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CULTOS E REUNIÕES
SEDE
Templo 1: Araguaia, 410
Templo 2: Araguaia, 391

DOMINGO
Templo 1:
Escola Bíblica.................9h30
Templo 2:
Oração.........................17h00
Culto............................18h00
SEGUNDA-FEIRA
Templo 1
Instituto Bíblico...........20h00
TERÇA-FEIRA
Templo 1:
Oração de mulheres....10h00
QUARTA-FEIRA
Templo 2:
Lanche ........................19h30
Culto .........................20h00
QUINTA-FEIRA
Templo 1:
Instituto Bíblico ......... 20h00
SÁBADO (1º e 3º do mês)
Templo 1:
Culto de jovens...........19h00

CULTOS E REUNIÕES
CONGREGAÇÃO
Congregação: Rua Independência, 45

DOMINGO
Oração.........................17h00
Culto............................18h00
QUARTA-FEIRA
Culto ......................... 20h00

Não abra mão da sua Bênção!
Por Pastor Sayeg
Leia esta curta passagem a respeito dos irmãos Esaú e Jacó.
Esaú era o mais velho e, portanto, tinha o direito de primogenitura.
O que significa isso?
Significa que Esaú teria:
• Porção dobrada da herança de seu pai, quando este morresse.
• Direito de exercer o sacerdócio sobre a família.
• Ficar na linha direta do Salvador que estava por vir.
Eis a história:
“Cresceram os meninos; e Esaú tornou-se perito caçador, homem do
campo; mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque
amava a Esaú, porque comia da sua caça; mas Rebeca amava a Jacó. Jacó
havia feito um guisado, quando Esaú chegou do campo, muito cansado; e
disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho,
porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó:
Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: Eis
que estou a ponto de morrer; logo, para que me servirá o direito de
primogenitura? Ao que disse Jacó: Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois; e
vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o
guisado e lentilhas; e ele comeu e bebeu; e, levantando-se, seguiu seu
caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura.”
Gênesis 25:27-34
Vamos analisar o comportamento de Esaú. Ele estava cansado e com fome
e por isso desprezou o seu direito de primogenitura. Esta foi a razão básica
da sua atitude.
Vamos trazer esta história para as nossas vidas, para os nossos dias. Todos
nós corremos muito, trabalhamos muito e é natural que nos sintamos
cansados. Sentimos fome não apenas na carne, mas também sentimos
falta de algo que complemente a nossa vida, ou seja, podemos dizer que
sentimos fome espiritual.
A Esaú faltou fé, para que ele submetesse a sua carne ao seu espírito. Nos
momentos de dificuldades, não devemos tomar decisões carnais ou
emocionais. Nos momentos de lutas devemos procurar pelas decisões
espirituais!
A falta de fé levou à falta de esperança, para compreender que ele poderia
superar aquele momento de fraqueza. Nós também podemos superar, pois
a nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor!
Em Mateus 1:2, e em Lucas 3:34, lemos a genealogia do Senhor Jesus. O
nome que consta lá é o de Jacó, pois Esaú desprezou as bênçãos de DEUS...
Meu irmão e minha irmã, espere no Senhor, entregue os seus problemas a
Ele, creia no DEUS Altíssimo! De maneira nenhuma abra mão de tudo o
que Ele tem preparado para você!
Não se desvie dos caminhos do Senhor, fique firme na sua fé, mantenha a
sua esperança e grande será a sua bênção!

Novidade! O site da Igreja está atualizado: www.igrejamaanaim.com.br
Templo 1: Alameda Araguaia, 410 // Templo 2: Alameda Araguaia, 391 // Congregação: R. Independência, 45

