 Para Refletir

DEZ RAZÕES PARA VOCÊ SER UM ALUNO
DA ESCOLA DOMINICAL

A Escola Dominical foi criada em 1780, em Gloucester, na Inglaterra,
porém, o estudo sistemático da Bíblia é uma prática do povo de Deus, desde os
tempos mais remotos. Os períodos mais robustos da igreja foram aqueles em
que as famílias tinham prazer e deleite no estudo da Bíblia e faziam dessa
prática uma oportunidade para trazer pessoas a Cristo e discipulá-las.
Elencamos dez vantagens de ser um aluno da Escola Bíblica Dominical:
Em primeiro lugar, porque o Domingo é o dia do Senhor e devemos nos
deleitar em Deus. A secularização tem levado muitos crentes a fazerem uma
agenda pessoal para se dedicar ao esporte e ao lazer no domingo, deixando de
consagrar esse dia para adoração e descanso, conforme ensina as Escrituras.
Em segundo lugar, porque quando nos reunimos na casa de Deus
estamos cumprindo um mandamento divino. A palavra de Deus diz que não
devemos deixar de congregar, conforme o costume de alguns. Muitas são as
distrações que podem nos afastar do culto e do estudo das Escrituras na
Escola Dominical. Muitos são os interesses que podem nos levar para longe de
nossa máxima prioridade que é glorificar a Deus e buscar em primeiro lugar o
seu reino.
Em terceiro lugar, porque somos uma família e devemos nos estimular
uns aos outros à piedade cristã. Há lugar para o estudo particular e individual
das Escrituras, mas há, também, o momento oportuno para nos reunirmos,
como família da fé, como rebanho de Cristo, para sermos exortados e
estimulados mutuamente na carreira cristã.
Em quarto lugar, porque devemos exercitar nossos dons espirituais para a
edificação do corpo de Cristo. Quando a igreja se reúne em culto público e
também em classes para o estudo da Bíblia, colocamos os dons que Deus nos
deu a serviço da edificação mútua. Aqueles que têm o dom de ensino, repartem
com os outros o rico alimento que receberam de Deus e assim, suprem em
Cristo, as necessidades espirituais dos santos.
Em quinto lugar, porque a vida é um constante aprendizado e precisamos
crescer no conhecimento e na graça. Sempre que abrimos as Escrituras
tiramos desse reservatório inesgotável tesouros preciosos, lições oportunas e
ensinamentos necessários para o nosso crescimento espiritual.
Em sexto lugar, porque um dia na Casa de Deus vale mais do que mil dias
nas tendas da perversidade. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus não
tem mais prazer nas tendas da perversidade, antes o seu prazer está em Deus.
Ao contrário da geração do profeta Malaquias, que dizia acerca do culto: “Que
canseira!”, o povo de Deus diz: “A minha alma suspira e desfalece pelos átrios
do Senhor” e ainda testemunha: “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à
Casa do Senhor”.
Em sétimo lugar, porque na Escola Dominical há estudo interativo da Palavra
de Deus. Na Escola Dominical cada aluno pode participar, perguntar, interagir e
aprender a Palavra de Deus. Pelo fato do estudo ser um grupos menores, no formato
de uma classe, o aprendizado torna-se mais acessível e pessoalizado.

