 Para Refletir

NÓS SOMOS UM CORPO,
O CORPO DE CRISTO

“Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse
corpo” (1Co 12.27).
O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos coríntios, evoca uma
das principais figuras da igreja para ensinar que não devemos lutar uns
contra os outros, mas devemos servir uns aos outros. Somos um corpo
com diferentes membros e cada membro trabalha para servir ao corpo.
Três verdades são destacadas pelo veterano apóstolo:
Em primeiro lugar, a unidade do corpo (1Co 12.12,13). A igreja é o
corpo de Cristo. Só existe uma igreja, um corpo, um rebanho, uma noiva.
Todos aqueles que foram predestinados, chamados, justificados e
glorificados fazem parte desse corpo. Exatamente quando cremos em
Cristo, somos batizados pelo Espírito nesse corpo. Passamos, então, a
fazer parte da família de Deus. Tornamo-nos membros da igreja do Deus
vivo. Tornamo-nos filhos de Deus e ovelhas do seu pastoreio. Somos
introduzidos nesse corpo místico e dele jamais seremos desligados. A
igreja visível possui muitas denominações, com várias peculiaridades
distintas. Temos diferenças de sistema de governo. Temos formas
diferentes de administrar os sacramentos. Temos formas diferentes de
interpretarmos determinadas passagens das Escrituras. Mas, se cremos
na Trindade. Se cremos que Jesus é o nosso único Salvador e Senhor. Se
temos as Escrituras como nossa única regra de fé e prática. Se cremos na
salvação pela graça mediante a fé. Se cremos que Jesus voltará em glória
para julgar os vivos e os mortos, então, fazemos parte da verdadeira
igreja, da única igreja, do corpo de Cristo. Não importa a cor da nossa
pele, a nossa condição social ou mesmo a nossa denominação. Se
estamos em Cristo, somos um.
Em segundo lugar, a diversidade dos membros do corpo (1Co 12.1423). O corpo é um só, mas possui muitos membros. Os membros são
diversos, mas todos pertencem ao mesmo corpo. É Deus quem dispôs os
membros no corpo como lhe aprouve. Por isso, no corpo não pode existir
competição. Não há espaço no corpo para complexo de superioridade. Os
olhos não podem dizer às mãos: Não preciso de vocês. Também, no corpo
não pode existir complexo de inferioridade. Os pés não podem dizer aos
olhos: Por que não sou olho, pé eu não quero ser. Cada membro tem sua
função no corpo e deve desempenhá-la para a edificação do corpo. É
impensável um membro do corpo atacar outro. Seria evidência de
insanidade um membro do corpo deixar de servir a outro membro ou
mesmo feri-lo. A diversidade dos membros não é uma negação da
unidade corpo, mas uma prova incontestável de sua funcionalidade e
beleza.
Em terceiro lugar, a mutualidade no corpo (1Co 12.24-31). Os
membros estão no corpo não para competirem uns com os outros, mas
para servirem uns aos outros. Cada um é colocado por Deus para uma
atividade peculiar. Deixar de cumprir o seu papel é prejudicar todo o corpo.
Nenhum membro do corpo é autossuficiente. Precisamos servir uns aos
outros. Precisamos suprir as necessidades uns dos outros. Nenhum crente
possui todos os dons espirituais. O que nos falta é suprido por outro
membro do corpo e o que falta ao outro membro do corpo, deve ser
suprido por nós. Essa mutualidade traz comunhão na igreja na terra e
promove a glória de Deus no céu. Esse cuidado recíproco no corpo e esse
amor prático na igreja demonstra ao mundo a eficácia do evangelho. O
amor, desta forma, é a apologética final, a prova mais eloquente de que
somos discípulos de Jesus. Agindo assim, o mundo crerá que Deus
enviou Jesus. Então, haverá a salvação dos perdidos, a edificação dos
salvos e a glorificação do nome de Deus.
Rev. Hernandes Dias Lopes
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Vivemos em um tempo de desânimo, descrédito
e desesperança. A todo momento somos bombardeados
com novas informações que, paulatinamente, nos
fazem desacreditar em um futuro melhor. Parece que
estamos regredindo ao invés de avançar. O número de
cristãos aumenta, mas a corrupção cresce na sociedade.
Talvez, o que esteja faltando para os nossos dias
seja priorizar a sabedoria bíblica “Eduque a criança no
caminho em que deve andar, e até o fim da vida não
se desviará dele” Provérbios 22.6.
A educação é algo extremamente valorizada pelo
povo de Deus. São abundantes os exemplos de
pessoas determinadas a ensinar as novas gerações. Uma
forma de perceber isso é o amplo espaço que a sabedoria
ganhou textos bíblicos.
A palavra de Deus e seus ensinamentos foram
passados de geração em geração. Seus manuscritos,
cuidados e preservados por milênios. Em todo esse
período o povo se reunia para estudar e buscar a vontade
de Deus em suas vidas. E esses valores iam sendo
transmitidos as novas gerações, de forma que quando elas
cresciam não se desviavam dele.
A sabedoria indica que quando uma criança é formada
nos caminhos do Senhor, ela não se desvia dele.
Sua moralidade e ética conservarão princípios para toda
a vida. Desse modo, ganhar uma criança é ganhar uma
vida toda de ação na sociedade para o Reino de Deus.
Quantas crianças crescem sem ouvir uma palavra de
orientação, conforto e auxilio em seus caminhos tão cheios
de adversidades? Talvez, nós devamos nos empenhar em
promover uma educação transformadora para todas as
crianças de nossa cidade, estado, país, de forma que
tenhamos cidadãos do Reino em todos os lugares agindo
por uma sociedade de justiça, paz e alegria.
Pr. Rodrigo Dalla Costa

