AS VIRTUDES DA IGREJA
Provérbios 31.10-22; 1Pedro 2.9
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Place: Fort Lauderdale, USA

By: Rev. E. DaSilva

INTRODUÇÃO:
É possível que Lemuel fosse um dos reis das regiões vizinhas de Israel, o qual era contemporâneo de
Salomão. No entanto, não existe mais nenhuma referência a este rei na Bíblia.
Lemuel talvez ao ver a decadência do reinado de Salomão, por causa das mulheres, faz uma constatação
sobre as mulheres (v.3) e a bebida (v.4). Na continuação do capítulo 31, cessa de falar Lemuel, e o
Espírito Santo começa a usar Salomão (vv. 10-31), o qual começa a enumerar as virtudes da Igreja
(marcadas pelas letras hebraicas, usadas só na Vulgata e na versão João Ferreira –ARC) como uma
mulher virtuosa.
ESBOÇO:
Características da Igreja
1. Se levanta de noite – Pv 8.17; 31.15
Nas noites de dificuldade, ela busca ao Senhor.
2. Examina uma herdade e adquire-a – Pv 31.16; 1 Co 16.9; At 16.9; Tt 1.5
O trabalho da Igreja é buscar todas as almas, e conquista-las até a vinda do Senhor. Ela não descansa
enquanto não ver todas as almas salvas.
3. Cinge os lombos de força e fortalece os seus braços – Pv 31.17; Ef 6.8-10; 2 Tm 4.6
Acima de tudo, ela é uma Igreja Militante. Revestida de toda a armadura de Deus, ela luta como soldado
valoroso, e está cheia de poder e fortaleza!
4. Abre sua mão ao aflito e ao necessitado – Pv 31.20; 2 Co 8.1-6,9; Mt 8.20
A Igreja socorre os aflitos e necessitados da Palavra de salvação. Ela sabe ordenar sua casa, é benévola e
sabe ofertar.
5. Não temerá a neve, porque toda sua casa anda forrada de roupa dobrada – Pv 31.21; Rm
8.31-35; Ef 4.24
A Igreja tem reserva! Nas horas da necessidade ela está firme na rocha. Quando chega as horas de frio
espiritual, ela está preparada.
6. Faz tapeçaria… de púrpura é o seu vestido – Pv 31.22; Cl 2.10; 2Co 5.2
Estamos completos. Estamos vestidos de realeza = púrpura e santidade = linho fino. Conhecemos o
nosso esposo (Pv 31.23).

