Para Refletir

Natal: um canto de esperança
“Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra
em Deus, meu Salvador.” Lucas 1.46-47
Vivemos em um mundo tóxico e, muitas vezes, ao lado de
pessoas tóxicas. Isto significa que são despejados sobre a nossa
cabeça, todos os dias, medo, preocupações e desconfiança.
Temos de decidir o que vai ocupar o espaço na nossa mente: o
material contaminado que circula entre nós ou o louvor a Deus. Se
você se fixar naquilo que está ao seu redor, ficará amedrontado e
desanimado; se fixar seu olhar em si, ficará decepcionado e
deprimido; mas se sentirá encorajado e amparado se erguer seus
olhos para Deus.
O cântico natalino é um modo de concentrar a atenção em
Deus, naquilo que Ele fez, faz e fará por você. Foi essa a atitude
de Maria no seu cântico: “a minha alma engrandece ao Senhor e
o meu espírito se alegra nEle…”. Se você quer vencer os seus
medos, agarre-se às promessas de Deus. O Natal é o
cumprimento da maior de todas as promessas: Deus veio habitar
entre nós.
Séculos se passaram entre as primeiras promessas e o dia
do nascimento de Jesus. Deus estava no controle de todas as
coisas. José e Maria sentiram o chão sendo retirado dos seus
pés. O peito ficou apertado pelo medo e pela angústia de
circunstâncias tão inusitadas. E a notícia do recenseamento
decretado por Herodes? Viajar para Belém com Maria nas últimas
semanas da gravidez deve ter parecido uma ideia insensata.
Chegaram em Belém. Que alívio, pensaram eles. Mas não havia
lugar para eles na hospedaria da cidade! Você já fez uma viagem,
ou passou por uma fase na vida, em que tudo parece dar errado?
José e Maria fizeram esse tipo de viagem.
Às vezes, os sonhos que Deus põe no coração de seus filhos
levam para uma estrebaria e não para um hotel cinco estrelas.
Significa que Ele não nos ama? Significa que Ele não sabe o que
está fazendo? Em momentos difíceis, Deus deseja apenas uma
coisa de seus filhos: que se agarrem às promessas e confiem nele
de todo coração.
Quais são os seus medos neste Natal?
• Medo de passar necessidades?
• Medo de ficar doente?
• Medo de ser humilhado ou reprovado pelos outros?
• Medo de não ser amado?
• Medo de ficar sozinho?
O anjo disse: “Maria, não tenha medo”. O anjo disse: “José, não
tenha medo”. Tire o nome de José da frase e coloque o seu nome
na frente. Tire o nome de Maria o coloque o seu nome.
Por Rev. Valdinei A. Ferreira
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Está chegando o Natal, há esperança!
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“Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar
(...)O povo que andava na escuridão viu uma forte luz; a luz
brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus,
aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se
alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as
colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na
guerra. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um
menino que será o nosso rei. Ele será chamado de
"Conselheiro Maravilhoso", "Deus Poderoso", "Pai Eterno",
"Príncipe da Paz". Ele será descendente do rei Davi; o seu
poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As
bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o
começo e para sempre. No seu grande amor, o SENHOR TodoPoderoso fará com que tudo isso aconteça.” Isaías 9.1-9
Há esperança! Essa sempre foi a mensagem do Natal e
precisa continuar sendo. Há esperança para o mundo em trevas,
há esperança para pessoas perdidas em escuridão, há esperança
para famílias destroçadas pelo príncipe das trevas!
Não há dúvidas que vivemos mais um período sombrio da
história onde as trevas dominam os sistemas desse mundo, as
pessoas e os relacionamentos. Cada dia que passa, se fixarmos
os olhos na própria humanidade, ficamos atônitos e perdidos, pois
até daqueles que deveriam vir esperança e vida percebemos
decepção e morte.
Em um mundo como esse, a Boa Notícia do Evangelho
precisa ser ainda mais propagada, pois ela foi e continua sendo a
esperança de paz para todos os homens. Paz essa que extrapola
a concepção humana e que leva o homem a viver em paz consigo
mesmo, enfrentando as dificuldades de forma sadia e corajosa.
Paz com os outros, enxergando e respeitando o outro como um ser
diferente e, que se ainda não conheceu a Cristo, precisa passar
por essa experiência regeneradora. E paz com Deus, que nos
aproxima dEle dando-nos condições de suportarmos as
dificuldades na certeza de que temos um Deus que está cuidando
de nós.
É Natal, é tempo de celebrarmos essa PAZ que só é
possível alcançar se conhecermos o menino da manjedoura, o
bebê de Belém. Aquele que veio nos trazer de volta a esperança e
a vida! Celebre o Natal, deixe Cristo entrar e modificar a sua vida!

