ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 28/09/2021
CARTA À IGREJA DE LAODICEIA
Leitura Alternada: Ap 3.14-22

1. ANALISANDO A CARTA ENTREGUE AO ANJO DA IGREJA EM LAODICEIA:
1.1.

Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. v14a; 1.12-20

1.2.

Testemunha fiel e verdadeira. v14b; Jo 14.6

1.1.Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. v15
1.3.
1.4.

Vomitar-te-ei da minha boca. v16

1.5.

Rico sou e estou enriquecido. v17; Os 12.8; 1Co 4.8-16

1.6.

Aconselho que compres ouro, vestiduras brancas e colírio. v18; Is 55.1-3,6-7; Mt 25.9-10

1.7.

Eu repreendo e castigo a quantos amo. v19; Jo 3.16; Mt 18.15-17; 2Tm 2.24-26

2. JESUS GOSTA DE ESTAR DENTRO DA IGREJA:
2.1.

Estou à porta e bato. v20a

2.2.

Jesus estava procurando entrar nessa igreja que leva o Seu nome. Ct 5.2-6

2.3.

Mas não contava com um único crente sequer. Mt 24.45-47

2.4.

Se um membro reconhecesse a sua falência espiritual e respondesse com fé salvadora, Cristo
entraria na igreja.

3. SENTAR-SE COMIGO NO MEU TRONO:
3.1.

É uma expressão figurativa que significa que quando reinarmos com Cristo

3.2.

Compartilharemos do privilégio e da autoridade que Ele usufrui. Ap 1.6; Mt 19.28;
Lc 22.29-30

Queridos irmãos, em Ap 3.22 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então temos
eu ficar atentos, porque o Espírito Santo está pronto a falar conosco, pronto a falar com a igreja. Veja
bem, Laodiceia deixou entrar orgulho, vaidade e mundanismo (1Jo 2.15-17), eles aceitaram o que se
faziam na cidade e tornaram crentes mornos, e Jesus do lado de fora da igreja. Queridos irmãos
vigiemos e deixemos o Espírito Santo e Jesus entrar nas nossas vidas. Amém.
Pa stor presidente Célio Teixeira Jorge
Divisa do Pastoral (Ec 9.8) "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua
cabeça”.

Laodicéia significa: justiça do povo que remete julgamento popular. Foi fundada por Antíoco
II no terceiro século AC e recebeu este nome por causa de sua mulher, Laodice. Seu antigo
nome era Dióspolis, que significa “a cidade de Zeus”, o deus grego adorado ali. Era um centro
comercial próspero e foi destruída por um terremoto em 60 DC, mas por ser rica recusou auxílio
imperial para a reconstrução. Ficava numa importante encruzilhada de estradas, portanto, era
um importante centro bancário e de troca de moedas. Estava situada no largo vale do rio Lico e
era rodeada por terras férteis. Seus maiores produtos eram vestes de lã negra polida e tablóides
ou pós medicinais. Não havia suprimento de água permanente nas proximidades. Esta era levada
por canos até a cidade vinda de fontes termais que ficavam a certa distância, e chegavam a ela
já morna; em outras palavras, apesar de toda a sua riqueza, não podia produzir nem o poder
curativo da água quente de Hierápolis, uma cidade vizinha, nem o poder refrescante da água fria
de Colosso, mas podia produzir apenas água morna, útil apenas como vomitório. A igreja
pensava não ter necessidade de nada, enquanto que, de fato, precisava de ouro, de vestes
embranquecidas e colírio, mais eficazes que seus banqueiros, costureiros e médicos podiam
suprir. Semelhantes a cidadãos não hospitaleiros a um viajante que lhes oferece bens
extremamente preciosos, seus membros haviam fechado suas portas e deixado de lado de fora
o seu real provedor, Jesus Cristo.

PASTORES Aniversariantes da ADTS – SETEMBRO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria, parabeniza os
PASTORES aniversariantes do mês de SETEMBRO, desejando as mais abundantes bênçãos
de Deus.
Dia 28 - Sérgio Tenório Tavares (MATRIZ - JOCUM)
Dia 29 - Ronaldo Machado Gomes (BONGABA)

PASTORES Aniversariantes da ADTS – OUTUBRO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria, parabeniza os
PASTORES aniversariantes do mês de OUTUBRO, desejando as mais abundantes bênçãos de
Deus.
Dia 11
- Jeozadaque Nunes de Assis
GERIZIM
Dia 12
- Sandro Romão da Silva
ENGENHO NOVO
Dia 13
- Joaquim Vieira de Souza
MATRIZ
Dia 13
- Vanderval Oliveira Souza;
MATRIZ
Dia 13
- Harlen Alves de Góes
SENADOR CAMARÁ
Dia 14
- José Augusto Silva
ANCHIETA
Dia 15
- Marcos José da Silva
GUERENGUÉ
Dia 15
- Deuzenir Gomes
VALE DO JORDÃO
Dia 16
- Jefferson da Costa Cruz
COLÉGIO
Dia 18
- Francisco de Melo Alves
MATRIZ
Dia 21
- Pedro Antonio da Silva
AV. BRASIL
Dia 21
- Sergio Rodrigues Duarte
INHAÚMA
Dia 25
- Eraldo Cavalcante Passos
MATRIZ
Dia 31
- Antonio Rodrigues da Costa
MATRIZ

