cio dEle nos liberta da preocupação
de ter de obedecer aos regulamentos
antigos e nos faz desejar servir ao
Deus vivente; pois, com a ajuda do
eterno Espírito Santo, Cristo de bom
grado entregou-Se a Deus para morrer pelos nossos pecados – Ele, que
era perfeito, sem uma única falta ou

pecado" (Hb 9.14, ABV). É possível
sermos libertos da nossa má consciência – mas somente pelo perdão de
Cristo. Então poderemos voltar a servir ao Senhor com alegria.
Extraído e adaptado do artigo
“Consciencia - o acusador divino” de
Norbert
Lieth
WWW.chamada.com.br
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Nossos horários
 Escola Bíblica Dominical:
Domingo 9h
 Cultos de Louvor:
Domingo 10h e 19h
 Reunião de Oração:
Terça às19h e 30 min
 Culto de meio de semana:
Quinta 19h 30min
 Consagração: Sábado 8h

A CCAD agradece a colaboração dos
membros em mais uma campanha,
desta vez para instalação do ar condicionado.
Que Deus te abençoe !!
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“A Consciência - 2
O Acusador Divino”

Agenda

 13/10 - Visita ao Centro de Reabili-

tação.
 21/10 - Evangelismo
 27/10 - Reunião de

Mulheres

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos aliviarei”
Mt. 11.28

Agenda
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Quero chamar a sua
atenção para o que
Deus está nos falando
no nosso dia-a-dia.
Não posso deixar que
as ordens claras de Deus para
a CCAD fiquem despercebidas: temos que nos consagrar!
Quero neste boletim
pedir a atenção de toda a igreja para o desejo de Deus com
relação a nós.
Falar de santificação
parece “chover no molhado”,
mas, quero novamente te
alertar sobre as dificuldades
que encontramos quando determinamos isso para a nossa
vida.
Não pense que vai ser
fácil, lutas vão surgir, problemas que muitas vezes achamos insolúveis estarão bem a
nossa frente, mas não desista,
persista, Deus tem algo tremendo para nossa igreja e

consequentemente para nossas vidas.
A grande questão é como
encaramos o assunto, se partirmos do princípio que não
vamos conseguir, de fato será
muito difícil, mas, se olharmos para quem está no controle de nossas vidas e da
nossa igreja e que nos pede
isso, não daremos importância para os problemas e superaremos todos eles.
O novo dicionário da
Bíblia – J. D. Douglas define
assim: santificação tanto o
substantivo como o verbo se
derivam do vocábulo latino
sanctus, “santo” e do vocábulo latino facere, “fazer” e traduz o termo hebraico QDSH
e grego hagiasmos, hagiazo.
O sentido básico da raiz
hebraica QDSH é variadamente dada como “separar”,
“brilho”, a primeira pode sub-
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linhar a santidade ou santificação
em termos de posição, estado, relação, onde as palavras são traduzidas como “cortar”, “separar”,
“consagrar para uso exclusivo”,
“dedicar”, ou “consagração”, considerado como sagrado em contraste com o comum, profano ou
secular.
A última, brilho, pode sublinhar aqueles empregos que dizem
respeito á condição, estado ou
processo, o que no NT prossegue
com o pensamento de uma transformação interna que gradualmente tem lugar, e que resulta em pureza, retidão moral e pensamentos

santos e espirituais que se expressam
por meio de uma vida externa de
bondade e piedade.
Deus espera que você transmita
o brilho dele para as pessoas a sua
volta, que te vejam como homem e
mulher de Deus e isto vale para todos nós, não pense que é diferente,
pois, não é esta é a vontade Deus
para a sua vida, Jesus te ama e quer
o melhor para você, não esqueça
santifique-se.
Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
Pr. Daniel Fonseca.

