Para Refletir

Jesus Cristo, o Senhor da glória
Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso
Senhor Jesus Cristo. (Tg 2.1a)

Todo o povo de Deus espalhado pelo mundo
inteiro, para o qual Tiago dirige sua carta (1.1), tem uma
coisa em comum: eles creem no glorioso Senhor Jesus
Cristo! Não num Cristo qualquer, mas no glorioso Jesus
Cristo, glorioso em tudo desde a eternidade.
Glorioso porque, no dia do seu nascimento em
Belém da Judeia, houve a eclosão de um imenso coro
angelical para louvar a Deus por causa dele (Lc 2.1314). Glorioso porque no dia do seu batismo, os céus se
abriram e a voz de Deus ecoou: “Este é o meu Filho,
escolhido e marcado pelo meu amor, e alegria da minha
vida” (Mt 3.17, AM). Glorioso porque, no dia em que ele
estava orando em certo monte, Pedro, João e Tiago
(não o autor da carta) viram-no em glória (Lc 9.32).
Glorioso porque, no instante em que ele deu seu último
suspiro, a cortina do templo rasgou-se ao meio de alto a
baixo (Mt 27.51). Glorioso porque, no terceiro dia depois
de sua morte, alta madrugada, o túmulo se abriu e ficou
vazio (Lc 24.1-3).
Algumas versões referem-se não ao Senhor
glorioso, mas ao Senhor glorificado. Outras preferem
chamar o Glorioso de “Senhor da glória” (ARA, EP).
Porque creem em Jesus Cristo como o “Senhor
da glória”, os leitores da Carta de Tiago e todos os
demais que têm a mesma compreensão deveriam ser
muito agradecidos. Embora o evangelho seja anunciado
a todos, não é qualquer pessoa que tem a graça de
reconhecer Jesus Cristo como o “Senhor da glória”.
Quando Pedro confessou que Jesus era o Messias, o
Filho do Deus vivo, o Senhor retrucou: “Simão, filho de
João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada
a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente
do meu Pai, que está no céu” (Mt 16.17).
Reconhecer que Jesus é o Senhor da glória é dar
o passo fundamental!
www.ultimato.com.br
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Caio Ferreira Mendes Silva
Ester Alexandre Carvalho da Silva

EVANGELISTAS
Presb. Odair Martins
Ione Rodrigues Martins
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O que torna uma igreja saudável? O seu número de
membros? Seus bens e recursos financeiros? O nível
intelectual dos seus membros? A sua estrutura organizacional
e capacidade administrativa? Pessoas com dons, servindo em
ministérios? As suas parcerias missionárias e projetos sociais?
Tudo o que apresentamos até aqui pode compor, mas
uma igreja se torna saudável, quando ela vive a bendita
comunhão cristã. Esta é marca da Trindade: o Pai, o Filho e o
Espírito Santo. Jesus disse claramente: “Eu e o Pai somos um”.
Foi a base de sustentação e desenvolvimento da igreja cristã
primitiva. A comunhão cristã expressa amor e verdade
nos relacionamentos
interpessoais,
gerando
serviço,
transparência de caráter, cuidado e assim por diante.
Todavia, a comunhão cristã enfrenta diversos
adversários, como a agenda pessoal, a impessoalidade e o
individualismo. Mas, a tecnologia, que tanto facilita a nossa
vida, infelizmente, produz um efeito danoso, quando pensamos
em comunhão cristã. Estamos em contato com muitas pessoas,
mas não mais nos tocamos; falamos à mente, mas não ao
coração; temos acesso a tudo, mas não estamos presente. Há
quem tem trocado o ambiente da igreja, com a bendita
adoração comunitária, pelo culto transmitido através da
internet.
O afastamento ou o esfriamento da comunhão com os
irmãos
pode
estar
relacionado
a
um
comprometedor distanciamento de Deus. Porque um
está ligado ao outro. A exortação bíblica é clara: “Não
deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de
alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros…” (Hb.
10:25). Concordo com um amigo presbítero, que me disse:
pastor, um cristão se afasta da igreja, quando ele começa.
Por outro lado, os irmãos e irmãs que são assíduos nos
cultos e ainda integram as células, com certeza vivem a
abençoada comunhão cristã. Descubra quão maravilhoso é
compartilhar a vida com os seus irmãos de fé, amar e ser
amado, cuidar e ser cuidado. Pense que este pode ser um bom
treinamento aqui para a comunhão que desfrutaremos
na eternidade.
Pr. Valdemar de Souza

LITURGIA – 21/01/18 - Culto Matinal

- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 62
- Oração de Invocação
- Hino 03 - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
-

Leitura Responsiva no NT em Marcos 1.14-20

14. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para
a região da Galiléia e ali anunciava a boa notícia
que vem de Deus.
15. Ele dizia: - Chegou a hora, e o Reino de
Deus está perto. Arrependam-se dos seus
pecados e creiam no evangelho.
16. Jesus estava andando pela beira do lago da
Galiléia quando viu dois pescadores. Eram Simão
e o seu irmão André, que estavam no lago,
pescando com redes.
17. Jesus lhes disse: - Venham comigo, que
eu ensinarei vocês a pescar gente.
18. Então eles largaram logo as redes e foram
com Jesus.
19. Um pouco mais adiante Jesus viu outros
dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de
Zebedeu, que estavam no barco deles,
consertando as redes.
20. Jesus chamou os dois, e eles deixaram
Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e
foram com ele.
- Cânticos de Louvor
- Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 21/01/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 57
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Jonas 3.1-10
- Testemunhos e intercessão
- Leitura Alternada do NT em 1 Coríntios 7.29-40
29. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta
muito tempo, e daqui em diante os casados devem
viver como se não tivessem casado;
30. os que choram, como se não estivessem
chorando; os que estão rindo, como se não
estivessem rindo; os que compram, como se não
fosse deles aquilo que compraram;
31. os que tratam das coisas deste mundo, como se
não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo,
como está agora, não vai durar muito.
32. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro
se interessa pelas coisas do Senhor porque quer
agradá-lo.
33. Mas o homem casado se interessa pelas coisas
deste mundo porque quer agradar a sua esposa
34. e por isso é puxado para duas direções
diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas
quanto as solteiras, elas estão interessadas nas
coisas do Senhor porque querem se dedicar de
corpo e alma a ele. Mas a mulher casada se
interessa pelas coisas deste mundo porque quer
agradar o marido.
35. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los.
Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo
contrário, quero que façam o que é direito e certo e
que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a
dedicação.
36. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não
casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente
que assim não está agindo certo com a sua noiva
e acha que a sua paixão por ela ainda é muito
forte e que devem casar, então que casem. Não
existe pecado nisso.

37. Mas se, pelo contrário, o rapaz não se sente na
obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar
solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já
resolveu o que deve fazer, então faz bem em não
casar com a moça.
38. Assim quem casa faz bem, mas quem não casa
faz melhor ainda.
39. A mulher não está livre enquanto o seu marido
estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para
casar com quem quiser, contanto que case com um
cristão.
40. Porém ela será mais feliz se ficar como está.
Essa é a minha opinião, e eu acho que também
tenho o Espírito de Deus.
-

Cânticos de Louvor

"Pode um homem roubar de Deus? Contudo
vocês estão me roubando. E ainda perguntam:
'Como é que te roubamos?' Nos dízimos e nas
ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição
porque estão me roubando; a nação toda está me
roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do
templo, para que haja alimento em minha casa.
Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos,
"e vejam se não vou abrir as comportas dos céus
e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem
terão onde guardá-las.” Malaquias 3:8-10
- 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.