LITURGIA - 23/07/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 139.1-16
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva AT em Romanos 8.18-28
18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode
ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será
revelada no futuro.
19. O Universo todo espera com muita impaciência o momento
em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são.
20. Pois o Universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade,
mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta
esperança:
21. Um dia o próprio Universo ficará livre do poder destruidor que
o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos
de Deus.
22. Pois sabemos que até agora o Universo todo geme e sofre
como uma mulher que está em trabalho de parto.
23. E não somente o Universo, mas nós, que temos o Espírito
Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós
também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos
que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte
completamente.
24. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já
estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma
esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que
está vendo?
25. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não
podemos ver, então esperamos com paciência.
26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa
fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito
de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por
palavras, pede a Deus em nosso favor.
27. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o
pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo
de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus.
28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o
bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou
de acordo com o seu plano.

- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio

Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA - 23/07/17 - Culto Vespertino

- – Canção Introdutória
Adoração
- Oração
- Cânticos de Louvor
- Leitura do Salmo 30
Edificação
- Leitura do AT em Genesis 28.10-22
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Leitura Alternada NT em Mateus 13.2430,36-43
24. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao
povo: - O Reino do Céu é como um homem que
semeou sementes boas nas suas terras.
25. Certa noite, quando todos estavam
dormindo, veio um inimigo, semeou no meio
do trigo uma erva ruim, chamada joio, e
depois foi embora.
26. Quando as plantas cresceram, e se
formaram as espigas, o joio apareceu.
27. Aí os empregados do dono das terras
chegaram e disseram: "Patrão, o senhor semeou
sementes boas nas suas terras. De onde será
que veio este joio?"
28. - "Foi algum inimigo que fez isso!",
respondeu ele. - E eles perguntaram: "O
senhor quer que a gente arranque o joio?"
29. - "Não", respondeu ele, "porque, quando
vocês forem tirar o joio, poderão arrancar
também o trigo.
30. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos
até o tempo da colheita. Então eu direi aos
trabalhadores que vão fazer a colheita:
'Arranquem primeiro o joio e amarrem em
feixes para ser queimado. Depois colham o
trigo e ponham no meu depósito.' "
36. Então Jesus deixou a multidão e voltou para
casa. Os discípulos chegaram perto dele e
perguntaram: - Conte para nós o que quer dizer a
parábola do joio.

37. Jesus respondeu: - Quem semeia as
sementes boas é o Filho do Homem.
38. O terreno é o mundo. As sementes boas são
as pessoas que pertencem ao Reino; e o joio, as
que pertencem ao Maligno.
39. O inimigo que semeia o joio é o próprio
Diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que
fazem a colheita são os anjos.
40. Assim como o joio é ajuntado e jogado no
fogo, assim também será no fim dos tempos.
41. O Filho do Homem mandará os seus anjos,
e eles ajuntarão e tirarão do seu Reino todos
os que fazem com que os outros pequem e
também todos os que praticam o mal.
42. Depois os anjos jogarão essas pessoas na
fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os
dentes de desespero.
43. Então o povo de Deus brilhará como o sol
no Reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos
para ouvir, então ouçam.
-

Oração de Intercessão
Proclamação da Palavra

Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISO
-

-

Novos Oficiais – O Conselho da Igreja procederá a
ordenação e posse dos novos oficiais eleitos no dia 06 de
Agosto por ocasião do Culto do Aniversário da IPIB.
Oferta Especial de 31 de Julho – Nossa celebração pelo
aniversário da nossa igreja será no dia 06 de agosto,
ocasião em que levantaremos a oferta especial de gratidão.

