 Para Refletir

O tempo e o Senhor do tempo
Todos os dias penso sobre o tempo. Penso em tudo que
vi e vivi em meu passado, em tudo o que vejo e vivo em meu
presente e no que posso viver futuramente. Umas das verdades
cruciais sobre o tempo é que ele pode ser entendido em três
perspectivas: passado, presente e futuro. A questão é que o
passado já foi e não posso mudá-lo, o presente é minha realidade
e o futuro é o que não vejo. Posso planejar e sonhar, mas não
tenho controle para a determinar a forma como o esse futuro será.
Devemos aprender que Deus é atemporal. Enquanto nós
vivemos por “etapas”, Deus nos vê como um todo. Para Ele não
existe passado, presente e futuro, pois afinal Ele estava no
começo e estará no fim. Podemos aprender também que há
tempo pra tudo debaixo do céu, como está escrito em Eclesiastes
3.1-8. Lá aprendemos exatamente sobre o tempo e sobre como
não teremos somente fases de alegria, de amor e paz, mas
épocas difíceis também. Como podemos entender nossas vidas
em meio a tempos difíceis? Às vezes podemos pensar demais no
passado e esquecer o presente, como lidar com isso?
Bem, se acreditamos que Deus é atemporal, podemos
afirmar que Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Tudo que Ele
fez no tempo das passagens bíblicas, pode fazer ainda hoje. Ele
continua sendo bom e fiel. Se sabemos que Deus nos ama e essa
realidade não muda, podemos crer que Ele nos ouve, não nos
abandona e sempre nos responde. Mas as respostas vêm no
tempo dEle, e sempre as respostas de acordo com Sua vontade.
Com relação ao pensamento constantemente preso ao
passado, devemos entender que isso provavelmente ocorre
porque o presente momento da vida pode não estar tão bom a
ponto de apresentar perspectivas promissoras para o futuro,
restando somente o passado a ser lembrado – e às vezes
remoído. Mas o que temos é o presente, e o passado deve ficar
guardado em nossa memória.
Esse presente deve ser vivido da melhor forma possível,
e para saber que forma é essa devemos investir tempo em
relacionamento com Jesus. Devemos ler sua palavra, meditar nela
e perseverar em oração para entendermos o caminho a seguir
rumo ao futuro planejado por Deus para nós. Jesus nos ajuda a
entender nossa vocação e os alvos a serem atingidos por nós
através da ação transformadora dEle.
Paulo fala sobre isso aos filipenses. No capítulo 3 da
carta, instrui a deixarem para trás o que ficou e seguirem para o
alvo. Se conseguirmos viver de acordo com os valores da vida de
Cristo, poderemos saber que o tempo de nossas vidas será bem
usado, e que refletiremos esses valores para os que estão a
nossa volta. Deixemos Deus ser a nossa linha do tempo e o nosso
relógio, e certamente viveremos de forma completa e preenchida
por aquele que nos criou.
Joyce Hencklein

