Para Refletir

Sola Scriptura

A autoridade da Escritura é superior à da Igreja e da tradição. Contra a
afirmação católica: "a igreja ensina" ou "a tradição ensina," os
reformadores afirmavam: "a Escritura ensina." A experiência pessoal dos
reformadores com as Escrituras e com o Cristo revelado nas Escrituras.
Lutero: "Quando eu estava com 20 anos de idade, eu ainda não havia
visto uma Bíblia. Eu achava que não existiam evangelhos ou epístolas
exceto as que estavam escritas nas liturgias dominicais. Finalmente,
encontrei uma Bíblia na biblioteca e levei-a comigo para o mosteiro. Eu
comecei a ler, reler e ler tudo novamente, para grande surpresa do Dr.
Staupitz."
Para os reformadores, a Bíblia não era um livro de doutrinas e proposições
a serem aceitas intelectualmente ou mediante a autoridade da igreja, mas
uma revelação direta, viva e pessoal de Deus, acessível a qualquer
pessoa. Daí a preocupação de colocar as Escrituras nas línguas
vernaculares. Lutero e sua tradução no castelo de Wartburgo. Calvino e
sua introdução ao Novo Testamento francês de seu primo Robert Olivétan
(1535).
A autoridade das Escrituras é intrínseca: a Igreja não confere autoridade
às Escrituras, mas apenas a reconhece. Essa autoridade decorre da
origem divina das Escrituras. Existem evidências internas e externas da
inspiração e divina autoridade das Escrituras, mas estes atributos não são
passíveis de "prova." A única evidência que importa é o "testemunho
interno do Espírito" no coração do leitor. Ênfase de Calvino: "A menos que
haja essa certeza [pelo testemunho do Espírito], que é maior e mais forte
que qualquer juízo humano, será fútil defender a autoridade da Escritura
através de argumentos, ou apoiá-la com o consenso da Igreja, ou
fortalecê-lo com outros auxílios. A menos que seja posto este fundamento,
ela sempre permanecerá incerta" (8.1.71).
A Igreja não se coloca acima da Escritura pelo fato de ter definido o
seu cânon (Novo Testamento). A Igreja apenas reconheceu o que já era
aceito há muito tempo pelos cristãos. Paralelo: a observância do domingo
e sua oficialização por Constantino. A afirmação de que a igreja
estabeleceu o cânon é verdadeira; mas o evangelho estabeleceu a igreja,
e a autoridade da Escritura não está no cânon, mas no evangelho. Não foi
a igreja que formou a Escritura, mas vice-versa. A Igreja está edificada
"sobre o fundamento dos apóstolos e profetas" (Ef 2:20), ou seja, o
evangelho, que está contido nas Escrituras e é a sua essência. Lutero: a
igreja, longe de ter prioridade sobre a Escritura, é na realidade uma
criação da Escritura, nascida do ventre da Escritura. Por isso, Cristo é o
centro e a chave das Escrituras (ênfase especial dos reformadores). A
Escritura se interpreta a si mesma ("analogia da Escritura"), sempre à luz
do princípio cristológico. A mensagem central da Bíblia, o evangelho, é a
única chave para a interpretação bíblica.
Essa ênfase cristocêntrica, levou Lutero a estabelecer distinções entre os
livros da Bíblia. Nem todos revelam a Cristo com igual clareza. Os
evangelhos e Paulo o fazem de maneira profunda. Já a carta de Tiago tem
uma limitada ênfase cristológica ("epístola de palha").
A interpretação alegórica e os múltiplos sentidos atribuídos à Escritura,
obscurecem a sua mensagem. Os reformadores deram ênfase ao sentido
comum, histórico-gramatical.
Lutero nada sabia de um conhecimento puramente objetivo,
desinteressado ou erudito da Bíblia. "A Palavra de Deus é viva. Isto
significa que ela vivifica aqueles que nela crêem. Portanto, devemos correr
para ela antes de perecermos e morrermos." A experiência é necessária
para o entendimento da Palavra: esta não deve ser simplesmente repetida
ou conhecida, mas vivida e sentida. Na Escritura o Deus vivo e verdadeiro
sempre confronta o leitor em julgamento e graça.
Alderi Souza de Matos
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A Inexplicável alegria da fé
A cena é comum nas famílias com crianças pequenas. A
criança se machuca, e vai chorando imediatamente para os
braços da mãe. O que ela faz? Dá um beijo; e não é que fica
tudo bem?
Infelizmente, ao crescer, descobrimos que beijo de mãe
não cura todas as nossas mágoas. Pela vida fora
conviveremos com decepções, dores, problemas e
preocupações. Nem todos os nossos sonhos se realizarão, e
nem sempre a justiça estará do nosso lado. A dor que isso
provoca faz com que desejemos voltar para um tempo em que
um simples beijo endireitava tudo em nosso mundo.
Ao enfrentar perseguição e a oposição do próprio filho,
Davi clamava ao Senhor. Ele suplicava, no Salmo 4, que Deus
ouvisse sua oração e lhe desse alívio da sua angústia. Ele
estava cercado por pessoas que esposavam uma teologia
doentia, a que criava um deus que agiria exatamente como
eles queriam. Um deus que castigava seus inimigos, que fazia
prosperar quem sabia orar direito, ou seja, um deus que
beijava seus filhos, e tudo se resolveria como num passe de
mágica.
Davi, porém, descobre algo mais profundo e mais rico
para sua vida. Mesmo vivendo injustiçado, mesmo que seu
mundo desmorone e tudo não vá bem, ele tem alegria. Mais
alegria do que nos dias quando recebia o salário em dia e
tinha um bom emprego. A presença de Deus colocou uma
alegria inexplicável em sua vida. Daí a sua fala: “Puseste no
meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que se
lhes multiplicam o trigo e o vinho” (Salmo 4.7). Os problemas
não foram resolvidos, mas Davi conseguiu dormir em paz,
com um sorriso em seus lábios. Da mesma forma, muitos
mártires cantavam no calabouço, triunfavam na fogueira e se
regozijavam em sua tribulação.
Você está insatisfeito com sua vida? Está vivendo
derrota após derrota? Tudo vai mal? Está cansado? A graça
de Deus é suficiente para colocar mais alegria no seu coração
nestes dias difíceis do que no dia mais “alegre” da sua vida.
Pr. João Soares da Fonseca

