Para Refletir

Soli Deo Gloria

Durante todo o desenrolar histórico do relacionamento de Deus com
Seu povo, um alerta tem sido notório e reincidente: Deus deseja ser
glorificado em, por e através de nós e de nossa instrumentalidade.
Deus não precisa receber a glória dos homens para ser completo ou
sentir-se realizado. Pois, como disse o próprio Cristo Jesus, Ele já possuía
toda glória antes que o mundo existisse (João 17.5). Mas, então, por que
Deus deseja ser glorificado pelos homens? Por que os fez para a Sua
própria glória?
Na resposta a essas questões, está um dos pontos focais da teologia
reformada. Pois, entre os conceitos básicos da Reforma Protestante figura
a resposta mais profunda à inquietante questão da razão da existência
humana: Por que e para que existe o homem? Os reformados
responderam: o homem existe porque Deus o criou e o criou para a sua
própria glória.
Essa postura reformada é a mais simples análise do ensino bíblico
sobre a existência do homem; basta uma olhadela do texto bíblico e logo
descobriremos isso (Isaías 43.7). Desde a meninice, os filhos dos crentes
reformados aprendem: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus
e gozá-Lo para sempre. Isso é o que diz o Breve Catecismo de
Westminster.
Soli Deo Gloria foi um lema reformado que derivava do entendimento
de que, assim como o homem, tudo o que ele faz deve se destinar à glória
de Deus. Essa deve ser a mola motora que nos estimule a viver neste
mundo.
Um dos maiores problemas do homem, em todos os tempos e
sobretudo nos dias atuais, é a questão do seu próprio significado. O que
significa viver? Muitas pessoas não querem mais viver, pois perderam o
rumo, não encontram razão para estarem vivas amanhã.
Nos tempos modernos, os homens descobriram o consumismo, e isto
tornou-se o seu fator motivador - depois do primeiro carro, vem o segundo,
aquele novo televisor com mais polegadas que a própria estante, a
estante maior vem em seguida... E todos esperam que a economia
melhore, para poderem consumir mais.
Nos dias dos Reformadores, as mesmas questões estavam
fervilhando, mas eram respondidas de outra forma. De uma maneira geral,
as pessoas comuns e muitos “incomuns” viviam para a Igreja. Isso
aparentemente era muito bom, pois havia um sentimento religioso e uma
busca pelo divino. No entanto, a Igreja havia tomado o lugar central da
vida das pessoas; elas estavam dependentes da igreja como uma
instituição. Definitivamente, o romanismo havia destruído o catolicismo
(conforme foi dito por um sacerdote católico-romano em durante a reunião
do conselho de padres casados - Goiás).
O Império, o governo local, o comércio, o latifúndio, a extração
mineral, o conhecimento, a arte, a filosofia e toda e qualquer outra riqueza
estava atrelada à igreja. Onde está o mal disso? Reside no fato de que a
igreja pensava em sua própria glória e grandiosidade.
Lutero vivia para a Igreja até que descobriu que a igreja não estava
mais vivendo para Cristo e sim para o papado e para si mesma. Não
somente ele; Calvino, Zwínglio, Farel, J.Knox..., todos afirmaram com suas
palavras e atos que iriam viver para Deus. Como Calvino comentou: “...
Deus deseja que a Sua glória seja manifesta no seu povo”. (Calvin
Commentaries on the Isaiah 43.7).
Hoje, corremos o risco perigoso de viver para a nossa própria glória.
Isso fará, aos poucos, com que as pessoas que estão na igreja percam o
sentido real de sua existência, quando outras coisas tomam a frente
dAquele que deve ser o nosso único motivo para termos sido feitos “Igreja
de Deus”: viver somente para a glória de Deus.

