 Para Refletir

A IGREJA FORA DOS PORTÕES
Os profetas, Jesus e os apóstolos pregaram nas ruas, nas
praças, fora dos portões. Eles percorriam as cidades, as vilas, os campos.
Estavam onde o povo estava. A missão deles era principalmente
centrífuga, para fora dos portões. Hoje, concentramos nossas atividades
no templo. Invertemos a ordem. Em vez de irmos lá fora, onde as pessoas
estão, queremos que elas venham a nós, onde nós estamos. Nosso
testemunho tornou-se intramuros. Nossa missão tornou-se centrípeta,
para dentro.
Em vez de irmos ao fundo para lançarmos as redes para pescar,
estamos pescando no raso. Fazemos uma pesca de aquário.
Multiplicamos nossos esforços para fazermos demorados treinamentos,
mas não colocamos em prática o que aprendemos. Fazemos congressos
e conferências para aumentarmos nosso cabedal teológico, mas esse
conhecimento não se traduz em ação missionária. Cruzamos mares e
atravessamos fronteiras para adquirirmos o melhor conhecimento, mas
guardamos isso para nós mesmos, para o nosso próprio deleite
intelectual. Estamos esticando o nosso cérebro, mas atrofiando os nossos
músculos. Conhecemos muito e exercitamos pouco. Sabemos muito e
realizamos pouco. Reunimo-nos muito para edificarmos a nós mesmos e
saímos pouco para repartirmos o que recebemos. Discutimos muito as
doutrinas da graça e anunciamos pouco as boas novas do evangelho.
A discussão é oportuna na defesa do evangelho, mas para
alcançarmos os pecadores, precisamos ir além e pregarmos a eles o
evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho. O evangelho é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito embora,
nossas atividades no templo sejam ricas oportunidades para trazermos
pessoas para ouvirem o evangelho, nossa agenda não pode ser limitada
apenas à essas atividades. O projeto de Deus é o evangelho todo, por
toda a igreja, em todo o mundo. Cada crente deve ser um missionário em
sua escola, em seu trabalho, em sua parentela, entre seus amigos. Cada
igreja local precisa alcançar com o evangelho o seu bairro, a sua cidade, a
sua nação e até mesmo ir além fronteiras. Nossas ações precisam ser
deliberadamente focadas na proclamação do evangelho fora dos portões e
no discipulado das pessoas alcançadas.
Se não investirmos nosso tempo na obra, vamos nos distrair
com outras coisas periféricas. Se não gastarmos nossa energia no
trabalho, vamos gastá-la em embates acirrados, discutindo opiniões e
preferências. Crente que não trabalha, dá trabalho. Igreja que não
evangeliza, precisa ser evangelizada. A igreja é uma agência missionária
ou um campo missionário. Muitas igrejas hoje capitularam-se ao
comodismo. Fazem um trabalho apenas de manutenção. Estão
estagnadas. Não crescem nem têm propósito de crescer. Preferem criar
desculpas teológicas para justificar sua covarde omissão. Há
denominações históricas na Europa e na América que estão perdendo
cerca de dez por cento de sua membresia a cada ano. Há igrejas que já
abandonaram o genuíno evangelho e perderam a mensagem. Há igrejas
que já perderam o fervor e não proclamam mais, no poder do Espírito, a
mensagem da graça. Há igrejas que, embora tenham uma sólida firmeza
doutrinária, possuem um pífio desempenho missionário. Oh, que Deus
desperte nessa geração uma igreja fiel e relevante, uma igreja que ora
com fervor e evangeliza com entusiasmo, uma igreja que edifica os salvos
e busca os perdidos. Oh, que Deus derrame sobre nós o poder do seu
Espírito! Oh, que Deus revista sua igreja de poder para viver e para
pregar! Oh, que Deus traga sobre nós paixão pelas almas e nos tire do
comodismo das quatro paredes e nos leve para fora dos portões!
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
“Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada
entre as outras mulheres”. Cantares 2.2
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Nessa penúltima pastoral, dessa série, queremos analisar
algo essencial para que haja saúde nos relacionamentos entre
marido e mulher e que também se faz necessário no nosso
relacionamento como igreja, a noiva do Senhor: os elogios
mútuos.
Os relacionamentos muitas vezes sofrem sérios desgastes
com o passar do tempo por causa da rotina, tudo se torna
“normal”, e todas as coisas parecem acontecer mecanicamente.
Quando isso acontece, não há mais espaço para o encanto, para
o prazer de realizar coisas simples conjuntamente, e claro,
morrem ai os elogios.
E percebemos isso também na nossa vida de fé e na igreja.
Não é difícil observarmos pessoas que se acostumaram com o
sagrado e perderam o amor e o encanto por ele. Não é raro
também, vermos pessoas que outrora tinham um grande
envolvimento, motivado por um amor e um encanto por Deus e
por sua obra, mas que foram esfriando o coração, deixando de
ver o lado bom e belo das coisas e acabaram caindo numa frieza
sepulcral.
Quando isso acontece, coisas que julgamos impossíveis
acontecem. Como um homem que tem um comportamento rude
não permitindo que sua esposa se cuide ou vista determinadas
roupas, mas que depois se divorcia e casa com uma
extremamente vaidosa e com um estilo de se vestir bem vulgar.
Também na igreja, lembro-me de um professor que eu tive que
escreveu vários livros falando do movimento neopentecostal, mas
hoje é membro de uma dessas igrejas. Ou ainda pessoas que
resistem a alguns posicionamentos da igreja, mas depois se
tornam membros de igrejas que tem como bandeiras esses
posicionamentos outrora resistidos.
Fica-nos uma lição: precisamos redescobrir o encanto, buscar
enxergar a beleza da nossa comunidade, os defeitos precisam ser
sempre secundários, mas o que for bom e belo precisa ser
enaltecido. Elogie, elogie-se, viva e celebre a beleza de sua
comunidade.
Rev. Erivan Júnior

