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Ilha de Patmos e Suas Lições de Vida Cristã!
“Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na
aflição, e no Reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha
chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho
de Jesus Cristo. “ (Apocalipse 1.9).
A Bíblia esta semana começou a ser descoberta por vários
segmentos de nossa sociedade, principalmente, em busca do
significado de Patmos, palavra tão falada e temida nesses dias
conturbados pelo qual nosso país atravessa em sua política de
Governo.
Não somente os brasileiros, mas, também os estrangeiros
tiveram que vasculhar a Bíblia, mas, precisamente o livro do
Apocalipse para entender o que houve em Patmos nos dias do
apóstolo João e o por quê de ressuscitar esse nome em pleno século
XXI.
Patmos não era uma ilha tão grande. Era vulcânica e
localizava-se no mar Egeu, a Sudeste de Éfeso e devido ao seu
aspecto solitário serviu de lugar de detenção para criminosos. Ali,
João foi exilado e por amor a Sua Igreja emergente, Jesus Cristo,
revela-se ao seu filho amado e ele recebe as visões que as registra
no livro das revelações, o Apocalipse.
Não são poucas as lições que se pode tirar dali. A Revelação
de Cristo ressuscitado foi lhe dada para que a igreja que se
espalhava por todo o mundo pudesse um dia refletir nas promessas
divinas para os séculos vindouros: “Revelação de Jesus Cristo, a
qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que

brevemente devem acontecer; e pelo seu anjo as enviou e as
notificou a João, seu servo. “ (Ap 1.1).
João na Ilha de Patmos recebeu a Revelação do anjo e ela
serviu para alertar às sete Igrejas da Ásia que o Senhor Jesus
morreu, mas ressuscitou e agora num corpo glorificado estava atento
a tudo o que a Sua noiva estava passando e passaria ao longo dos
séculos. E quem falava com ele tinha: “...cabeça e cabelos eram
brancos como lã branca, como a neve, e os olhos, como chama de
fogo. “ (Ap 1.14). Só pelos olhos é possível perceber que Ele nos vê
por dentro e por fora de maneira extraordinária.
Na Ilha de Patmos João pode verificar que as Sete igrejas da
Ásia, principalmente, o “anjo de cada igreja”, foram eles duramente
admoestados e também elogiados em algum momento por suas
ações. João teve que escrever a eles. Ao bispo de Tiatira ele proferiu
a seguinte mensagem: “Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade,
e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas
obras são mais do que as primeiras. Mas, tenho contra ti o tolerares
que Jezabel, Mulher que se diz profetisa, ensine e engane os meus
servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria.
“ (Ap 2.19,20).
Foi em Patmos que João aprendeu que, a garantia da vida
Eterna estava atrelada a guarda da coroa: “Eis que venho sem
demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. “
(Ap 3.11). Quantos já perderam a sua coroa e não sentem mais a
alegria da salvação. Ele também muito se regozijou quando o anjo
lhe disse: “A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus,
e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o
nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu,
do meu Deus, e também o meu novo nome. “ (Ap 3.12).
Não vale somente pesquisar e conferir as promessas do Livro
do Apocalipse. O mais edificante é sem dúvida atentar para o que
Jesus quer de cada um de nós. Não tirar deste livro nome, codinomes
ou palavras para servir de marca para operações policiais, mas
observar o que diz a Palavra do rei Jesus: “Eis que presto venho,
bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste
livro” (Ap 22.7). E mais: “Aquele que testifica estas coisas diz:
certamente, cedo venho. Amém! Ora, vem, Senhor Jesus!“ (Ap
22.20).
Muitas lições poderíamos tirar da mensagem entregue a João,
o evangelista na Ilha de Patmos, mas vamos ficar somente com essa
colher de chá de verdades bíblicas.

“UNIDOS E EDIFICADOS, CERTAMENTE, FAREMOS
UMA GRANDE OBRA PARA DEUS”.
AVISOS PASTOR DA IGREJA
1. - Peço a igreja que ore, pois a questão do templo em Silva Jardim
será decidido nesta semana de 22 a 26.
- Não consegui falar diretamente com o Procurador do Município
de Silva Jardim, pois o mesmo fez duas viagens à Brasília com o
prefeito local para angariar fundos para a cidade, porém, na
semana em lide, ele irá analisar o processo sobre o terreno da
igreja e a construção do novo templo.
2. Segue abaixo o quadro de visitas ás famílias da igreja.

DATA

FAMÍLIA A SER VISITADA

24/mai MARCONDE E AUGUSTA
DARTAGNAN
31/mai FERNANDO E LILIA
ARI E VERA

RESPONSÁVEL
PELA VISITA
Pr ELIEZER e Pra
CLÉO
Pr PAZ e Mis. Dalva
Pr ELIEZER e Pra
CLÉO
Pr PAZ e Mis. Dalva

Telefones: (61) 3386 4207 – 3386 8815 – Ramal: 21

RECEBA O PÃO DIÁRIO:

www.adnb.com.br

AGENDA DE ATIVIDADES: 22 a 27/05/2017
SEG

22

19:30-21:00
19:30-21:00

TER

23

19:50-21:30

QUA
QUI
SEX
SAB

24
25
26
27

DOM

28

15:00-17:00
19:30-21:30
19;30-21:30
09:00-11:00
07:50-08:50
09:00-11:00
18:00-20:15

22 a 28/05/17

- Ensaio do El Shadai
- Conexão Teens
- Culto de Ensino da Palavra
- Santa Ceia do Senhor
- Circulo de Oração Betesda
- Culto da Vitória
- Sem atividades
- Ensaio da Orquestra
- Oração do Getsemâni
- Escola Bíblica Dominical
- Culto Publico

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

ARTHUR Araújo Guimarães (Filho do Ir. Cláudio e Ana
Lúcia)
CARINE da Costa Elias dos Santos Machado (Cong. Silva
2ª Feira
Jardim)
3ª Feira Pr. OZÉIAS da Silva Correia
5ª Feira MARILENE Ferreira de Rezende
Domingo DARTAGNAN da Silva Alves Pinto (Cong. Silva Jardim)

21/05 Domingo
22/05
23/05
25/05
28/05

Terça-Feira em Foco: 23/05/17
Venha aprender a Palavra de Deus

