E por isso que Enoque é um personagem que tem tanto
a nos ensinar. Não se fala que ele tenha professado um
culto, guardado um código ou se envolvido numa
cerimônia. Mas é dito que ele andou com Deus, e que o
Senhor o tomou para si. Certa ocasião, uma menina
dava sua profissão de fé a fim de ingressar na igreja
mediante o batismo. Devido à sua pouca idade, a
congregação não estava segura de que ela estivesse
preparada para dar esse passo. Então, alguém falou: Mariazinha, imagine que o diabo batesse à porta do seu
coração.
O que você faria?
Isso é fácil, respondeu a menina. Eu diria: "Jesus, por
favor, você pode ir ver quem está batendo?" E quando a
porta se abrisse, e o diabo desse de cara com ele, diria:
"Desculpe, foi engano!", e sairia correndo. Diante de tal
resposta, todos se mostraram favoráveis ao batismo da
menina. Havia ficado claro que ela possuía um
relacionamento com Cristo. Você tem uma religião ou
uma relação? A intimidade com o Altíssimo é a nossa
maior necessidade. O salmista escreveu: "Como suspira
a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus,
suspira a minha alma" (Sl 42.1). Há um vazio no nosso
peito que só o Senhor pode preencher. No fundo da
alma de todo ser humano, sobrevive o desejo de andar
com Deus. E Deus, por sua vez, deseja andar conosco.
Ele se fez carne e habitou entre nós na Pessoa de Cristo.
"Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que
fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que
a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será
chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer: Deus
conosco)." (Mt 1.22,23.)
Como podemos andar com Deus?

Reflexões
A história de Enoque não ficou registrada
na Bíblia por causa dele, e sim por sua
causa. Ela deve evocar, em sua alma, uma
resposta de devoção.

Enoque provou que andar com Deus é algo possível, e
que nunca é cedo para iniciarmos o aprofundamento da
nossa vida espiritual. Afinal, ele alcançou uma notável
intimidade com o Senhor, tendo "apenas" trezentos e
sessenta e cinco anos! Claro que, para nós, isso parece
um exagero. Mas, se considerarmos a idade que a Bíblia
atribui aos contemporâneos de Enoque (seu pai, Jarede,
viveu novecentos e sessenta e dois anos, e seu filho,
Metusalém, novecentos e sessenta e nove), ele ainda era
um "garoto" quando Deus o levou. Há muitos que
pensam que a preocupação com os valores espirituais
deve ser deixada para a velhice. Enoque, entretanto,
ainda jovem andou com Deus. Existem muitos recursos
que o Senhor coloca à nossa disposição para nos ajudar
a conhecê-lo melhor. A leitura da Bíblia, a prática da
oração, o louvor, a meditação, o culto e o jejum são
alguns deles. Provavelmente, ninguém irá muito longe
se desprezar essas disciplinas espirituais. Contudo,
nenhuma delas se constitui numa prática mágica. Elas
são meios, e não fins em si mesmas. Fundamental é a
nossa postura. É o nosso desejo sincero de caminhar
com Deus. Quem quiser andar com Deus deve procurar
harmonizar a sua vontade com a dele, pois, como diz a
Bíblia; "andarão dois juntos, se não houver entre eles
acordo?" (Am 3-3.) Deve buscar uma vida de
santidade, pois "eis que a mão do Senhor não está
encolhida, para que não possa salvar; nem surdo o
seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas
iniquidades fazem separação entre vós e o vosso
Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de
vós, para que vos não ouça" (Is 59.1,2). Mas, acima
de tudo, precisa decidir andar com Jesus, pois só ele nos
leva ao Criador. (Leia: Jo 14.6). Andar com Jesus é
andar com Deus.

Pergunte :
Enoque andou com Deus. E, ainda hoje, anda
com ele, no céu. E quanto a você? As poucas
linhas que falam sobre o patriarca devem
despertar, no seu interior, o desejo de buscar
a comunhão com o Senhor.

Que tipo de existência terá na eternidade?