LITURGIA – 15/10/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 111
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva NT em Filipenses 4.1-9

1. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês.
Vocês me fazem tão feliz, e eu me orgulho muito de vocês!
Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o
Senhor.
2. Evódia e Síntique, peço, por favor, que procurem
viver bem uma com a outra, como irmãs na fé.
3. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que
ajude essas duas irmãs. Pois elas, junto com Clemente e
todos os outros meus companheiros, trabalharam muito
para espalhar o evangelho. Os nomes deles estão no Livro
da Vida, que pertence a Deus.
4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor!
Repito: tenham alegria!
5. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo.
6. Não se preocupem com nada, mas em todas as
orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem
sempre com o coração agradecido.
7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender,
guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão
unidos com Cristo Jesus.
8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês
com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o
que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e
decente.
9. Ponham em prática o que vocês receberam e
aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como
com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará
com vocês.

- Hino - Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
- Escola Dominical

LITURGIA - 15/10/17 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 106.1-12
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em Mateus 22.1-14
- Oração pela nossa nação
Pela harmonia entre o povo
Pelas famílias de Jaraúna/MG
Pelos mais pobres
- Leitura alternada AT em Êxodo 32.1-14
1. O povo viu que Moisés estava demorando muito
para descer do monte. Então eles se reuniram em
volta de Arão e lhe disseram: - Não sabemos o que
aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou
do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à
nossa frente.
2. Arão lhes disse: - Tirem os brincos de ouro que
as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas
estão usando e tragam para mim.
3. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos
de ouro e os trouxeram a Arão.
4. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o
ouro dentro de um molde e fez um bezerro de
ouro. Então disseram: - Povo de Israel, estes são
os nossos deuses, que nos tiraram do Egito!
5. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e
anunciou ao povo: - Amanhã haverá uma festa em
honra de Deus, o SENHOR.
6. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram
alguns animais para serem queimados como
sacrifício e outros para serem comidos como
ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para
comer e beber e se levantou para se divertir.
7. Então o SENHOR Deus disse a Moisés: - Desça
depressa porque o seu povo, o povo que você tirou do
Egito, pecou e me rejeitou.
8. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que
seguissem; fizeram um bezerro de ouro fundido, e
o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão
dizendo que estes são os deuses deles, os deuses
que os tiraram do Egito.

9. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso.
10. Agora não tente me impedir, pois vou
descarregar a minha ira sobre esta gente e vou
acabar com eles. Depois farei de você e dos seus
descendentes uma grande nação.
11. Porém Moisés fez um pedido ao SENHOR, seu
Deus. Ele disse: - Ó SENHOR, por que ficaste assim
tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com
grande poder e força?
12. Por que deixar que os egípcios venham a dizer
que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos
montes e destruí-lo completamente? Não fiques
assim irado; muda de idéia e não faças cair sobre
o teu povo essa desgraça.
13. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó.
Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos
descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra
também que prometeste que darias aos seus
descendentes toda aquela terra para ser propriedade
deles para sempre.
14. Então o SENHOR Deus mudou de idéia e não
fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia
prometido.
- Oração de Intercessão
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Congregação de Itaboraí – Depois de mais de 17 anos,
finalmente no próximo dia 04 de Novembro teremos a
grande celebração de inauguração do Templo da IPI de
Itaboraí. Queremos que toda a Igreja esteja presente nesse
dia tão especial para a nossa congregação.
Reunião da Equipe da EBD – Próximo sábado dia 21, ás
11h acontecerá a reunião da equipe.
Reunião do MASD – Próximo domingo dia 22, após a
escola dominical acontecerá a reunião do MASD, todos os
diáconos estão convocados.

