Para Refletir

Guarde a sua fé
Por Ronaldo Lidório

A vida transcorre na busca por significado, por razão de existir. Procura-se
esse significado na família, carreira, hobbies, entretenimento e também na
religião.
Em seus últimos dias, envelhecido e encarcerado, o apóstolo Paulo escreve
sobre o significado da vida em três magníficos versos que resumem sua
história, fé e esperança (2 Timóteo 4:6-8).
Quanto à história, sua primeira declaração é que a vida é finita: “o tempo da
minha partida é chegado” (v.6). Ele usa a expressão grega Kairos para “tempo”,
o momento certo, oportuno. Paulo não está indignado com o momento da sua
morte, pois entende que ela acontecerá no tempo de Deus, visto que todos os
nossos dias estão contados e determinados por Ele (Jó 14:5).
Assim, ele dá seu testemunho e nos ensina que ao longo da vida é necessário
combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé (v.7).
O verbo “combater" é tradução da expressão grega Agonizomai que significa
“esforço” e se baseia no entendimento de que viver de forma fiel a Cristo não é
algo fácil. O mesmo verbo é usado quando Jesus ensina: “Esforçai-vos por
entrar pela porta estreita” (Lc 13:24).
O verbo usado para “completar” a carreira vem do grego Teleo e indica um
propósito atingido. Foi também usado no registro da última frase de Jesus
Cristo: “está consumado” (Jo 19:30).
Pare de Conjugar o verbo Sofrer
Devemos, portanto, nos empenhar para viver no reino dos homens com os
valores do Reino de Deus e, ao mesmo tempo, intensamente buscar o
propósito do Alto em nossas vidas. Mas tenha sempre em mente que nosso
maior desafio não é andar na contramão do mundo, mas na contramão do
próprio coração.
Quanto à fé, Paulo ensina que devemos guardá-la como o tesouro mais
precioso. A expressão usada por ele para “guardar” (Tereo) é a mesma
encontrada na resposta de Jesus quando o jovem rico pergunta o que fazer
para alcançar a vida eterna: “guarda os mandamentos” (Mt 19:17).
Não negocie a sua fé, não permita que ela seja corrompida pelo pecado ou
enfraquecida pela dúvida. Alimente-a na Palavra, na constante oração e na
comunhão com os que amam e seguem a Jesus.
A Espiritualidade na Prática
Há também uma forte e curiosa ligação entre fé e descanso em toda a
Escritura. Somos convidados a crer e descansar. Quando os discípulos
estavam angustiados em meio a uma tempestade, Jesus não lhes questionou o
entendimento ou a experiência de vida, mas a fé (Mt 8:26). Quanto mais
cremos, mais descansamos. Quanto mais cremos, mais nosso coração se
aquieta, mesmo na tempestade. A fé nos faz entender com a mente e sentir
com o coração que o Eterno Criador está conosco todos os dias.
Quanto à esperança, o Senhor Jesus nos aguarda (v.8). A morte não é o nosso
fim. É, na verdade, um fascinante recomeço. Não gostamos da morte, pois não
fomos feitos para morrer. Este sentimento é normal. Entretanto, a fé nos enche
de esperança de algo fantástico que confere significado à vida, à morte e à
história: Cristo nos aguarda!
O Deus que eu não Entendo
Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo de nacionalidade alemã, se opôs ao
Nazismo de Hitler. Teve a oportunidade de viver nos Estados Unidos como
refugiado de Guerra, mas preferiu voltar à Alemanha para encorajar os cristãos,
após um período de exílio em Londres.
Foi preso em 1943 e escreveu cartas e sermões na prisão. Poucos dias antes
do fim da Guerra, em 1945, recebeu o veredito de sua morte. Indo para o
cadafalso onde seria enforcado, disse a um colega prisioneiro: “Este é o fim –
mas para mim, apenas o começo”.
O significado da nossa vida é Jesus Cristo. Devemos buscar viver o seu
propósito a cada dia, guardar a nossa fé como um tesouro precioso e manter
viva a esperança: Ele está conosco todos os dias e, ao fim, pessoalmente nos
aguarda. Jamais estaremos sozinhos!
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ALEGRIA
Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!
(Fp 4.4)
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Segundo o Dicionário Houaiss, alegria é um “estado
de viva satisfação, de vivo contentamento; regozijo, júbilo,
prazer”, o que denota um sentimento efêmero,
passageiro, de modo que poderíamos pensar em alguém
alegre por um momento, mas não o tempo todo. E também
poderíamos inferir que essa alegria estivesse condicionada
a situações específicas, como a vitória de nosso time, um
convite para um almoço, a chegada de alguém querido, etc.
Porém, é possível termos alegria diante de derrotas,
frustrações, problemas que não temos como resolver? Pode
ser que você esteja chegando neste final de ano com
sonhos não realizados, objetivos não conquistados e
derrotas em algumas, ou em diversas, áreas de sua vida.
Talvez você se sinta abatido porque as coisas não saíram
como você esperava nos seus relacionamentos, ou nas
suas finanças, ou na sua saúde…
Mas podemos passar por todas essas situações e
ainda assim termos alegria! Conforme nos ensina a Palavra
de Deus, a alegria não é algo passageiro ou circunstancial.
Ela é fruto do Espírito, por isso, não resulta de algumas
pequenas conquistas que obtemos, mas sim da presença do
Espírito Santo em nós.
Quando Jesus estava para ser morto, disse que
aquela seria uma hora de tristeza para seus discípulos, mas
que em breve eles se alegrariam com uma alegria que
ninguém lhes poderia tirar, pois Ele os veria outra vez.
Nossa alegria decorre da vitória de Jesus sobre a
morte. Temos aflições neste mundo, mas Ele venceu o
mundo. Ele ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo, cuja
presença gera em nós essa alegria. Porque Ele ressuscitou
e podemos vê-lo, temos alegria. Aleluia!
Pr. Wagner Lopes
IPI Maringá

