Para Refletir

5 fatos sobre os protestantes ao redor do mundo

Como um dos desdobramentos da publicação das 95 teses de Martinho
Lutero em Wittenberg, em 1517, vários cristãos romperam com a Igreja
Católica Romana, e surgiram então os protestantes pela Europa. Cinco
séculos depois, o cristianismo protestante tem contornos bastante
diferentes daqueles do século XVI.
A partir de dados coletados em suas pesquisas, o Pew Research Center
elencou 5 pontos chave sobre os protestantes no mundo:
1 - Globalmente, 37% dos cristãos eram protestantes em 2010. Essa é
uma porcentagem menor do que os católicos, que na mesma época
compunham 50% dos cristãos em todo o mundo.
Embora a Reforma Protestante tenha começado na Alemanha, em 2010,
quase nove em cada dez dos protestantes (87%) viviam fora da Europa,
particularmente em países em desenvolvimento no hemisfério sul. Na
verdade, em 2010, havia mais protestantes que vivendo na Nigéria do que
na Alemanha.
2 - A proporção de adultos que se declara protestante está em declínio
nos EUA, passando de 51% em 2007 para 47% em 2014. No país, a
queda é mais acentuada entre as principais denominações protestantes,
como a Igreja Metodista e a Luterana. Essa tendência faz parte de um
amplo declínio da participação dos cristãos nos EUA, o que significou um
aumento no contingente de adultos religiosamente não afiliados: de 16%
em 2007 para 23 % em 2014.
3 - Na América Latina, onde vivem quase 40% dos católicos de todo o
mundo, o número de protestantes vem crescendo de forma acentuada.
Em uma pesquisa realizada em 2014, 9% dos entrevistados em 19 países
latino-americanos disseram que foram criados como protestantes, e 19%
indicaram o cristianismo protestante (ou evangélico) como sua religião
atual.
O aumento de protestantes na América Latina significa queda na
quantidade de católicos. Enquanto 84% dos entrevistados foram criados
como católicos, apenas 69% tinham o catolicismo como sua religião atual.
A pesquisa também apontou que os protestantes na América Latina são
significativamente mais religiosos que os católicos, além de serem mais
propensos a assumir posições conservadoras em questões como divórcio,
aborto, gênero e casamento homoafetivo.
4 – O pentecostalismo é um movimento relativamente recente que cresceu
globalmente. Enquanto as práticas variam, as igrejas pentecostais
frequentemente enfatizam os chamados dons do Espírito Santo, como a
cura divina, o falar em línguas e o recebimento de revelações diretas de
Deus, comuns na África subsaariana, América Latina e mesmo da Ásia.
Em 2014, a maioria dos protestantes em 19 países latino-americanos
disseram que, pelo menos ocasionalmente, testemunharam alguém
profetizando, falando em línguas ou orando para que uma cura milagrosa
acontecesse no culto.
5 - Na Europa Ocidental, berço da Reforma Protestante, religiosamente
católicos e protestantes agora são mais parecidos do que diferentes, pelo
menos em algumas questões teológicas. Hoje muitas das controvérsias
teológicas da Reforma já não dividem mais os dois grupos, de acordo com
uma pesquisa realizada em 15 países da região em 2017. Por exemplo, a
visão dominante hoje tantoentre protestantes quanto entre católicos é de
que fé e boas obras são necessárias para alcançar o paraíso. Menos
pessoas ecoam a posição de Martinho Lutero, de que é a fé sozinha que
leva à salvação (em latim, sola fide).
Os protestantes que frenquentam a igreja semanalmente são mais
propensos a se identificar com a posição tradicional de sola fide, mas a
proporção desses é de um único dígito. Apenas 7% dos protestantes
alemães dizem que vão à igreja toda semana, por exemplo. Entre os
católicos europeus o comparecimento às missas também é relativamente
pouco frequente.
Com informações de Pew Research Center.
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Eu já morei em muitos lugares, e acho que a partir da terceira
mudança comecei a gradativamente parar de sentir saudade.
Hoje, sem nenhum motivo, me perguntei como fui reduzindo essa
saudade a quase zero. E a resposta a qual cheguei é que fui deixando de
estar presente onde estava e passei a estar em lugar nenhum. Sim, é
extremamente absurdo. Isso até parece impossível, afinal como estar em
um lugar sem estar nele?
Isso é paradoxal, e parece maluquice, mas essa “técnica emocional”
não é só dos nômades urbanos. Até mesmo pessoas que nasceram e
cresceram na mesma casa fazem isso tanto quanto eu fiz. O segredo para
estar sem estar é não se envolver, não participar, não contribuir e jamais,
jamais se doar.
Para sentir saudade é preciso deixar saudade. Num
relacionamento saudável a saudade que sentimos é do tamanho da
saudade que deixamos. Pra dar falta de um pedaço de você é preciso
deixá-lo para trás.
É da natureza dos encontros deixar um tanto de si e receber um tanto
dos outros. A troca é inevitável, e não é possível deixar de estar e sentir.
Só é possível estar com menos qualidade, estar mal e causar mal-estar. E
talvez esse “mal estar” não deixe saudade, mas somente lembranças.
Não sentimos falta do que está com a gente. Por isso você não vai
sentir falta do pedaço de você que você não deixou.
Pode parecer muito esperto não deixar um pedaço de si, não se doar.
E acho que nunca houve uma geração de homens e mulheres tão
espertos, que tanto se poupa. Mas também temos visto uma onda sem
precedentes de jovens infelizes.
Deixe um pedaço seu. Jesus disse “Tomai, comei; isto é o meu
corpo” (Mt 26:16b). Ele deixou um pedaço dele, se partiu por inteiro pelos
seus discípulos. Ele lavou os pés, Ele curou, Ele ensinou.
De Jesus saia virtude! As únicas pessoas que ficaram sem um
pedaço de Jesus foram as que o rejeitaram, isso é muito triste. Na cruz ele
se entregou 100%. E podemos ter 100% dele se o buscarmos 100%.
Acho que um dos maiores medo que temos, junto com a Traição é de
sentir falta de alguém. Temos que lidar com a saudade, um dia nossos
caminhos se desencontrarão e vida termina. Ao pensar nisso fico
constrangido pelos abraços que não dei, os amigos que não vi, o tempo e
o carinho que não dei só pra não sentir saudade.
Deus mesmo diz que tem saudade do seu povo, no Antigo
Testamento e no Novo temos a grande festa de reencontro de Jesus com
a Igreja. Deus deixou um pedacinho dele na gente já no momento da
nossa criação, quando ele nos fez a imagem e semelhança dEle mesmo.
Pecamos, ofendemos o pedaço divino em nós, Jesus chorou.
Eu não me engano e nem quero mentir para você, amar vai doer, vai
arrancar pedaços sim, vamos sentir saudade. Mas parece que na lógica
de Deus só vai chegar inteiro quem se compartilhar no caminho.
Stephen Camilo

