Para Refletir

POR UMA NOVA REFORMA
31 de outubro é o Dia da Reforma Protestante. Foi num
31 de outubro, em 1517, que Martinho Lutero divulgou as suas
95 teses contra a venda de indulgências. Seu objetivo não era
dividir a Igreja, mas reformá-la. Sua excomunhão não deu
início a um movimento de desvio do cristianismo,
mas inaugurou um processo de retorno ao cristianismo bíblico,
apostólico.
Quase quinhentos anos depois, a Igreja exige uma nova
reforma. Os desvios teológicos ultrapassaram todos os limites.
As indulgências estão de volta, com nova roupagem,
nova linguagem, mas o mesmo princípio: “é preciso pagar pelo
favor divino”. Nada escapa aos apelos comerciais, utilitaristas
e individualizantes da filosofia pós-moderna. Agora,
religiosidade pós-moderna. Precisamos resgatar as propostas
da Reforma e declarar outra vez:
“SOMENTE AS ESCRITURAS”. Elas são a única regra de
fé e de prática para o cristão. Chega de mensagens baseadas
no ser humano, suas experiências e necessidades. Chega de
exaltar o milagre ou a prosperidade em detrimento da verdade.
Como disse Lutero: “qualquer ensinamento que não se
enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça
chover milagres todos os dias”.
“SOMENTE A FÉ”. Não podemos continuar cedendo às
tentações da manipulação da divindade; pregar, impunemente,
a mensagem da posse de promessas que se voltam contra
Deus, para fazê-lo
nosso
refém. Rejeitemos o
desespero fantasiado de otimismo. Fé não é otimismo
nem torcida ou exigência, mas descanso no cuidado do Pai.
“SOMENTE A GRAÇA”. Quem é que fez por merecer tão
grande salvação? A Graça e tão somente a Graça é suficiente
para garantir o perdão dos pecados e a salvação. “SOMENTE
JESUS CRISTO”. Sejam desmascarados e rejeitados os
“falsos cristos”, pretensos mediadores entre Deus e os
homens. Desmoronem os ministérios personalistas, com o seu
messianismo
arrogante
e
imagem
de
espiritualidade.
“SOMENTE A DEUS A GLÓRIA”. Sejamos livres do
encantamento com as personalidades da fé. Chega de cantar
à glória da Igreja, do ser humano ou da própria música. Reina
o Senhor, tremam os povos! Ele está entronizado acima dos
querubins! Adorado seja Deus, sempre Deus, na beleza
da sua santidade.
Que a Reforma nos signifique inspiração, para que todos
os dias, ocorra uma reforma em nossos corações, até que
cheguemos à perfeita maturidade e à estatura de nosso
Senhor. Igreja reformada, sempre se reformando.
Marcelo Gomes
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Então, Judas (não o Iscariotes) disse:
“Senhor, o que o senhor quer dizer quando
afirma que está para se revelar a nós, mas não
ao mundo?”. “Porque um mundo sem amor”,
disse Jesus, “é um mundo sem visão. Se
alguém me ama, vai guardar minha palavra com
o maior cuidado e meu Pai o amará. Nós
viveremos nele! Não me amar significa
desobedecer às minhas palavras. A mensagem
que vocês estão ouvindo não é minha. É a
mensagem do Pai que me enviou”. (João 14.2224)
A pergunta de Judas tenta entender por que
Deus trata os cristãos de modo diferente dos
outros. A resposta de Jesus é que ele não faz isso.
A diferença está no amor que responde às palavras
de Deus e cria condições hospitaleiras para a
morada de Deus em nós – “meu coração, lar de
Cristo”.
Como o amor muda sua relação com Deus?
Deus, tenho essas ideias rasas e
hollywoodianas de amor. Ainda penso que ele tem
a ver com pôr do sol e música suave. Tu tens algo
diferente em mente: não um sentimento sobre ti,
mas uma decisão por ti, uma decisão que produz
obediência e aceita tua presença em Jesus Cristo.
Ensina-me esse amor, por amor de Jesus. Amém.
Eugene H. Peterson

LITURGIA – 12/11/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
Leitura do Salmo 15
Oração de Invocação
Hino - CTP
2 – Confissão
Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura Responsiva no NT em Daniel 3.1-6,12,15-17
1. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media
vinte e sete metros de altura por dois metros e setenta de largura
e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da
Babilônia.
2. Depois, ordenou que todos os governadores regionais, os
prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os
tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as
outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da
estátua.
3. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua
para a cerimônia de inauguração.
4. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em
voz alta: - Povos de todas as nações, raças e línguas!
5. Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das
cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos
musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que
o rei Nabucodonosor mandou fazer.
6. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na
mesma hora numa fornalha acesa.
12. Ora, o senhor pôs como administradores da província da
Babilônia alguns judeus. Esses judeus - Sadraque, Mesaque e
Abede-Nego - não respeitam o senhor, não prestam culto ao
deus do senhor, nem adoram a estátua de ouro que o senhor
mandou fazer.
15. Pois bem! Será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar
e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais
começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora
numa fornalha acesa. E quem é o deus que os poderá salvar?
16. Sadraque, Mesaque e Abede-Nego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender. Pois, se o nosso Deus, a
quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos
livrar do seu poder, ó rei.
Cânticos de Louvor
Ofertório / Hino
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA - 12/11/17 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 78.1-8
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Isaías 11.1-9
- Oração por nossa cidade
- Leitura alternada do NT em
1 Tessalonicenses 4.1-12
1. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós
como devem viver para agradar a Deus; e é
assim mesmo que vocês têm vivido. E agora
pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor
Jesus, que façam ainda mais.
2. Pois vocês conhecem os ensinamentos que
demos pela autoridade do Senhor Jesus.
3. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam
completamente dedicados a ele e que fiquem
livres da imoralidade.
4. Que cada um saiba viver com a sua esposa
de um modo que agrade a Deus, com todo o
respeito
5. e não com paixões sexuais baixas, como
fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus.
6. Nesse assunto, que ninguém prejudique o
seu irmão, nem desrespeite os seus direitos!
Pois, como nós já lhes dissemos e avisamos,
o Senhor castigará duramente os que fazem
essas coisas.
7. Deus não nos chamou para vivermos na
imoralidade, mas para sermos completamente
dedicados a ele.
8. Portanto, quem rejeita esse ensinamento
não está rejeitando um ser humano, mas a
Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo.
9. Não há necessidade de lhes escrever a
respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o

próprio Deus lhes ensinou que vocês devem
amar uns aos outros.
10. Pois é esse o amor que vocês têm
mostrado a todos os irmãos que vivem em
toda a província da Macedônia. Portanto,
meus irmãos, pedimos que façam ainda mais:
11. procurem viver em paz, tratem dos seus
próprios assuntos e vivam do seu próprio
trabalho, como já dissemos antes.
12. Assim, aqueles que não são cristãos os
respeitarão, e vocês não precisarão viver às
custas de ninguém.
-

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
- Ceia do Senhor
Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISOS
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.