LITURGIA – 07/01/18 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 29
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
Leitura Responsiva no NT em Atos 19.1-10
1. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou
pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali
encontrou alguns cristãos
2. e perguntou: - Quando vocês creram, vocês receberam
o Espírito Santo? Eles responderam: - Nós nem mesmo
sabíamos que existe o Espírito Santo.
3. - Então que tipo de batismo vocês receberam? - perguntou
Paulo. - O batismo de João Batista! - responderam.
4. Então Paulo disse: - João batizava aqueles que se
arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo
de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir
depois dele, isto é, em Jesus.
5. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados
em nome do Senhor Jesus.
6. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio
sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas
e a anunciar também a mensagem de Deus.
7. Esses homens eram mais ou menos doze.
8. Durante três meses Paulo foi à sinagoga e falou com
coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava
convencê-los a respeito do Reino de Deus.
9. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de
todos, ainda falavam mal do Caminho do Senhor. Então Paulo
abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e
começou a falar diariamente na escola de um homem
chamado Tirano.
10. Ele fez isso durante dois anos, até que todos os
moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os
não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor.
- Cânticos de Louvor
- Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA - 07/01/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 9
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Genesis 19.1-7

Estava anoitecendo quando os dois anjos
chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do
portão de entrada da cidade. Quando viu os
anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se,
encostou o rosto no chão e disse: - Senhores,
estou aqui para servi-los; por favor, aceitem o
meu convite e venham se hospedar na minha
casa. Os senhores podem lavar os pés e passar
a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e
continuarão a sua viagem. Eles disseram: - Não;
nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló
insistiu tanto, que eles aceitaram e foram com ele
para a sua casa. Ló mandou preparar um bom
jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes
jantaram. Mas, antes que eles fossem dormir,
todos os homens de Sodoma, tanto os moços
como os velhos, cercaram a casa. Eles
chamaram Ló e perguntaram: - Onde estão os
homens que entraram na sua casa esta noite?
Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter
relações com eles. Ló saiu para falar com os
homens. Ele fechou bem a porta e disse: - Por
favor, meus amigos, não cometam esse crime!
-

Testemunhos e intercessão
Leitura Alternada do NT em Marcos 1.4-11

4. E foi assim que João Batista apareceu no
deserto, batizando o povo e anunciando esta
mensagem: - Arrependam-se dos seus pecados e
sejam batizados, que Deus perdoará vocês.
5. Muitos moradores da região da Judéia e da
cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles

confessavam os seus pecados, e João os
batizava no rio Jordão.
6. Ele usava uma roupa feita de pêlos de camelo
e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do
mato.
7. Ele dizia ao povo: - Depois de mim vem
alguém que é mais importante do que eu, e eu
não mereço a honra de me abaixar e
desamarrar as correias das sandálias dele.
8. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará
com o Espírito Santo.
9. Nessa ocasião Jesus veio de Nazaré, uma
pequena cidade da região da Galiléia, e foi
batizado por João Batista no rio Jordão.
10. No momento em que estava saindo da água,
Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus
descer como uma pomba sobre ele.
-

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
Horários durante as férias – Nos domingos de
Janeiro nós teremos os dois cultos dominicais, ás 09h
e 18h. As crianças terão uma atividade especial
durante a pregação do Culto Matinal.

