 Para Refletir

Escola Dominical: lugar de renovação
da mente
Paulo escreve: “Não vos conformeis com este
século, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente” (Romanos 12.2). Há na mente de cada cristão uma
verdadeira batalha entre conformar-se com a presente
ordem e ser transformado por Deus. Mas o que é
exatamente a conformação com este século? Paulo utiliza
para este conceito uma palavra grega que também pode
ser traduzida por esquema. Portanto, no sentido paulino,
conformar-se é render-se às pressões externas e curvar-se
diante dos esquemas contrários à vontade de Deus.
Se a principal característica da conformação é a
pressão externa sobre o cristão, Paulo dirá que, em
oposição, a transformação é um processo de dentro para
fora. Se a palavra para conformação é esquema, a palavra
grega para transformação é metamorfose, ou seja, trata-se
de transformação interior. Metamorfose significa assumir
com liberdade e sem constrangimentos o plano original de
Deus para nossa vida. A batalha entre conformar-se ou ser
transformado dá-se na mente do cristão e, para que haja
transformação, é preciso que haja renovação da mente.
Em nossa visão cultural, marcada pelo
individualismo, equivocadamente entendemos que a
transformação da mente é uma batalha que cada cristão
luta solitariamente ao longo de sua vida. Entretanto,
quando prosseguimos na leitura de Romanos 12,
encontramos a explanação do apóstolo Paulo a respeito
dos dons e especificamente a respeito do dom do ensino.
Assim escreveu: “… o que ensina esmere-se no fazê-lo”
(Romanos 12.7). O professor da Escola Dominical é um
instrumento nas mãos de Deus para ajudar cada cristão no
processo de transformação da mente.
Um dos grandes problemas de nosso tempo é o
excesso de informações somado à falta de critérios para
filtrá-las. A Escola Dominical, no contexto atual, é um lugar
de resistência, uma vez que nela não se busca
entretenimento informacional, mas sabedoria para discernir
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É correto
afirmar, parafraseando John Sawhill, que uma Igreja não se
define somente pelas suas inovações, mas também por
aquilo que se recusa a destruir. Em um mundo cada vez
mais afogado no dilúvio de informações, a Escola
Dominical revela-se um lugar cada vez mais relevante para
autêntica transformação interior.
Por Rev. Valdinei A. Ferreira

Escala do Serviço Diaconal
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Porta manhã
Porta Noite
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Ceia Noite
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01/10
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Mª José
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15/10
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Caio

Rejane
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22/10
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Patrícia
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Patrícia

Nicéa
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4º Domingo - Manhã
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4º Domingo - Noite
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5º Domingo - Manhã

29/10

5º Domingo - Noite

29/10
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Na minha angústia clamei ao Senhor; e o
Senhor
me
respondeu,
dando-me
ampla
liberdade. (Salmos 118.5)
Você precisa aprender a clamar ao Senhor. Não
fique sozinho, nem deite no sofá balançando a cabeça e
permitindo que seus pensamentos o torturem. Não se
preocupe em como sair da situação em que se encontra
nem fique meditando sobre a sua vida terrível, sobre quão
miserável você se sente e quão mau você é. Em vez disso,
diga: “Controle-se, seu preguiçoso! Dobre seus joelhos e
levante suas mãos e olhos para o céu. Leia um salmo. Diga
a oração do Pai-Nosso e diga a Deus, em lágrimas, o que
você necessita”. Essa passagem nos ensina a clamar a
ele. Semelhantemente, Davi disse: “Derramo diante dele o
meu lamento; a ele apresento a minha angústia” (Sl 142.2).
Deus deseja que você conte a ele os seus problemas. Ele
não quer que você os guarde para si. Ele não quer que
você lute com eles sozinho e se torture. Fazer isso só
multiplicará os seus problemas.
Deus sabe que você é muito fraco para vencer os
seus problemas por si mesmo. Ele deseja que você cresça
se tornando forte nele. Então ele será aquele que recebe a
glória. Das experiências difíceis é que emergem os
verdadeiros cristãos. Sem problemas, as pessoas falam
muito sobre fé e sobre o Espírito, mas não sabem
realmente o que essas coisas são ou o que estão dizendo.
Você nunca deve duvidar que Deus conhece os
seus problemas e ouve as suas orações. Você não deve
orar casualmente ou como se estivesse falando ao vento.
Isso é um deboche à oração e coloca Deus à prova. Nesse
caso, seria melhor nem orar. Você deve aprender a
regozijar-se na parte da passagem que diz: “o Senhor me
respondeu, dando-me ampla liberdade”. O salmista
reconhece que o Senhor o ouviu e o livrou dos seus
problemas.
Retirado de Somente a Fé – Um Ano com Lutero.
Editora Ultimato.