LITURGIA – 26/11/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 118.1-9,27-29
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em Efésios 1.15-23
15. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no
Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os
irmãos na fé,
16. não paro de agradecer a Deus por causa de vocês.
Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações.
17. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai
glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os
tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim
vocês o conheçam como devem conhecer.
18. Peço que Deus abra a mente de vocês para que
vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual
ele os chamou. E também para que saibam como são
maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu
povo
19. e como é grande o seu poder que age em nós, os que
cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força
poderosa
20. que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com
que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo
celestial.
21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais,
autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está
acima de todos os títulos das autoridades que existem
neste mundo e no mundo que há de vir.
22. Deus colocou todas as coisas debaixo da
autoridade de Cristo e deu Cristo à Igreja como o único
Senhor de tudo.
23. A Igreja é o corpo de Cristo; ela completa Cristo, o qual
completa todas as coisas em todos os lugares.
-

Cânticos de Louvor
Ofertório / Hino
Proclamação da Palavra

5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA - 26/11/17 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 100
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Ezequiel 34.11-16
- Oração pela pátria
- Leitura Alternada do NT em Mateus 25.31-46
31. Jesus terminou, dizendo: - Quando o Filho do
Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se
sentará no seu trono real.
32. Todos os povos da terra se reunirão diante
dele, e ele separará as pessoas umas das outras,
assim como o pastor separa as ovelhas das
cabras.
33. Ele porá os bons à sua direita e os outros, à
esquerda.
34. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua
direita: "Venham, vocês que são abençoados pelo
meu Pai! Venham e recebam o Reino que o meu
Pai preparou para vocês desde a criação do
mundo.
35. Pois eu estava com fome, e vocês me deram
comida; estava com sede, e me deram água. Era
estrangeiro, e me receberam na sua casa.
36. Estava sem roupa, e me vestiram; estava
doente, e cuidaram de mim. Estava na cadeia, e
foram me visitar."
37. - Então os bons perguntarão: "Senhor, quando foi
que o vimos com fome e lhe demos comida ou com
sede e lhe demos água?
38. Quando foi que vimos o senhor como
estrangeiro e o recebemos na nossa casa ou sem
roupa e o vestimos?
39. Quando foi que vimos o senhor doente ou na
cadeia e fomos visitá-lo?"
40. - Aí o Rei responderá: "Eu afirmo a vocês que
isto é verdade: quando vocês fizeram isso ao mais
humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram."
41. - Depois ele dirá aos que estiverem à sua
esquerda: "Afastem-se de mim, vocês que estão

debaixo da maldição de Deus! Vão para o fogo
eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos!
42. Pois eu estava com fome, e vocês não me
deram comida; estava com sede, e não me deram
água.
43. Era estrangeiro, e não me receberam na sua
casa; estava sem roupa, e não me vestiram. Estava
doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim."
44. - Então eles perguntarão: "Senhor, quando foi
que vimos o senhor com fome, ou com sede, ou
como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na
cadeia e não o ajudamos?"
45. - O Rei responderá: "Eu afirmo a vocês que isto é
verdade: todas as vezes que vocês deixaram de
ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim
que deixaram de ajudar."
46. E Jesus terminou assim: - Portanto, estes irão
para o castigo eterno, mas os bons irão para a
vida eterna.
- Cânticos de Louvor
Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante
trabalho árduo devemos ajudar os fracos,
lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus,
que disse: 'Há maior felicidade em dar do que em
receber' ". Atos 20:35
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISO
Natal Solidário – O MASD está programando uma festa de
Natal com Crianças Carentes aqui na Igreja, precisamos de
doações e de voluntários.
Culto de Natal – Nosso culto de Natal acontecerá no dia
24 ás 09h da manhã junto com um café da manhã.
Cantata 2017 - Nossa cantata acontecerá no dia 17 de
Dezembro, convide seus amigos.

