REVERBERAÇÃO DO DOMINGO 2/9/2018
DEUS ESTÁ DEMOSNTRANDO AMOR NA DISCIPLINA DA SUA IGREJA

Vida da igreja
Encontro Elas no sábado, 15/9, às 15h30, na casa na Ana Paula Pinheiro (Vila Mariana) com
palestra de Raquel Paganelli.
Adolescentes passam o final de semana de 21 a 23 de setembro na praia. Informações:
felipe.nunes@cbmoema.com.br.
No domingo, 16/9, tem Celebreque: pare e participe de uma celebração com foco em Serviço.

Ore por isto
03 – Refugiados venezuelanos apoiados pelo trabalho (com o qual a CBMoema se envolve) da Junta
de Missões Nacionais: que eles consigam se estabelecer no País de forma plena e sustentável e
conheçam Jesus.
04 – Pastor Wilson Avilla, Sirley (esposa) e os filhos Willian e Lilian Raquel.
05 – Preparativos para a Conferência Missionária que a CBMoema promove nos dias 27 e 28 de
outubro.
06 – Para confrontarmos o ofensor conforme instrução de Mt 18.15-19, tema da mensagem de 2/9.
07 – Nesse feriado em que se comemora a independência do Brasil, agradeça pela liberdade de
culto que temos no País e interceda pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo.
08 – Jovens profissionais da faixa de 28 a 38 anos que se reúnem hoje.
09 – Enfermos.

Provocações
Muitas pessoas desejam uma divindade que se importe com suas vidas, mas que não se inquiete
com seus erros. Isso é possível? Quais são as implicações da sua resposta?

Texto bíblico
Base: Mateus 18.15-20
Complementares: Apocalipse 3.19; Mateus 5.23-24; Provérbios 3.11-12

Ensino
Deus se importa com Sua família, a igreja! A severidade da cruz é prova disso.
Portanto, não devemos ser negligentes com as ordenanças do Senhor Jesus (Mt 18.15-20) sobre
como devemos lidar com eventuais ofensas entre nós: esse assunto de unidade familiar para Deus é
papo absolutamente sério.
Note que todo o movimento de apaziguamento da OFENSA e restauração com o OFENSOR é
deflagrado pelo OFENDIDO, pois é sempre mais difícil perdoar do que pedir perdão. Porém, esse é o
exemplo que Deus nos dá em Jesus (Ele, o OFENDIDO por excelência é quem promove a paz com
o OFENSOR através do perdão da culpa e justificação para a vida).
Além disso, Jesus ordena que o processo de apaziguamento seja exaustivo, intensivo e crescente,
sempre que necessário. Idealmente, para o bem de ambos (e da família de Deus!), é desejável que
haja arrependimento, retratação e reconciliação em particular, para se evitar exposição
desnecessária. Mas, caso haja obstinação, o erro deverá ser exposto gradualmente perante outros
irmãos, na esperança que o constrangimento produza quebrantamento que frutifique em
arrependimento, retratação e reconciliação.
Se a obstinação persistir, a igreja DEVE agir: o irmão obstinado deverá ser tratado como alguém que
ainda não foi alcançado pela graça de Deus, pois suas disposições não demonstram uma mente e

coração transformados pelo amor de Cristo, capaz de viver em comunhão verdadeira. Seu
desligamento da igreja não significa perda de salvação, mas perda das prerrogativas de proteção
sobrenatural de Deus para com a Sua igreja. Ele será disciplinado de uma forma mais severa por
Deus.
Mas lembremos que, embora esse ultimo movimento ordenado por Jesus seja dramático, Sua
intenção continua sendo produzir arrependimento, restauração e reconciliação.
Deus se importa. Quem ama de verdade, importa-se integralmente com o objeto do seu amor.

Perguntas para reflexão




Nossa adesão e obediência às ordenanças de Jesus em Mateus 18.15-20 são opcionais?
O que é mais difícil para você? Pedir perdão ou perdoar? Por quê?
Como o exemplo de Jesus pode ajudar você a lidar com seus OFENSORES e suas OFENSAS?

Na prática
Há alguém que lhe ofendeu e que precisa ser procurado por você em obediência ao mandamento
de Jesus em Mateus 18.15-20?
Quem é a pessoa? Qual foi a ofensa cometida? Qual princípio bíblico foi desrespeitado pelo
OFENSOR ao cometer a OFENSA? Como você pode ajuda-lo a perceber seu erro? Está disposto a
interceder pelo OFENSOR? Faça isso agora!
Há alguém que você ofendeu e que precisa se procurado por em obediência ao mandamento de
Jesus em Mateus 5.23,24?
Quem é a pessoa? Qual foi a ofensa cometida? Qual princípio bíblico você desrespeitou? Como e
quando você pretende pedir perdão? Ore a Deus pedindo perdão pelo seu erro e favor do ofendido.
Faça isso agora. Procure o ofendido o quanto antes.
Por fim:
1) Nutra disposição para perdoar sempre.
2) Nutra disposição para pedir perdão sempre.
3) Quando ofendido, procure o ofensor de forma cuidadosa, zelosa, particular, guiado pelo Espírito
Santo, na busca de resolução que erradique sua disposição ao ressentimento e poupe o
OFENSOR de danos colaterais mediante arrependimento sincero.
4) Quando ofender, procure o ofendido de forma cuidadosa, zelosa, particular, guiado pelo Espírito
Santo, para promover o apaziguamento entre ambos.
5) Não se ressinta com Deus nem se desanime quando for exortado ou disciplinado.
6) Não se esquive de tratar o pecado como pecado.
7) Insista no tratamento do pecado do OFENSOR que endurece o coração.
8) Insista na intercessão pelo OFENSOR que endurece o coração.