LITURGIA – 17/09/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 113
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva NT em Romanos 11.25-32
25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade
secreta para que não pensem que são muito sábios. A
verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará
para sempre, mas somente até que o número completo de
não-judeus venha para Deus.
26. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como
dizem as Escrituras Sagradas: "O Redentor virá de Sião
e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó.
27. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar
os seus pecados."
28. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são
inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus.
Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por
causa dos patriarcas.
29. Porque Deus não muda de idéia a respeito de quem ele
escolhe e abençoa.
30. Mas no passado vocês, que não são judeus,
desobedeceram a Deus. Porém agora vocês receberam
a misericórdia de Deus por causa da desobediência
dos judeus.
31. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam,
os judeus agora desobedecem a Deus para que eles
também possam receber agora a misericórdia dele.
32. Pois Deus fez com que todos se tornassem
prisioneiros da desobediência a fim de mostrar
misericórdia a todos.
- Hino - Ofertório
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
- Escola Dominical

LITURGIA – 17/09/17 - Culto
Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 115
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em Romanos 7-1-6
- Oração pela nossa nação
 Pelos governantes
 Pela segurança
 Pelos mais pobres
- Leitura Alternada AT em Josué 24.5-19
5. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição
no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá.
6. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito,
e eles chegaram até o mar Vermelho. Mas os egípcios
os perseguiram até o mar, com carros de guerra e
cavaleiros.
7. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que
uma escuridão os escondesse dos egípcios. E mandei que
o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês
viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no
deserto por muito tempo.
8. - "Então eu os levei para a terra dos amorreus que
moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os
atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram
posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês.
9. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipor, fez guerra
contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de
Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês.
10. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os
abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque.
11. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a
cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra
vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os
cananeus, os heteus, os girgaseus, os heveus e os
jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos.
12. Antes de vocês chegarem, expulsei os dois reis
amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados.
Não foi nem pelas espadas nem pelos arcos e flechas
de vocês que eles foram expulsos.
13. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam
trabalhado e cidades que não haviam construído. E vocês
estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas
de parreiras e oliveiras que não plantaram."

14. Josué terminou, dizendo: - Portanto, agora temam a
Deus, o SENHOR. Sejam seus servos sinceros e fiéis.
Esqueçam os deuses que os seus antepassados
adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o
SENHOR.
15. Mas, se vocês não querem ser servos do SENHOR,
decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os
deuses que os seus antepassados adoravam na terra da
Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de
quem vocês estão morando agora. Porém eu e a minha
família serviremos a Deus, o SENHOR.
16. O povo respondeu: - Nunca poderíamos pensar em
abandonar o SENHOR para servir outros deuses!
17. Foi o SENHOR, nosso Deus, quem tirou a nós e aos
nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as
grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos
caminhos por onde andamos e no meio dos países por
onde passamos.
18. Conforme íamos avançando, o SENHOR ia
expulsando todos aqueles povos e até os amorreus
que moravam nesta terra. Portanto, nós também
serviremos o SENHOR, pois ele é o nosso Deus.
19. Josué disse ao povo: - Vocês não podem servir o
SENHOR, pois ele é Deus Santo e não tolera aqueles que
adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as
maldades de vocês.

- Oração de Intercessão e Súplicas
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Congregação de Itaboraí – No dia 4 de Novembro
teremos a inauguração do Templo da IPI de Itaboraí,
queremos que todos os membros participem desse
momento histórico.
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.