Escala do Serviço Diaconal
Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

24/09

01/10

Patrícia
Lucas

Mª José
Francisco

03 Jurita

26 - Lucas

08/10

15/10

Ester
Caio

Rejane
Josias

10 Francisco

17 - Rejane

22/10

29/10

Patrícia
Lucas
Patrícia

Nicéa
Moacir

24 Lucas

31Jurita

Responsáveis pela Liturgia e direção dos Cultos
Dias do mês

1º Domingo - Manhã

01/10

1º Domingo - Noite

01/10

2º Domingo - Manhã

08/10

2º Domingo - Noite

08/10

3º Domingo - Manhã

15/10

3º Domingo - Noite

15/10

4º Domingo - Manhã

22/10

4º Domingo - Noite

22/10

5º Domingo - Manhã

29/10

5º Domingo - Noite

29/10
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Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Deivid / Edson Passos
Direção: Thamires
Pregador: Sem. Caio
Direção: Presb. Paulo
Pregador: Presb. Odair
Direção: Diac. Lucas
Pregador: Presb. Delcy Jr
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Sem. Caio
Direção: Diac. Rejane
Pregador: Presb. Maurício
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Leonardo
Direção: Diac. Josias
Pregador: Sem. Leonardo
Direção: Presb. Delcy Jr
Pregador: Presb. Odair
Direção: Diac. Lucas
Pregador: a definir
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O tripé da esperança
Jamais tires da minha boca a palavra da
verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha
esperança. (Sl 119.43.)
Sem esperança é impossível viver. Todavia, é
certo que a esperança é mais requisitada em tempo
de dor. Fala-se de esperança mais em Jó — o livro do
sofrimento — do que em Provérbios — o livro da
sabedoria.
O grande problema da esperança é em que ou
em quem colocá-la. Não se pode investir esperança
em qualquer coisa, em qualquer palavra, em qualquer
pessoa. A esperança não vem de cálculos bem
elaborados baseados na história, na filosofia, na
matemática, na estatística, na tecnologia, na
informática. A esperança nunca é visível: “esperança
que se vê não é esperança” (Rm 8.24). Embora
concreta, a esperança que não decepciona é captada
pela fé e não pelos olhos nem pelo raciocínio.
A experiência do salmista resume tudo: “Na tua
palavra coloquei minha esperança” (Sl 119.114). Não
é na palavra de alguém, mas na palavra de Deus,
corretamente entendida.
Por que os cristãos têm a maior de todas as
esperanças, a esperança de novos céus e nova terra?
Porque ela está baseada na promessa de Deus (2Pe
3.13).
No ouro não dá certo (Jó 31.24), na incerteza da
riqueza não dá certo (1Tm 6.17), na evolução da
ciência não dá certo. Só a esperança centrada em
Deus não decepciona. Ele é “o Deus da esperança”
(Rm 15.13) e Jesus é “a esperança da glória” (Cl
1.27).
Retirado de Refeições Diárias com o Sabor dos Salmos.
Editora Ultimato.

LITURGIA – 01/10/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 29
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva NT em Marcos 4.35-41
35. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos
discípulos: - Vamos para o outro lado do lago.
36. Então eles deixaram o povo ali, subiram no
barco em que Jesus estava e foram com ele; e
outros barcos o acompanharam.
37. De repente, começou a soprar um vento muito
forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em
cima do barco, que ele já estava ficando cheio de
água.
38. Jesus estava dormindo na parte detrás do
barco, com a cabeça numa almofada. Então os
discípulos o acordaram e disseram: - Mestre! Nós
vamos morrer! O senhor não se importa com
isso?
39. Então ele se levantou, falou duro com o vento e
disse ao lago: - Silêncio! Fique quieto! O vento parou,
e tudo ficou calmo.
40. Aí ele perguntou: - Por que é que vocês são
assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?
41. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos
outros: - Que homem é este que manda até no vento
e nas ondas?!
- Hino - Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
- Escola Dominical

LITURGIA – 01/10/17 - Culto
Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 78.1-16
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em Filipenses 2.1-13
- Oração pela nossa nação
 Pelos governantes
 Pelo Sistema de Saúde
 Pelos mais pobres afetados com a crise
- Leitura Alternada NT em Isaías 53
1. O povo diz: "Quem poderia crer naquilo que
acabamos de ouvir? Quem diria que o SENHOR
estava agindo?
2. Pois o SENHOR quis que o seu servo
aparecesse como uma plantinha que brota e vai
crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem
simpático, nem tinha nenhuma beleza que
chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse.
3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos; ele
suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como
alguém que não queremos ver; nós nem mesmo
olhávamos para ele e o desprezávamos.
4. "No entanto, era o nosso sofrimento que ele
estava carregando, era a nossa dor que ele estava
suportando. E nós pensávamos que era por causa
das suas próprias culpas que Deus o estava
castigando, que Deus o estava maltratando e
ferindo.
5. Porém ele estava sofrendo por causa dos nossos
pecados, estava sendo castigado por causa das
nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo
que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que
ele recebeu.
6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam
perdido; cada um de nós seguia o seu próprio
caminho. Mas o SENHOR castigou o seu servo;
fez com que ele sofresse o castigo que nós
merecíamos.
7. "Ele foi maltratado, mas agüentou tudo
humildemente e não disse uma só palavra. Ficou

calado como um cordeiro que vai ser morto, como
uma ovelha quando cortam a sua lã.
8. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e
ninguém se importou com o que ia acontecer com
ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto
por causa dos pecados do nosso povo.
9. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado
com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime
nenhum, nem tivesse dito uma só mentira."
10. O SENHOR Deus diz: "Eu quis maltratá-lo, quis
fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como
sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma
vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará
com que o meu plano dê certo.
11. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz; por
causa da sua dedicação, ele ficará completamente
satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele
sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os
pecados deles serão perdoados.
12. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra; ele
receberá a sua recompensa junto com os grandes
e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e
foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou
a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo
que eles fossem perdoados."
- Oração de Intercessão
- 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.
Frutificar-Rio – Estará acontecendo, no dia 07/10, um
encontro de capacitação para líderes, todos estão
convidados para participar. O Frutificar acontecerá na 2ª
IPI.

