direito de determinar o 

modo como as suas criaturas racionais devem agir. 

Ele deixou isso claro na sua lei moral, e exige que 

sejamos santos como ele é santo (Lv 11.44-45). 

Mesmo em nosso próprio nível humano limitado, 

devemos lutar para ser como ele em caráter, 

conduta, desejos, decisões e prazeres. Por isso, 

devemos usar toda a nossa capacidade para viver 

uma vida de adoração que expresse gratidão, uma 

vida de fidelidade, retidão, integridade e amor para 

com Deus e o nosso próximo. A nossa vida deve 

ser marcada pelo propósito de glorificar a Deus. 

Porém, conquanto saibamos que este é o ideal 

cristão, também sabemos que não é o real em 

nossas vidas. Por isso, precisamos nos arrepender, 

e clamar como Davi. Por causa da soberania e da 

santidade de Deus, precisamos, como Davi, ser 

servos vigilantes contra o pecado. Sabemos que o 

propósito de Deus na nossa criação e recriação, é 

que sejamos santos, e Deus perscruta o nosso 

coração, bem como pesa as nossas ações. Ele 

observa e avalia as razões que estão por trás de 

nossas ações de um modo tão completo como as 

próprias ações. Davi sabia disso e pedia que Deus 

não o deixasse entregue a si mesmo, e que o 

guiasse por caminhos retos. Nós também sabemos 

que Deus é bom e gracioso para com todas as suas 

criaturas, e que amou o mundo de tal maneira que 

deu seu único filho para sofrer na cruz, a fim de que 

tivéssemos salvação (Jo 3.16). Conhecemos a 

promessa de Deus de perdoar e restaurar todo 

aquele que se arrepende do seu pecado, e sabemos 

que o pecado, tanto de ação como de omissão, seja 

na motivação, pensamento, desejo, fantasia, é uma 

realidade diária na vida dos cristãos. Por isso, o 

arrependimento contínuo é uma necessidade 

imperativa, um arrependimento completo, vindo 

coração, assim como dele também procedem os 

pecados (Mt 15.19). O arrependimento, pelo qual 

os pecados são confessados e perdoados, 

expressa de forma direta o desejo do coração 

regenerado de voltar-se para Deus, amá-lo e 

glorificá-lo constantemente. É este o desejo de 

Davi, desejo que gera o propósito de abandonar o 

pecado e voltar para o Senhor em contrição, 

louvor e adoração. Como é bom conhecer o nosso 

Deus como Davi conhecia. Considerem estas 

coisas! 

Pr. Juarez Rodrigues

Louvando como o rei Davi



Fique por dentro

I
I

Fique por dentro Acontece na PIB de Trindade

Distribuição Interna e gratuita | Tiragem: 700 unidades |  Redação: comunicacao@pibtrindade.com.br Distribuição Interna e gratuita | Tiragem: 700 unidades |  Redação: comunicacao@pibtrindade.com.br


	Page 1
	Page 2

