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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Amo a Deus?
“Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem
feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do
Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de
todo o seu povo.” Salmo 116.12-14
Por diversas vezes, presenciei pais diante de um juiz
afirmarem que amam seus filhos, que cuidam, que dão tempo, que
são presentes, que não deixam nada faltar e outras coisas mais...,
mas na hora de ser fixada uma pensão alimentícia, percebe-se que
todo aquele “amor” na verdade não existe, não passa de mero teatro
para enganar o juiz.
Quando olho para o comportamento do ser humano em
relação a Deus, observo algo muito parecido. A religiosidade é uma
capa tentadora de hipocrisia, uma forma como as pessoas tentam
demonstrar pra Deus algo que elas não são.
O Salmista nos versículos acima nos leva a reflexão quanto a
nossa vida cristã, levantando algumas formas de gratidão por tudo
que Deus tem feito:
Tomar o cálice da salvação. Se apropriar com um coração
agradecido do favor de Deus.
Pagarei os meus votos. Com alegria levar ao templo o que a lei
determinava, mas também as voluntárias, fruto do coração.
Pagar na presença do povo de Deus. Estar com o povo de
Deus, servindo e demostrando a alegria de ser povo de Deus.
Fica muito evidente que a verdadeira espiritualidade de
adoração não acontece de forma exclusivamente individual, mas ela
se reflete na coletividade. Sim, é no meio do Povo de Deus que
encontramos e apresentamos o resultado do agir de Deus no nosso
coração. Assim percebemos que se trata de algo interno que se
transforma em atitudes externas.
A religiosidade vai contra isso, ela apresenta no meio do povo
algo que nós de fato não somos, experiências que nós não tivemos,
sentimentos que não nutrimos e uma piedade que não cultivamos. É
algo externo que não é fruto de processos no coração e nem muito
menos lhe surtem algum efeito.
Assim fica claro compreender algumas posturas, que as
pessoas sequer acham ser pecaminosas, como o menosprezo aos
encontros do povo de Deus, as atitudes sectárias, as divisões, o
desrespeito (explícito ou tácito) aos líderes e aos membros da
comunidade de fé e até mesmo a mão encolhida e a retenção das
contribuições financeiras à igreja, sejam de dízimos ou de ofertas.
Precisamos de um autoexame, sincero e profundo, para
enxergarmos onde temos acertado e onde temos errado, e assim
potencializarmos os acertos e buscarmos o arrependimento e
correção dos nossos erros.
Rev. Erivan Júnior

LITURGIA – 29/10/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 90
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura em AT em Dt 34.1-12
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva no NT em Mt 15.21-28

21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das
cidades de Tiro e de Sidom.
22. Certa mulher cananéia, que morava naquela terra,
chegou perto dele e gritou: - Senhor, Filho de Davi,
tenha pena de mim! A minha filha está horrivelmente
dominada por um demônio!
23. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos
chegaram perto dele e disseram: - Mande essa mulher
embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito
barulho!
24. Jesus respondeu: - Eu fui mandado somente para
as ovelhas perdidas do povo de Israel.
25. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude!
26. Jesus disse: - Não está certo tirar o pão dos filhos e
jogá-lo para os cachorros.
27. - Sim, senhor, - respondeu a mulher - mas até mesmo
os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da
mesa dos seus donos.
28. - Mulher, você tem muita fé! - disse Jesus. - Que
seja feito o que você quer! E naquele momento a filha
dela ficou curada.

- Ofertório
Honre o Senhor com todos
e com os primeiros frutos
plantações; os seus celeiros
cheios, e os seus barris
vinho. Provérbios 3:9-10
- Hino
- Proclamação da Palavra
5 – Envio

os seus recursos
de todas as suas
ficarão plenamente
transbordarão de

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

LITURGIA - 29/10/17 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 119.105-112
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Deuteronômio 6.1-9
- Oração pela nossa nação
- Leitura alternada do NT em Lucas 4.16-30
16. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia
crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até
a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras
Sagradas,
17. e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu
o livro e encontrou o lugar onde está escrito
assim:
18. "O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me
escolheu para levar boas notícias aos pobres e me
enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista
aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos
19. e anunciar que chegou o tempo em que o
Senhor salvará o seu povo."
20. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante
da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali
presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos.
21. Então ele começou a falar. Ele disse: - Hoje se
cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que
vocês acabam de ouvir.
22. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados
com a sua maneira agradável e simpática de falar, e
diziam: - Ele não é o filho de José?
23. Então Jesus disse: - Sem dúvida vocês vão
repetir para mim o ditado: "Médico, cure-se a você
mesmo." E também vão dizer: "Nós sabemos de
tudo o que você fez em Cafarnaum; faça as
mesmas coisas aqui, na sua própria cidade."
24. E continuou: - Eu afirmo a vocês que isto é
verdade: nenhum profeta é bem recebido na sua
própria terra.
25. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas
viúvas em Israel no tempo do profeta Elias,
quando não choveu durante três anos e meio, e
houve uma grande fome em toda aquela terra.

26. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das
viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma
viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom.
27. Havia também muitos leprosos em Israel no
tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi
curado. Só Naamã, o sírio, foi curado.
28. Quando ouviram isso, todos os que estavam na
sinagoga ficaram com muita raiva.
29. Então se levantaram, arrastaram Jesus para
fora da cidade e o levaram até o alto do monte
onde a cidade estava construída, para o jogar dali
abaixo.
30. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi
embora.
- Cânticos de Louvor
Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas
riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem
na pobreza. Provérbios 11:24
- 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.
500 anos da Reforma – NA próxima terça teremos a
celebração o Culto dos 500 anos da Reforma
Protestante, logo em depois comemoraremos os
aniversariantes do mês.