“A Consciência O Acusador Divino”
Um homem havia cometido
uma fraude e sua consciência não o
deixava em paz. Para sentir-se aliviado, escreveu à empresa prejudicada:
"Anexo uma parte do valor que estou
devendo. Se ainda não conseguir
dormir direito hoje à noite, vou enviar mais uma parcela".

A finalidade da consciência
Ela expõe nossa culpa diante de
Deus e nos leva ao arrependimento e
ao perdão. Nos últimos dias você
assistiu ou leu coisas que deveria ter
deixado de lado? Será que você esteve em lugares onde teria sido melhor
não ter ido? Você teve comunhão

com pessoas que deveria ter evitado?
Você enganou alguém? Você ainda não
fez alguma coisa que já deveria ter feito
há muito tempo? Você andou mentindo
de maneira consciente, por medo de
perder alguma coisa ou com receio das
conseqüências? Você não pagou uma
dívida que está pendente há muito tempo? Você falou ou pensou alguma coisa
acerca de alguém que teria sido melhor
não falar ou pensar? Será que você preferiu fazer outras coisas ao invés de ir
ao culto ou à reunião de oração? Sua
consciência pesou?

Você sentiu-se desconfortável ao tentar responder alguma dessas perguntas? Então continue lendo. Esta mensagem é para você!
Deus colocou a consciência em nós
fazendo-a funcionar como acusador e
como canal através do qual Ele fala
conosco. Mas a consciência pode ser
manipulada e, em casos extremos, usada pelo próprio Diabo. Por isso é vitalmente importante sabermos a quem
nossa consciência está sujeita e a quem
ela é submissa. Dietrich Bonhoeffer
disse: "Nossa consciência deve ser
dominada unicamente por Jesus Cristo".

Consciência insensível
Existe a possibilidade de nossa consciência tornar-se insensível com o passar
do tempo: " os quais, tendo-se tornado
insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda
sorte de impureza." (Ef 4.19). Quem
persevera no pecado apesar de ouvir o
clamor da própria consciência, quem
se entrega ao pecado de maneira consciente e deliberada, com o tempo acabará tornando-se insensível.

Consciência Débil
Também é possível alguém ter uma
consciência débil, sensível, deixando a
pessoa confusa: "Acolhei ao que é débil na fé..." (Rm 14.1). "...e a consciência destes, por ser fraca..." (1 Co
8.7). A consciência se adapta às normas morais de seu ambiente.

Consciência Cauterizada
A consciência também pode ser cauterizada: esta é uma característica típica
dos tempos finais e um sinal de apostasia: "Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns

apostatarão da fé, por obedecerem a
espíritos enganadores e a ensinos de
demônios, pela hipocrisia dos que
falam mentiras e têm cauterizada a
própria consciência" (1 Tm 4.1-2)
Devemos treinar nossa consciência,
exercitá-la para que não seja enganada
ou seduzida: "...com boa consciência,
de modo que, naquilo em que falam
contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom
procedimento em Cristo" (1 Pe
3.16). Os apóstolos se empenhavam
em manter uma boa consciência: "Porque a nossa glória é esta: o
testemunho da nossa consciência, de
que, com santidade e sinceridade de
Deus, não com sabedoria humana,
mas, na graça divina, temos vivido no
mundo e mais especialmente para
convosco" (2 Co 1.12). Paulo exercitava e treinava sua consciência para
que ela fosse pura diante de Deus e
dos homens: "Por isso, também me
esforço por ter sempre consciência
pura diante de Deus e dos homens" (At 24.16). Assim como um
relógio deve ser acertado de tempos
em tempos, nossa consciência precisa
ajustar-se à Bíblia, para que possamos
declarar:"testemunhando comigo, no
Espírito Santo, a minha própria consciência" (Rm 9.1).
Precisamos saber que o sangue de
Jesus Cristo tem o poder de perdoar
os nossos pecados e nos libertar da
nossa consciência pesada: "Calculem
como o sangue de Cristo, com muito
maior certeza, transformará as nossas
vidas e os nossos corações. O sacrifíPágina 3

