Para Refletir

Cristo Rei, Súditos racistas

Palavras frequentemente repetidas nos ouvidos tendem a
se tornar vazias nas consciências, principalmente quando são
desvinculadas no chão da realidade. Termos teológicos e eventos
cívicos compartilham este risco.
Cristo, Rei do Universo. O quê, exatamente, significa?
Afinal, não vemos os frutos do seu reinado…
Consciência negra...agora ela tem cor?
Quando o calendário litúrgico marca um dia para celebrar
o Senhorio de Jesus, o faz também por ser necessário pensarmos
o que este domínio significa, como ele ocorre e suas
consequências. Não foi por força, nem por violência, que Deus Pai
deu a Jesus, Deus-homem eternamente, o status de ser Aquele
frente ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará seu
poder. Foi porque Ele foi obediente até a morte, morte horrenda,
sob tortura e para a diversão sádica de algumas testemunhas. Por
isso Ele é o Senhor, aquele que está assentado no trono, o
Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Se os frutos do
Seu governo não são ainda visíveis aos olhos de todos é,
também, porque não é chegada a hora do Seu Reino, porque nem
todos os olhos veem, porque apenas alguns dos seus discípulos
andam com Ele andou e se perguntam, "nos meus passos, o que
faria Jesus?" Até Sua segunda vinda, seu Reino compreende,
mas não se limita a, os corações, os cérebros, os corpos, os
desejos de todos aqueles que já O confessam Senhor, para a
glória de Deus Pai.
Quando o calendário cívico marca o dia da consciência
negra, o faz por ser necessário pensar por qual motivo é
necessária uma consciência com cor. É necessária uma cor para
lembrar a ela que foi a quantidade de melanina, um pigmento da
pele, a marca daqueles que foram tratados como menos
humanos, como coisas, subjugados, sequestrados, coisificados,
marcados com ferro em brasa, vendidos em mercados, jogados
ao mar se necessário. E isto por uma sociedade que proclamava,
no papel, ser subordinada ao Senhorio de Cristo. No papel,
porque os corações permaneciam incircuncisos, duros, servos do
diabo e dos seus anjos.
Sim, a escravidão negra acabou no nosso país há mais
de um século. Mas a escravidão perdura em vários lugares do
planeta, não restrita a quem tem a pele negra, mas a qualquer um
que não tenha força para fugir ou lutar contra seus captores. Sua
forma menos explícita aparece entre nós no boliviano preso em
um quarto minúsculo nas grandes cidades costurando roupas
para grandes empresas por um preço ridículo; ou em trabalhos
que são exercidos em condições insalubres, desumanas, tendo
uma parte da esmola chamada de salário retida pelo empresário
como "ressarcimento".
Sim, a escravidão negra acabou no nosso país há mais
de um século, mas: negro(a)s e mulato(a)s recebem menos que
os não-negros nas mesmas funções; a cultura negra é ignorada e
tratada como arte do demo; o jeito de ser negro é desprezado; a
moda negra não é para ser incorporada por todos os corpos
(apenas exibida como propaganda); é o jovem negro que mais

morre de bala perdida e bala bem certeira; é a pele negra que
causa constrangimentos em ambientes sofisticados.
Cristo, Rei do Universo, mas também Senhor e Rei dos
nossos corações, é que ordena que não haja preconceito,
exploração, humilhação, rejeição, injustiça. É Aquele que, no
grande e temível dia do Senhor, receberá de braços abertos
aqueles que souberam vê-Lo na face e nos corpos do oprimido,
do explorado, do pobre. Aquele que, na nova Jerusalém, juntará
toda cultura como parte do Seu Reino.
Que Ele nos ajude e nos modifique, hoje e sempre.
Eduardo Ribeiro Mundim, Ed. ultimato
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Vivendo o Advento!
A fim de que seja o vosso coração confirmado
em santidade, isento de culpa, na presença de nosso
Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com
todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:13
Sempre que passa outubro, o comércio, a cidade,
a imprensa tudo se agita para o fim de ano. Nas
empresas e escolas, os amigos secretos e as
confraternizações de fim de ano começam a ser
agendadas. As famílias já fazem a programação para o
fim de ano. As Igrejas começam a intensificar os
preparos para o Natal. Quando passa outubro eu logo
penso “O Advento vem aí”.
Celebrado na Igreja Cristã desde o século VI, o
“Adventus Redemptoris” ou “A vinda do Redentor”
celebra não só a memória do Natal, mas celebra a
esperança da Segunda Vinda do Redentor. Celebrando a
esperança no nascimento do Redentor! Celebrando a
esperança na vida que temos através de Nosso
Redentor!
O Advento é um tempo de fé, gratidão, amor e
adoração. Tempo de alimentar a fé em Deus e crer na
volta de Cristo. Tempo de expressar a gratidão por Deus
nos enviar seu único filho. Tempo de amar nosso próximo
como Deus amou a cada um de nós, nos enviando seu
Filho. Tempo de adorar a Deus pelo seu Filho, vindo ao
mundo tão humilde para salvar a humanidade. Convido
você a abrir seu coração e voltar sua mente para o
Advento, um período especial, muitas vezes abafado
pelo Natal, mas que deve ser vivido e expressado nos
cânticos, nas leituras, nas reuniões no templo, mas
principalmente, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. É
tempo de Advento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus!
Oração: Senhor, que eu possa celebrar a
esperança e a certeza de sua vinda. Em nome de Jesus,
amém.
Rev. Giovanni Alecrim