Rev. Erivan Júnior

LITURGIA – 17/12/17 - Culto Matinal
Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 126
- Oração de Invocação
- Hino
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura Responsiva no NT em Isaías 61.1-4,8-11
1. O SENHOR Deus me deu o seu Espírito, pois ele me
escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me
enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação
aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão.
2. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em
que o SENHOR salvará o seu povo, que chegou o dia
em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele
me enviou para consolar os que choram,
3. para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria,
em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de
lágrimas, e roupas de festa, em vez de luto. Eles farão o
que é direito; serão como árvores que o SENHOR plantou
para mostrar a todos a sua glória.
4. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades
que tinham sido arrasadas e que há muitos anos
estavam em ruínas.
8. O SENHOR diz: "Eu amo a justiça e odeio o roubo e o
crime. Serei fiel, e darei ao meu povo a sua recompensa, e
farei com ele uma aliança eterna.
9. Os seus descendentes serão famosos em todas as
nações; todos os que os virem reconhecerão que eles
são um povo que eu abençoei."
10. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor
por causa daquilo que o SENHOR, nosso Deus, fez. Ele
nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da
vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de
festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com jóias.
11. Assim como a terra faz crescer as árvores, e no
jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o
SENHOR Deus fará com que brote a sua salvação. E
todas as nações cantarão hinos de louvor a ele.
- Cânticos de Louvor / Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA - 17/12/17 - Culto Vespertino
Canção Introdutória
Adoração
- Boas Vindas
- Leitura do Lucas 1.47-55
- Oração
- Cânticos de Louvor
Edificação
- Leitura Alternada do NT em João 1.19-28
19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém
alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a
João quem ele era.
20. João afirmou claramente: - Eu não sou o
Messias.
21. Eles tornaram a perguntar: - Então, quem é
você? Você é Elias? - Não, eu não sou! respondeu João. - Você é o Profeta que estamos
esperando? - Não! - respondeu ele.
22. Aí eles disseram a João: - Diga quem é você
para podermos levar uma resposta aos que nos
enviaram. O que é que você diz a respeito de
você mesmo?
23. João respondeu, citando o profeta Isaías: - "Eu
sou aquele que grita assim no deserto: preparem o
caminho para o Senhor passar."
24. Os que foram enviados eram do grupo dos
fariseus;
25. eles perguntaram a João: - Se você não é o
Messias, nem Elias, nem o Profeta que estamos
esperando, por que é que você batiza?
26. João respondeu: - Eu batizo com água, mas
no meio de vocês está alguém que vocês não
conhecem.
27. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a
honra de desamarrar as correias das sandálias
dele.
28. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no
lado leste do rio Jordão, onde João estava
batizando.
-

Cantata “Jesus com Jazz” 1ª Parte
- Paz seja aos homens Bons

-

- Ó Vinde ... Cantemos
- O Messias
- Noite de Paz
- Ouço anjos a cantar
- Foi numa noite em Belém
- Somos os Magos
- Quem é este bebê?
Mensagem
Cantata “Jesus com Jazz” 2ª Parte
- Paz para o mundo
- Sinos de Belém

-

Recepção de novos membros, através do
Batismo e da Profissão de fé.

-

Entrega dos Dízimos e ofertas

Missão

-

Oração
Envio
Bênção Apostólica

AVISO
Culto de Natal – Nosso culto de Natal acontecerá no
dia 24 às 09h da manhã junto com um café da manhã.
Cultos Vespertinos – Nos próximos domingos dias
24 e 31 nós não teremos o culto das 18h. Nossos
cultos serão apenas as 09h nesses dois domingos.