O homem somente encontra o seu significado quando consegue
cumprir com o propósito para o qual foi criado. Mas, isso só alcança o
homem redimido em Cristo, pois este é recriado por Deus para viver essa
realidade.
Ser um reformado implica em viver somente para Ele e para a Sua
glória. Por isso, é necessário sempre reformar, para que, em todas as
coisas que fazemos, Deus seja glorifcado. Pois, corremos hoje atrás de
muitas coisas, visando quase sempre o nosso bem- estar. Não que seja
pecado em si o ato de buscar o próprio progresso, mas isso não pode
tornar-se o motivo de nossa existência. Descubra a vida gloriosa que há
em viver e fazer tudo somente para a glória de Deus. Soli Deo Gloria!
Amém!
Rev. Maurício Nepomuceno
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Amor a Deus
“Meu povo, eu, o SENHOR, sou o seu Deus. Eu o tirei do
Egito, a terra onde você era escravo.- Não adore outros
deuses; adore somente a mim. - Não faça imagens de
nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo
na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante
de ídolos, nem os adore, pois eu, o SENHOR, sou o seu Deus
e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me
odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso
com aqueles que me amam e obedecem aos meus
mandamentos e abençôo os seus descendentes por milhares
de gerações.” Êxodo 20.2-6
O homem respondeu: - "Ame o Senhor, seu Deus, com
todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com
toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você
mesmo." - A sua resposta está certa! - disse Jesus. - Faça
isso e você viverá. Lucas 10.27-28
Já parou pra pensar nas formas como se demonstra amor
por uma pessoa? Como a outra pessoa percebe que é amado/a?
Como deixar claro o sentimento? Precisamos pensar em como
amamos a Deus, e mais do que isso, precisamos pensar em
como declaramos isso, como proclamamos isso pra ele e para as
outras pessoas.
Muitas vezes as pessoas guardam sentimentos nobres no
coração e não conseguem externar ao outro e por isso não
desfrutam a beleza da correspondência do sentimento da outra
parte. Quando pensamos na nossa vida cristã, algo semelhante
acontece. Muitas vezes guardamos no coração um sentimento
nobre de amor para com Deus, mas na prática não externamos
isso de forma clara e saudável.
E uma das formas mais contundentes de viver esse amor e
declará-lo é a vida em comunidade! Sim, é na vida em
comunidade que somos desafiados o tempo inteiro a dizer o
quanto nós amamos a Deus. É na vida em comunidade que nós
abrimos mão de nós mesmos e colocamos a vontade de Deus em
primeiro lugar. É na comunidade, no ajuntamento, na assembleia
do povo de Deus que nós nos prostramos em adoração e
entregamos ao Senhor o nosso culto, a nossa verdadeira
adoração.
Não valorizar o ajuntamento do povo de Deus, e guardar os
bons sentimentos no mais secreto do coração é perder a
oportunidade de viver um lindo amor. Pense nisso!

Rev. Erivan Júnior

LITURGIA – 22/10/17 - Culto Matinal

- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 99
- Oração de Invocação
- Hino 36B - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura NT em Mt 22.15-22
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva AT em Hc 2.2-6,3.16-19
2. E o SENHOR Deus disse: "Escreva em tábuas
a visão que você vai ter, escreva com clareza o
que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com
facilidade.
3. Ainda não chegou o tempo certo para que a
visão se cumpra; porém ela se cumprirá sem
falta. O tempo certo vai chegar logo; portanto,
espere, ainda que pareça demorar, pois a
visão virá no momento exato.
4. A mensagem é esta: Os maus não terão
segurança, mas as pessoas corretas viverão por
serem fiéis a Deus."
5. De fato, a riqueza engana, e as pessoas
orgulhosas nunca têm sossego. A sua
ganância não tem fim. Elas nunca estão
satisfeitas: como o mundo dos mortos,
sempre querem mais.
6. Mas os povos conquistados desprezam os
babilônios e zombam deles, dizendo: "Ai de
vocês que ficam ricos pegando coisas que não
lhes pertencem! Até quando vão enriquecer
obrigando os seus devedores a pagarem as
dívidas?"
16. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e
os meus lábios tremeram de medo. Perdi
todas as forças e não pude ficar de pé.
Portanto, vou esperar, tranqüilo, o dia em que
Deus castigará aqueles que nos atacam.

17. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e
as parreiras não dêem uvas; ainda que não haja
azeitonas para apanhar nem trigo para colher;
ainda que não haja mais ovelhas nos campos
nem gado nos currais,
18. mesmo assim eu darei graças ao SENHOR
e louvarei a Deus, o meu Salvador.
19. O SENHOR Deus é a minha força. Ele torna o
meu andar firme como o de uma corça e me leva
para as montanhas, onde estarei seguro.
- Ofertório
Honre o Senhor com todos os seus recursos
e com os primeiros frutos de todas as suas
plantações; os seus celeiros ficarão
plenamente cheios, e os seus barris
transbordarão de vinho. Provérbios 3:9-10
- Hino 240
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio

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

LITURGIA - 22/10/17 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 115
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do NT em 1 Tessalonicenses 1.1-10
- Oração pela nossa nação
- Leitura alternada AT em Êxodo 33.12-23

12. Moisés disse a Deus, o SENHOR: - É verdade que me
mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me
disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem
e que estás contente comigo.
13. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos
para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra
que escolheste esta nação para ser tua.
14. Deus disse: - Eu irei com você e lhe darei a vitória.
15. Então Moisés respondeu: - Se não fores com o teu povo,
não nos faças sair deste lugar.
16. Como é que os outros povos poderão saber que estás
contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua
presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos
da terra.
17. O SENHOR Deus disse a Moisés: - Vou atender o seu
pedido porque conheço você bem, e você conseguiu a minha
aprovação.
18. Aí Moisés suplicou: - Por favor, deixa que eu veja a tua glória.
19. Deus respondeu: - Eu farei com que todo o meu brilho
passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu
sou o SENHOR e terei compaixão de quem eu quiser e terei
misericórdia de quem eu desejar.
20. E disse ainda: - Não vou deixar que você veja o meu rosto,
pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo.
21. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá
ficar em cima de uma rocha.
22. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura
da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe.
23. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém
não verá o meu rosto.

- Oração de Intercessão
- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
Oração / Envio / Bênção Apostólica