Qual é o resultado de andar com Deus?
Quando andamos com Deus, desfrutamos suas
bênçãos. Colhemos todas as dádivas e dons que ele
semeou em nosso caminho. Mais do que isso: quando
andamos com Deus, desfrutamos seu caráter.
Tornamo-nos, cada dia, mais parecidos com ele. Duas
pessoas que passam muito tempo juntas acabam se
assemelhando, não é mesmo? Assim também o Espírito
Santo vai, na medida em que caminhamos com Deus,
forjando em nós a mente de Cristo. Finalmente,
quando andamos com Deus, desfrutamos sua
companhia. Ao deixarmos a vida na terra, passamos a
gozar, eternamente, as venturas do céu. Foi isso o que
ocorreu com Enoque. A Bíblia diz que "pela fé, Enoque
foi trasladado para não ver a morte; não foi achado,
porque Deus o trasladara: Pois, antes da sua
trasladação, obteve testemunho de haver agradado a
Deus" (Hb 11.5).
Pare por um instante e reflita: que tipo de vida você
leva agora? Que tipo de existência terá na
eternidade? Não é sábio ignorar tal questão, pois o
tempo passa para todos, e estamos, a cada dia, mais
perto de encontrarmos o Criador. O Padre Antônio
Vieira, um dos maiores escritores do Brasil colonial,
disse: "O terrível da morte não é o fim da vida, mas o
começo da eternidade". Mas isso só é verdade se, em
nossa existência terrena, optamos por caminhar longe
de Deus. Tal opção implica um total desperdício – da
vida e da eternidade. Se a nossa escolha, porém, for
por uma comunhão íntima, não teremos o que temer.
Deus tomou Enoque para si. Ele fará o mesmo com
qualquer um que se dispuser a caminhar com ele.
Desafio
E você? Neste momento, quando lê sobre a história
de Enoque – aquele que andou com Deus – não sente
que se movimentam, nas profundezas da sua alma,
pensamentos e emoções? Não percebe se agitarem,
em seu peito, as notas da mais pura verdade,
dizendo-lhe que para isso você foi criado, e que nisso
residirá sua paz? Acredite: eu e você fomos feitos
para caminhar com o Senhor! Então, não perca
tempo. Não desperdice as oportunidades. Faça como
Enoque. Disponha-se a andar com Deus.
(contribuição Revdo. Jairo Monteiro)
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A Igreja Metodista tem suas raízes em um movimento
religioso liderado por John Wesley, na Inglaterra, em 1738.
O nome “metodista” foi um apelido que os universitários
da Universidade de Oxford deram ao grupo liderado por
Wesley, porque os membros pareciam fazer tudo com
método e ordem. A Igreja Metodista em Água Fria foi
fundada em 1943, através de um trabalho missionário na
casa de João Batista da Graça. Nossa comunidade,
também
chamada
de
“Sarça
Ardente”,
tem
experimentado a fidelidade de Deus a partir da busca da
santificação individual e comunitária, do discipulado e da
expansão missionária.

TEMA: FAMILIA

NO QUE CREMOS?
Cremos que Deus levantou seu povo para caminhar de
maneira digna pela qual foi chamado, a saber, buscar ser
parecido a Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que se
entregou na cruz do calvário para remissão de nossos
pecados e dar-nos uma nova vida, cheia do Espírito
Santo.

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA

Líder do PG : Inicie a reunião com quebra gelo:
Fale sobre a Família ;

Participe da classe Compartilhar da Fé aos domingos às
10:15 ou na impossibilidade agende um horário na
secretaria para falar com o pastor. Se você é Metodista
regularize sua situação solicitando sua transferência. Se
você entregou sua vida a Cristo e deseja passar pelo
batismo comunique a secretaria.

AGENDA PASTORAL
Tenha momento de louvor;

Para agendar um atendimento/visita, entre
em contato com a Secretaria de 2a a 6a feira das 8h00 às

Pergunte se há algum testemunho breve ;

14h00 pelo telefone 2597-0187 ou por e-mail:
metodistaguafria@uol.com.br
contato@igrejametodistaaguafria.com.br
Obs.: 6ª feira – Folga pastoral

Compartilhe a mensagem impressa;
Pergunte se há alguma necessidade de oração;
Fale sobre atividades da igreja;
Seja pontual no horário do inicio e termino;
Aanote

VISITANTE

P a s t o r e s:

Rev. Luís Carlos Lima Araujo
Rev. João Marcos Silva

Igreja Metodista em Água Fria
Rua Corneteiro de Jesus, 304 - Água Fria
CEP 02336-030
2597-0187 e 2597-0193

www.igrejametodistaaguafria.com.br
ENOQUE - Gênesis 5:21-24
Enoque não é um dos personagens bíblicos mais
conhecidos. Na verdade, ele pouco é mencionado nas
Escrituras, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar do
seu nome. Enoque não passou à história como profeta,
guerreiro, rei ou sacerdote. Nunca realizou um milagre,
nem pregou um sermão nem fez nada memorável.
Aparentemente, sua vida não chamou mais atenção na
sua época do que o faz hoje. Entretanto, há algo que
sabemos a respeito de Enoque: ele andou com Deus.
Extremamente discreto na terra, Enoque tornou-se uma
celebridade no céu. Foi um dos poucos homens que não
experimentou a morte, pois Deus o levou diretamente
para si. Assim como aquele patriarca, existem pessoas
que jamais se tornarão famosas neste mundo – que
nunca terão os seus nomes publicados nas revistas ou
nos jornais — mas cuja história será registrada na
eternidade. Será você uma delas? Com Enoque,
aprendemos o fato de que é possível caminhar com
Deus no mundo, para, um dia, andarmos com ele no
céu.

SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA!

O que significa andar com Deus?

ANOTE EM SUA GENDA NOSSO
PRÓXIMO ENCONTRO NESTE PEQUENO
GRUPO SERÁ DIA:
______/______/_______

Andar com Deus é conhecê-lo. Fazer a sua vontade.
Sentir a sua presença. De fato, esta é a essência da fé
cristã. O cristianismo não consiste num credo ou numa
filosofia, mas num relacionamento. Há muitos que
possuem uma religião, mas não uma relação. Conhecem
doutrinas e observam rituais, mas não desfrutam de uma
amizade sincera com o Criador.