Em oitavo lugar, porque o aprendizado da Palavra de Deus está ao
alcance de todos. A pessoa que está dando os primeiros passos na carreira
cristã e o crente mais maduro na fé aprendem a Palavra de Deus de acordo
com o nível em que se encontra. O processo ensino-aprendizado é endereçado
a todos, sem acepção e sem exceção. Todos somos alunos. E todos estamos
debaixo da autoridade das Escrituras.
Em nono lugar, porque o aprendizado da Palavra de Deus visa a
transformação da vida. Não estudamos a Bíblia apenas para aumentar o nosso
conhecimento acerca das verdades eternas. Estudamo-la para sermos
transformados de glória em glória na imagem de Cristo. À medida que
estudamos a Bíblia, ela nos sonda. Quanto mais nos aproximamos da Bíblia,
mais nos distanciamos do pecado.
Em décimo lugar, porque a Escola Dominical é a maior escola do mundo.
Essa é a maior escola do mundo. Está presente em praticamente todas as
nações. Tem milhões de alunos aplicados que estudam domingo após
domingo, sem jamais receberem diploma de conclusão. Quanto mais
estudamos a Bíblia mais entendemos que só estamos arranhando sua
superfície. Ela é a Palavra de Deus. Viva e eficaz!
Rev. Hernandes Dias Lopes
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“E vi a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia do
céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como
uma noiva que vai se encontrar com o noivo. (...) Um dos
sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete
pragas veio e me disse: - Venha, e eu lhe mostrarei a Noiva, a
Esposa do Cordeiro.” Apocalipse 21.2 e 9
Amanhã nossa igreja celebra 114 anos de existência. Uma
data muito significativa para nós presbiterianos independentes.
Essas celebrações, principalmente as que acontecerão no
próximo final de semana, precisam nos levar a uma profunda
reflexão no nosso relacionamento com Deus e com a Sua Igreja.
Pensando nisso, tentarei, a partir de hoje, escrever alguns textos
que nos ajudem nessa reflexão.
Se faz necessário escolhermos uma das metáforas que o
Senhor usou para descrever o Seu relacionamento com a Igreja,
nós faremos isso usando a metáfora apocalíptica do casamento.
Um casamento não existe se não houver um conjunto de
sentimentos entre os cônjuges e todos esses sentimentos
precisam estar alicerçados no amor.
A figura utilizada por João pra falar da Igreja triunfante é a de
Noiva. Isso nos remete ao grande amor do noivo por sua amada,
que também responde esse amor à altura se preparando, se
vestindo, se perfumando, se cuidando para o seu amado. Isso
demonstra que o Senhor, que ama sua noiva, espera dela uma
reposta prática e apaixonada, com todo o calor da paixão. Não há
espaço para a frieza e apatia nesse casamento.
O casamento é a concretização de uma união de duas
pessoas que se amam e unem suas vidas. Percebemos esse
grande amor de Jesus em entregar a sua própria vida pela sua
noiva, e essa noiva como tem respondido? Muitas vezes
percebemos que pessoas ignoram esse amor se apegando à
paixões passageiras, usando das mais variadas desculpas para
não estar com o noivo ou não se comportando como enamorada.
Para que a felicidade reine em um casamento se faz
necessário que o casal desenvolva relacionamento. A relação não
pode ser uma relação de desconfiança, interesse ou mesmo
forçada. Precisamos estar com o noivo, curtir, ouvir, abraçar e
viver com o noivo. Ao invés disso, vemos pessoas se afastando
do casamento, tal como as cinco virgens insensatas, buscando
outras coisas e esquecendo do essencial: estar com o noivo!
Que Deus tenha misericórdia de nós, e nos dê a chance de
voltarmos aos braços do nosso amado.
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 30/07/2017 - Manhã
Culto de Adoração

- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 82
- Oração de Invocação
- Hino 91 CTP
2 – Confissão
- Confissão
- Declaração de perdão
3 – Louvor

- Leitura Responsiva do NT em Amós 9.11-15
11. O SENHOR Deus diz: - Naquele dia, eu
construirei de novo o reino de Davi, que é como uma
casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e
levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará
como era antes.
12. Então o meu povo conquistará o que restar do
país de Edom e de todas as outras nações que
eram minhas. Eu farei com que tudo isso
aconteça. Sou eu, o SENHOR, quem está falando.
13. - Está chegando o dia em que o trigo crescerá
mais depressa do que poderá ser colhido, as parreiras
produzirão uvas mais depressa do que se poderá
fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas, que
o vinho vai correr à vontade, como um rio.
14. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a
sua terra. Eles construirão de novo as cidades que
estavam em ruínas e morarão nelas. Farão
plantações de uvas e beberão do seu vinho;
cultivarão pomares e comerão as suas frutas.
15. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles
nunca mais serão arrancados dali. Eu, o SENHOR, o
Deus de vocês, falei.
- Cânticos de Louvor / Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
-

Oração / Envio / Bênção Apostólica
Poslúdio / Escola Dominical

LITURGIA – 3007/17 - Noite
– Canção Introdutória
Adoração
- Cânticos de Louvor
- Leitura do Salmo 4
Edificação
- Testemunhos / Oração de Intercessão
- Leitura Alternada do AT – Colossenses 1.3-14
3. Sempre que oramos por vocês, damos graças a
Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
4. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em
Cristo Jesus e também do amor que vocês têm
por todo o povo de Deus.
5. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do
evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês
ouviram falar a respeito da esperança que o
evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês
têm são baseados naquilo que esperam e que está
guardado para vocês no céu.
6. Essa boa notícia que vocês receberam está
trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo
mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu
com vocês, desde o dia em que pela primeira vez
ouviram falar a respeito da graça de Deus e a
conheceram de verdade.
7. Tudo isso vocês aprenderam com Epafras, nosso
querido companheiro de trabalho, o qual presta
serviço em favor de vocês como um fiel servidor de
Cristo.
8. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito
de Deus deu a vocês.
9. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos
sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em
favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês
com o conhecimento da sua vontade e com toda a
sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá.
10. Desse modo, vocês poderão viver como o
Senhor quer e fazer sempre o que agrada a ele.
Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e
também vão conhecer a Deus cada vez mais.

11. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com
toda a força que vem do glorioso poder dele, para que
possam suportar tudo com paciência.
12. E agradeçam, com alegria, ao Pai, que os
tornou capazes de participar daquilo que ele
guardou no Reino da luz para o seu povo.
13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos
trouxe em segurança para o Reino do seu Filho
amado.
14. É ele quem nos liberta, e é por meio dele que
os nossos pecados são perdoados.
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- 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.