LITURGIA – 03/12/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 80
- Oração de Invocação
- Hino - CTP 351
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura Responsiva no NT em Lucas 1.39-49

39. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi
depressa para uma cidade que ficava na região
montanhosa da Judéia.
40. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou
Isabel.
41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a
criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do
poder do Espírito Santo,
42. Isabel disse bem alto: - Você é a mais
abençoada de todas as mulheres, e a criança que
você vai ter é abençoada também!
43. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor
venha me visitar?!
44. Quando ouvi você me cumprimentar, a criança
ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga.
45. Você é abençoada, pois acredita que vai
acontecer o que o Senhor lhe disse.
46. Então Maria disse:
47. - A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O
meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu
Salvador.
48. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva!
De agora em diante todos vão me chamar de
mulher abençoada,
49. porque o Deus Poderoso fez grandes coisas por
mim. O seu nome é santo.
-

Cânticos de Louvor
Ofertório / Hino 338
Proclamação da Palavra

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

LITURGIA - 03/12/17 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Isaías 64.1-9
- Oração pela pátria
- Leitura Alternada do NT em Marcos 13.24-41
24. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: - O
Reino do Céu é como um homem que semeou sementes
boas nas suas terras.
25. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio
um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim,
chamada joio, e depois foi embora.
26. Quando as plantas cresceram, e se formaram as
espigas, o joio apareceu.
27. Aí os empregados do dono das terras chegaram e
disseram: "Patrão, o senhor semeou sementes boas
nas suas terras. De onde será que veio este joio?"
28. - "Foi algum inimigo que fez isso!", respondeu ele. - E
eles perguntaram: "O senhor quer que a gente arranque o
joio?"
29. - "Não", respondeu ele, "porque, quando vocês
forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo.
30. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da
colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a
colheita: 'Arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes
para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no
meu depósito.' "
31. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: - O
Reino do Céu é como uma semente de mostarda, que
um homem pega e semeia na sua terra.
32. Ela é a menor de todas as sementes; mas, quando
cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega
a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e
fazem ninhos nos seus ramos.
33. Jesus contou mais esta parábola para o povo: - O
Reino do Céu é como o fermento que uma mulher pega
e mistura em três medidas de farinha, até que ele se
espalhe por toda a massa.
34. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo.
Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas.
35. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta
tinha dito: "Usarei parábolas quando falar com esse
povo e explicarei coisas desconhecidas desde a
criação do mundo."

36. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os
discípulos chegaram perto dele e perguntaram: - Conte
para nós o que quer dizer a parábola do joio.
37. Jesus respondeu: - Quem semeia as sementes boas
é o Filho do Homem.
38. O terreno é o mundo. As sementes boas são as
pessoas que pertencem ao Reino; e o joio, as que
pertencem ao Maligno.
39. O inimigo que semeia o joio é o próprio Diabo. A
colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita
são os anjos.
40. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim
também será no fim dos tempos.
41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles
ajuntarão e tirarão do seu Reino todos os que fazem
com que os outros pequem e também todos os que
praticam o mal.
- 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
- Ceia do Senhor
Missão
Oração / Envio / Bênção Apostólica

AVISO
Natal Solidário – Ontem aconteceu, aqui na Igreja, um
linda programação, o MASD agradece a todos os
voluntários e colaboradores, que puderam fazer dessa festa
uma realidade.
Culto de Natal – Nosso culto de Natal acontecerá no dia
24 ás 09h da manhã junto com um café da manhã.
Convites - Já estão disponíveis os nossos convites pra as
programações de final de ano da nossa igreja.Leve e
convide seus amigos e familiares.

