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Uma mulher vitoriosa, tal como a murta!
"Este criara a Hadassa (que é Ester, filha de seu tio), porque
não tinha pai nem mãe; e era jovem bela de presença e formosa; e,
morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha.”
(Ester 2.7).
Uma linda jovem judia que não tinha pai e nem mãe. A Bíblia
não fala também se ela tinha irmãos, mas somente Mardoqueu que
a criou com todo carinho e amor como sendo a sua própria filha:
“Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era
Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem
benjamita,” (Ester 2.5). Este era Mardoqueu.
Ester é o nome judaico verdadeiro que significa “estrela”.
Hadassa foi o nome persa que lhe colocaram cujo significado é
murta. Murta nada mais é do que uma planta medicinal repleta de
benefícios para a saúde e que pode melhorar a qualidade de vida.
Ester foi essa murta que trouxe a saúde espiritual para seu
povo, os judeus, bem como os salvou de um grande ódio movido por
seu algoz Hamã, um agagita que teve Mardoqueu como seu grande
inimigo. Este, foi exaltado pelo rei persa Xerxes, ou Assuero, sendo
também um grande vitorioso na luta contra Hamã e seus
companheiros.
Ester, tal como uma murta, cercou o seu povo de carinho,
amor e proteção do Deus vivo. A murta é bastante usada para fazer
cercas-vivas, e Ester fez assim para com Israel. Sua ramagem
bastante ramificada e lenhosa faz da murta uma planta de grande
utilidade. Ester como uma murta espalhou virtude, alegria, beleza,
perfume, pois a murta, dependendo do seu tipo, exala um aromático
perfume, que encanta o ambiente.

Como é maravilhoso quando o crente possui o perfume de
Cristo: “Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que
se salvam e nos que se perdem.” (2 Coríntios 2.15).
O apóstolo Paulo aconselhou aos irmãos em Éfeso que
andassem em amor, tal como Cristo foi oferecido a Deus em cheiro
suave: “E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se
entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em
cheiro suave.” (Efésios 5.2). É muito triste quando o cristão chega ou
vive em um ambiente onde as pessoas não conseguem com ele se
relacionar ou dele receber as virtudes divinas, porque ele não as tem,
mas exala um cheiro insuportável que afasta as pessoas de si
mesmo.
Ester é murta por excelência. De cor verde-escura a murta é
símbolo da esperança. Ester foi a fonte de esperança para o povo
judeu. Ela convenceu o rei Assuero a expedir um novo decreto que
anularia a sentença de morte do povo de Deus.
A murta, antigamente, era muito usada para fazer arranjos
que serviam para adornar os cabelos das noivas. Ester era uma
mulher bela que encantou ao rei persa que a transformou numa linda
rainha. O cristão, também precisa adornar esse mundo tão feio e de
expressões fortes, marcadas pelo pecado e pela corrupção tão
generalizada no seio das instituições brasileiras.
A murta é uma planta tão bela e sensível, que ela não suporta
a presença dos pulgões, da mosca-branca e das cochonilhas (um
bichinho diminuto que ataca as plantas). Uma espécie de bolinha de
algodão que atrai formigas e fungos e que em pouco tempo, se não
cuidar, mata a planta, principalmente, a murta.
Precisamos ser sensíveis ao pecado e não permitir que ele
venha sorrateiramente invadir a nossa vida, a qual pertence a Cristo,
ao Espírito Santo. Lembre-se que Ester foi uma mulher vitoriosa, tal
como a murta!

“UNIDOS E EDIFICADOS, CERTAMENTE, FAREMOS
UMA GRANDE OBRA PARA DEUS”.

AVISOS PASTOR DA IGREJA
1. 14/Jul às 19:30 h - Reunião com os pais dos componentes do Ministério
SEMEAR;
2. - 16/Julho às 10:30 h - Assembleia Geral Extraordinária;
3. - 13/Agosto às 10:30 h - Batismo em Águas - Os candidatos deverão procurar
o Pastor Wellington de Lima, Vice-Presidente de Evangelismo e Missões.
4. Lembrando aos irmãos que neste mês de julho, todas as atividades da igreja
deverão iniciar-se com 30 minutos de oração.
5. Segue abaixo o quadro de visitas ás famílias da igreja.
DATA

CASAL

RESPONSÁVEL

MARCELO E CAROLINE
ANDERSON E PAULA
RENATA

PR ELIEZER E PRA CLÉO

12/jul

A COMBINAR IRAMILDES MOREIRA
19/jul

PR ORCÉLIO E MIS. ELIANE

THIAGO E KEISSE

PR ELIEZER E PRA CLÉO

EDUARDO E PRISCILA

PR PAZ E MIS. DALVA

A COMBINAR DONIZETE E EDILEUZA
26/jul

PR PAZ E MIS. DALVA

DIVINO E ESPOSA
BARBARA E TIAGO e
SÔNIA

A COMBINAR MARLI FERREIRA LIRA

PR ORCÉLIO E MIS. ELIANE
PR ELIEZER E PRA CLÉO
PR PAZ E MIS. DALVA
PR ORCÉLIO E MIS. ELIANE

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

RECEBA O PÃO DIÁRIO:

www.adnb.com.br

AGENDA DE ATIVIDADES: 10 a 16/07/2017
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19:30-21:00
19:30-21:00
19:15-19:50
19:50-21:30
15:00-17:00
19:30-21:30
19:30-21:30
09:00-11:00
07:50-08:50
09:00-10:30
10:30-11:00
18:00-20:15

- Ensaio do El Shadai
- Conexão Teens
- Oração
- Culto de Ensino da Palavra
- Circulo de Oração Betesda
- Culto da Vitória
- Reunião com os pais de adolescentes
- Ensaio da Orquestra
- Oração do Getsemâni
- Escola Bíblica Dominical
- AGE – Assembleia Geral Extraordinária
- Culto Público

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Miss. MARIZETE Nunes da Silva
KLEBER Santarém Alves
ELCIMAR Martins Barros Lopes
Pb ROBEMAR Bicalho Rodrigues
LEOMARA Regina de Souza Bento (Cong. Riacho Fundo I)
Prª NATÁLIA Martins de Araújo (Cong. Riacho Fundo I)
ANDRÉA Borges de Castro (Cong. Riacho Fundo I)

Terça-Feira em Foco: 11/07/17
Venha aprender a Palavra de Deus