LITURGIA – 27/08/17 - Culto Matinal

- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 124
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva AT em Mateus 16.13-20
13. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de
Cesaréia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o Filho do Homem é?
14. Eles responderam: - Alguns dizem que o
senhor é João Batista; outros, que é Elias; e
outros, que é Jeremias ou algum outro profeta.
15. - E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? perguntou Jesus.
16. Simão Pedro respondeu: - O senhor é o
Messias, o Filho do Deus vivo.
17. Jesus afirmou: - Simão, filho de João, você é feliz
porque esta verdade não foi revelada a você por
nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu
Pai, que está no céu.
18. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre
esta pedra construirei a minha Igreja, e nem a
morte poderá vencê-la.
19. Eu lhe darei as chaves do Reino do Céu; o que
você proibir na terra será proibido no céu, e o que
permitir na terra será permitido no céu.
20. Então Jesus ordenou que os discípulos não
contassem a ninguém que ele era o Messias.

- Proclamação da Palavra
5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
- Escola Dominical

LITURGIA – 27/08/17 - Culto
Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Oração
- Cântico de Louvor
- Leitura do Salmo 125
Edificação
- Leitura do AT em Deuteronômio 10.12-22
- Oração pela nossa nação
- Leitura Alternada NT em Efésios 2.12-22
11. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram
chamados de incircuncidados pelos judeus, que
chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a
circuncisão. Lembrem do que vocês eram no
passado.
12. Naquele tempo vocês estavam separados de
Cristo; eram estrangeiros e não pertenciam ao
povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas
suas alianças, que eram baseadas nas promessas
de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam
sem esperança e sem Deus.
13. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que
estavam longe de Deus, foram trazidos para perto
dele pela morte de Cristo na cruz.
14. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz,
tornando os judeus e os não-judeus um só povo.
Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou
o muro de inimizade que separava os judeus dos
não-judeus.
15. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus
mandamentos e regulamentos; e dos dois povos
formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim
que ele trouxe a paz.
16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a
inimizade que havia entre os dois povos. Por meio
da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de
volta para Deus.
17. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia
de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam
longe de Deus, como aos judeus, que estavam perto
dele.

18. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e
não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só
Espírito, até a presença do Pai.
19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais
estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são
cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são
membros da família dele.
20. Vocês são como um edifício e estão
construídos sobre o alicerce que os apóstolos e
os profetas colocaram. E a pedra fundamental
desse edifício é o próprio Cristo Jesus.
21. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com
que cresça como um templo dedicado ao Senhor.
22. Assim vocês também, unidos com Cristo,
estão sendo construídos, junto com os outros,
para se tornarem uma casa onde Deus vive por
meio do seu Espírito.

-

Oração de Intercessão
Cânticos de Louvor
Entrega dos Dízimos e ofertas
Proclamação da Palavra

Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Congregação de Itaboraí – Na semana que passou,
fizemos a concretagem do piso da congregação agora
seguiremos para outras etapas.
Encontro de Adultos – A CRA está convidando os adultos
para um encontro que acontecerá no dia 02 de Setembro
na IPI de Bangu, ocasião e que vamos conversar sobre o
papel dos adultos na igreja.
Encontro de Casais – A Secretaria de Família do
presbitério está organizando um encontro de casais. Que
será realizado no segundo final de semana de dezembro.
Interessados podem procurar a irmã Andréa e o Rev. Luiz.
,

Motivos de Oração:
 Pela saúde da Darci que está hospitalizada
 Pela nossa Congregação de Itaboraí
 Pela paz na nossa cidade
 Pelo nosso país

