Para Refletir

Sola Scriptura

Escala do Serviço Diaconal

1. Princípios da Reforma: sola gratia, sola fides, solus Christus, sacerdócio
universal dos fiéis, sola Scriptura.
2. Sola Scriptura: somente a Escritura é a suprema autoridade em matéria
de vida e doutrina; só ela é o árbitro de todas as controvérsias (= a
supremacia das Escrituras). Ela é a norma normanda ("norma
determinante") e não a norma normata ("norma determinada") para todas
as decisões de fé e vida.
3. 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."
4. 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."
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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").
11. A interpretação alegórica e os múltiplos sentidos atribuídos à Escritura,
obscurecem a sua mensagem. Os reformadores deram ênfase ao sentido
comum, histórico-gramatical.
12. O "princípio do livre exame" não significa interpretar as Escrituras de
modo subjetivo e exclusivista. É preciso levar em conta a história e o
testemunho da Igreja. Os reformadores não sentiram a necessidade de
abandonar os credos do cristianismo antigo e o testemunho dos Pais da
Igreja. Todos estes, porém, devem ser julgados e avaliados pela Escritura.
13. Alguns textos relevantes: Sl 19:7-11; Sl 119; Jo 5:39; Rm 15:4; 2 Tm
3:16-17.
Alderi Souza de Matos
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Rick Warren, no livro Juntos Somos Melhores, disse
que a honestidade fortalece a comunhão. Concordo
plenamente! Como filhos e filhas de Deus precisamos viver
a verdade e falar a verdade, porque o nosso Deus e Pai a
quem amamos e servimos é luz, e luz na Bíblia é sinônimo
de verdade, assim como trevas é sinônimo de mentira.
João afirma: “Se, porém, andamos na luz, como ele
está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado”
(IJo1.7).
A
honestidade
possibilita
que
sejamos transparentes, nada escondido, em trevas, nada
debaixo do tapete.
Quando somos enganados, sentimos indignação,
decepção e pesar. Enganar, mentir, trapacear, não cumprir
o combinado, não honrar a palavra dada são marcas da
nossa geração egoísta e utilitarista. O padrão bíblico é
honestidade, falar a verdade. Na parte prática de sua carta,
Paulo afirma: Portanto, cada um de vocês deve
abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois
todos somos membros de um mesmo corpo (Efésios 4:25).
Viver a verdade e falar a verdade nem sempre é fácil,
só pela graça de Deus. A verdade é uma base sólida, um
terreno firme. É um dos principais fundamentos para
um relacionamento saudável. A verdade é uma preciosa
virtude que deve fazer parte do caráter de todo aquele que
nasceu de novo em Cristo Jesus.
Quem vive e pratica a verdade é confiável, tem paz e
uma consciência tranquila. Essa pessoa não tem nada a
temer é leve e livre! Jesus disse que a verdade liberta: E
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará (João
8:32). Portanto, com a graça do Senhor Jesus, assumamos
o desafio de falar e praticar a verdade em todo o
nosso viver e que Deus seja glorificado!
Pr. Paulo Jessé de Lima

LITURGIA – 05/11/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
Leitura do Salmo 107.1-16
Oração de Invocação
Hino - CTP
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura Responsiva no NT em Efésios 1.10
1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem
cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos.
2. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste
mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes
espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que
desobedecem a Deus.
3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo
com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a
nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos
como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o
castigo de Deus.
4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor
por nós é tanto,
5. que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da
nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em
união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos.
6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos
ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo
celestial.
7. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a
imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor
que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus.
8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé.
Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus.
9. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês; portanto,
ninguém pode se orgulhar de tê-la.
10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora; em nossa
união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as
boas obras que ele já havia preparado para nós.
- 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
Cânticos de Louvor
Ofertório / Hino
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA - 05/11/17 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória

Adoração
- Leitura do Salmo 21
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Josué .,7-17
- Oração por nossa cidade
- Leitura alternada do NT em Mateus 23.1-12
1. Então Jesus falou à multidão e aos seus
discípulos.
2. Ele disse: - Os mestres da Lei e os fariseus
têm autoridade para explicar a Lei de Moisés.
3. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo
o que eles dizem. Porém não imitem as suas
ações, pois eles não fazem o que ensinam.
4. Amarram fardos pesados e os põem nas
costas dos outros, mas eles mesmos não os
ajudam, nem ao menos com um dedo, a
carregar esses fardos.
5. Tudo o que eles fazem é para serem vistos
pelos outros. Vejam como são grandes os
trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam
e amarram na testa e nos braços! E olhem os
pingentes grandes das suas capas!
6. Eles preferem os melhores lugares nos
banquetes e os lugares de honra nas
sinagogas.
7. Gostam de ser cumprimentados com respeito
nas praças e de ser chamados de "mestre".
8. Porém vocês não devem ser chamados de
"mestre", pois todos vocês são membros de
uma mesma família e têm somente um Mestre.
9. E aqui na terra não chamem ninguém de pai
porque vocês têm somente um Pai, que está no
céu.
10. Vocês não devem também ser chamados
de "líderes" porque vocês têm um líder, o
Messias.
11. Entre vocês, o mais importante é aquele que
serve os outros.

12. Quem se engrandece será humilhado, mas
quem se humilha será engrandecido.
-

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
Reunião do Presbitério – Acontecerá nos próximos
dias 11 e 25 a reunião ordinária do Presbitério do Rio
de Janeiro, oremos por essa reunião.
500 anos da Reforma – O Sínodo Rio-São Paulo
estará celebrando a Reforma Protestante no dia 15 de
Novembro ás 14h na 3ª IPI de Volta Redonda. Todas
as igrejas estão sendo convidadas.

