Para Refletir

SEGUINDO JESUS DE PERTO

A vida cristã não é uma religião que envolve a
prática de normas ou obras para agradar a Deus, mas
um relacionamento com Ele, visto que o Deus Triúno
– Pai, Filho e Espírito Santo – é relacional. Deus nos
criou conforme a sua imagem e semelhança
para termos
comunhão,
um
relacionamento
de intimidade com ele. O pecado rompeu
essa maravilhosa comunhão entre Deus e o homem,
pois, o pecado entrou no mundo e com o pecado a
morte, ou seja, a separação. Ficamos alienados,
perdidos, confusos, em trevas e inimigos de Deus.
“Mas, Deus, que é rico em misericórdia, pelo
grande amor com que nos amou, deu-nos vida
juntamente com Cristo, quando ainda estávamos
mortos em transgressões — pela graça vocês são
salvos (Efésios 2:4,5). Em Cristo, Deus mediante a
sua graça, nos acolhe, nos restaura, nos liberta,
nos perdoa e nos chama a comunhão através do
Espírito Santo.
Seguir a Jesus é andar com Deus, isso não é pelo
nosso intelecto ou méritos, mas um andar pela fé.
“Enoque andou com Deus; e já não foi encontrado,
pois Deus o havia arrebatado (Gênesis 5:24). Enoque
desfrutava da maravilhosa presença de Deus, tinha
intimidade, o Senhor se agradou tanto dele que um
dia o arrebatou para o céu.
A medida que nos afastamos de Deus, outras
coisas começam a ocupar o nosso coração,
perdemos a sensibilidade espiritual, a dependência de
Deus e passamos a agir na carne.
Seguir a Jesus envolve renúncia do nosso
egoísmo. Precisamos estar unidos com Cristo, Ele
deve ocupar a centralidade do nosso coração.
Somente Jesus Cristo é digno do nosso amor e
adoração! Ele pagou um preço muito alto na cruz
dando a sua vida por nós!
Seguir Jesus de perto é o mais fascinante projeto
de vida!
Pr. Paulo Jessé de Lima
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Conheça-nos:

A cada dia que passa, somos confrontados com crentes que
sempre esperam receber algo, principalmente um elogio, um
reconhecimento ou um lugar de destaque por algo realizado. Por
outro lado, está cada vez mais difícil encontrar pessoas que de
disponham a servir, e desenvolver as tarefas dos bastidores,
aquelas tarefas que são de fundamental importância para o bom
funcionamento do corpo, mas que não recebem o devido
reconhecimento.
Ora, como cristão, não deve ser Cristo o nosso modelo?
Então esse cristianismo vivido por alguns não condiz com a fé no
Cristo descrito por Paulo Em Filipenses 2.5-8: “Tende em vós o
mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele,
subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser
igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma
de servo, tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido
em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente
até à morte e morte de cruz.”
Três palavras desse texto que nós precisamos pensar:
Esvaziou-se, servo e humilhou-se:
Esvaziou-se, o apóstolo diz que Jesus renunciou
voluntariamente tudo que ele tinha de mais valioso e importante,
para cumprir o plano de Deus. Ele não quis ser além, mas se
esvaziou!
Servo, tornar-se servo é uma tarefa muito árdua, pois além a
grande diferença entre o servo e o escravo é que o servo aceita
voluntariamente esta condição. Como vemos cristãos adeptos a
teologia de que são sempre cabeças e jamais servos! Isso se
reflete na dificuldade que alguns têm de submissão as autoridades
sejam civis ou eclesiásticas. Pessoalmente eu percebo isso até no
trato de algum, na dificuldade que alguns tem de chamar e
reconhecer os seus líderes pelos respectivos títulos.
Humilhou-se, ato voluntário de se rebaixar para que o outro
seja maior. Característica de Jesus ricamente simbolizada pelo
lava-pés, mas hoje abandonada e esquecida, onde há um reino do
“Eu”, da minha vontade, da minha posição, do meu querer.
Que Deus nos dê graça para sermos de fato um povo
genuinamente cristão, que imita a Cristo, que vive em comunidade,
se esvaziando, sendo servo e nos humilhando uns aos outros.
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 04/03/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 34.1-11
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em 1 Coríntios 1.18-25
18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é
loucura para os que estão se perdendo; mas para
nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus.
19. Pois as Escrituras Sagradas dizem: "Destruirei
a sabedoria dos sábios e acabarei com o
conhecimento dos instruídos."
20. Então, o que poderão dizer os sábios e os
instruídos? O que vão dizer os grandes oradores
deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria
deste mundo é loucura.
21. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que
os seres humanos o conhecessem por meio da
sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar
aqueles que crêem e fez isso por meio da
mensagem que anunciamos, a qual é chamada de
"louca".
22. Os judeus pedem milagres como prova, e os nãojudeus procuram a sabedoria.
23. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado uma mensagem que para os judeus é ofensa e
para os não-judeus é loucura.
24. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto
judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e
a sabedoria de Deus.
25. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é
mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo
que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do
que a força humana.

-

Cânticos de Louvor / Ofertório
Proclamação da Palavra

5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 04/03/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 19.1-10
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Êxodo 20.18-26
- Testemunhos e intercessão
- Leitura Alternada do NT em João 2.13-22
13. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus,
Jesus foi até a cidade de Jerusalém.
14. No pátio do Templo encontrou pessoas
vendendo bois, ovelhas e pombas; e viu
também os que, sentados às suas mesas,
trocavam dinheiro para o povo.
15. Então ele fez um chicote de cordas e
expulsou toda aquela gente dali e também as
ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que
trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam
pelo chão.
16. E disse aos que vendiam pombas: - Tirem
tudo isto daqui! Parem de fazer da casa do
meu Pai um mercado!
17. Então os discípulos dele lembraram das
palavras das Escrituras Sagradas que dizem: "O
meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro
de mim como fogo."
18. Aí os líderes judeus perguntaram: - Que
milagre você pode fazer para nos provar que
tem autoridade para fazer isso?
19. Jesus respondeu: - Derrubem este Templo, e
eu o construirei de novo em três dias!
20. Eles disseram: - A construção deste
Templo levou quarenta e seis anos, e você diz
que vai construí-lo de novo em três dias?
21. Porém o templo do qual Jesus estava falando
era o seu próprio corpo.
22. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus
discípulos lembraram que ele tinha dito isso e

então creram nas Escrituras Sagradas e nas
palavras dele.
-

Cânticos de Louvor

“-Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais,
de vinho e de azeite. - Entregue-me o seu primeiro
filho. Entregue-me o primeiro filhote das suas
vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro
filhote macho fique com a mãe sete dias; porém,
no oitavo dia, ofereça-o a mim.”
Êxodo 22,29,30

-

Entrega dos Dízimos e ofertas

-

Proclamação da Palavra
Ceia do Senhor

Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISO
TSD – Já pensou em passar um tempo a sós com
Deus? Então que tal fazer isso nesse tempo de
quaresma? Estamos desafiando toda a igreja a
termos um tempo para aquecer o nosso coração na
presença de Deus. Desafie sua família e participe.
Culto de Ação de Graças pelos 114 anos da 1ª IPI
do Rio de Janeiro – Nossa igreja completou 114
anos de organização e para celebrar isso nós
estaremos reunidos em culto de Ação de Graças no
dia 25 de Março ás 18h. Vamos render ao Senhor um
tributo de louvor pela existência de nossa igreja.
Reunião de Homens – Iniciaremos no dia 24 de
março a reunião dos homens. Separe essa data para
estar conosco, será um momento de partilhar a
palavra e estamos juntos reforçando os nossos laços
fraternais.

