Para Refletir

No caminho para Emaús

Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam
indo para um povoado chamado Emaús… — Lucas 24.13
A quem esta passagem se refere? Quem eram os dois
discípulos? E por que “dois”? Eram dos 72 discípulos enviados
por Jesus em Lucas 10. E eram dois porque em Lucas 10, Jesus
os enviou de dois em dois. Estavam cumprindo a ordem de envio
por Jesus.
E qual era a reação destes dois discípulos diante do
encontro com o estranho (Jesus) que achavam não saber nada a
respeito dos últimos eventos tão importantes na vida da cidade de
Jerusalém? Eles estavam atônitos, ignorantes até mesmo da
presença de Jesus entre eles. E Jesus, por sua vez, foi paciente,
ouvinte, e os acompanhava com interesse genuíno e intimidade.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez
como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para
que ficasse, dizendo:— Fique conosco porque já é tarde, e a noite
vem chegando. —Lucas 24.28-29ª
E a mesma situação continua no transcurso do que
segue. Os dois discípulos demoravam para entender e estavam
mal-informados a respeito de Jesus. Mas Jesus, por sua vez, se
mostra atencioso e paciente, mesmo exortando com franqueza. E
na sequência, quando os dois discípulos (dos 72) estão com os
onze (dos doze mais íntimos), todos se alegram com a memória
da presença viva de Jesus. Mas ao mesmo tempo, os discípulos
também ficam assustados e com dúvida (vv.36-41). E Jesus
continua pacífico e atende às fraquezas dos discíipulos: a sua
necessidade de provas.
Finalmente, no momento da comunhão (vv.41-49), Jesus
incumbe os discípulos com a missão de continuar o projeto do
reino de Deus inaugurado por Deus na vida, morte e ressurreição
de Jesus. Entretanto, a ordem não é bem de “ir”, pelo menos não
de “ir” imediatamente. Antes é necessário esperar a chegada do
Espírito Santo nas suas vidas para terem a capacidade “do alto”
para realizar esta missão.
“Esperar”. Quantas vezes, devidamente entusiasmados,
não temos a paciência de esperar o momento de Deus, a vinda do
Espírito antes de iniciar uma missão. A bênção de Jesus (vv.5053) segue a disposição não apenas de “ir”, mas também de
“esperar”.
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Conheça-nos:

Nos nossos dias, virou costume falar mal da igreja. A TV
fala mal da igreja; os políticos, no exercício do poder, falam mal
da igreja; os “intelectuais” falam mal da igreja, pessoas das
classes altas e baixas falam mal da igreja; e por incrível que
pareça até crentes falam mal da igreja.
Há uma onda de “desigrejação” e para isso se busca
atacar a igreja de todas as formas, deixando transparente seus
erros e esquecendo suas qualidades. Mas o que é a Igreja? O
que a bíblia fala sobre ela?
Em primeiro lugar precisamos entender o que é a Igreja
(eclésia). A Igreja não é outra coisa que não a assembleia do
povo de Jesus. Iniciada com os apóstolos mas expandiu-se por
todo o mundo através da pregação da fé cristã.
O Novo Testamento nos dá algumas definições para a
Igreja, dentre elas destacamos:
CORPO de Cristo: “Ele é a cabeça do corpo, que é a
Igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro Filho,
que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro
lugar em tudo.” Colossenses 1,18
FAMÍLIA: " Por isso, enquanto tivermos oportunidade,
façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da
fé".Gl 6.10 "Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos, e sois da família de Deus," Ef 2.19
NOIVA do Cordeiro: "Então, veio um dos sete anjos que
têm as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou
comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do
Cordeiro”. Ap 21.9.
Essas imagens são usadas para nos ensinar o que é a
Igreja. E cientes do que é essa comunidade, nós precisamos
encará-la como ela de fato é.
Somos um corpo, no qual todos os membros precisam
estar ligados ou então a existência do membro e a saúde do
corpo estarão comprometidos. Somos uma família, com
pessoas diferentes, jeitos diferentes, mas temos o mesmo
sobrenome. E por fim, somos a Noiva de Jesus, somos amados
e cuidados por ele. É ele quem nos protege, defende e cuida
da nossa honra. Ao nos atacarem estão atacando a própria
noiva/esposa de Cristo, logo ele saberá agir.
Que Deus nos fortaleça como Igreja!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 11/03/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 123
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em João 3.13-21
13. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do
Homem, que desceu do céu.
14. - Assim como Moisés, no deserto, levantou a
cobra de bronze numa estaca, assim também o
Filho do Homem tem de ser levantado,
15. para que todos os que crerem nele tenham a vida
eterna.
16. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o
seu único Filho, para que todo aquele que nele
crer não morra, mas tenha a vida eterna.
17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o
mundo e não para julgá-lo.
18. - Aquele que crê no Filho não é julgado; mas
quem não crê já está julgado porque não crê no
Filho único de Deus.
19. E é assim que o julgamento é feito: Deus mandou
a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a
escuridão porque fazem o que é mau.
20. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e
fogem dela, para que ninguém veja as coisas más
que eles fazem.
21. Mas os que vivem de acordo com a verdade
procuram a luz, a fim de que possa ser visto
claramente que as suas ações são feitas de acordo
com a vontade de Deus.

-

Cânticos de Louvor / Ofertório
Proclamação da Palavra

5 – Envio

- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 11/03/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 107.1-15
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Números 21.4-9
- Testemunhos e intercessão
- Leitura Alternada do NT em Efésios 2.1-10
1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus
e por terem cometido pecados, vocês estavam
espiritualmente mortos.
2. Naquele tempo vocês seguiam o mau
caminho deste mundo e faziam a vontade
daquele que governa os poderes espirituais
do espaço, o espírito que agora controla os
que desobedecem a Deus.
3. De fato, todos nós éramos como eles e
vivíamos de acordo com a nossa natureza
humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa
mente queriam. Assim, porque somos seres
humanos como os outros, nós também
estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus.
4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande,
e o seu amor por nós é tanto,
5. que, quando estávamos espiritualmente mortos
por causa da nossa desobediência, ele nos
trouxe para a vida que temos em união com
Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos.
6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus,
Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos
com ele no mundo celestial.
7. Deus fez isso para mostrar, em todos os
tempos do futuro, a imensa grandeza da sua
graça, que é nossa por meio do amor que ele nos
mostrou por meio de Cristo Jesus.
8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos
por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é
um presente dado por Deus.

9. A salvação não é o resultado dos esforços de
vocês; portanto, ninguém pode se orgulhar de têla.
10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos
agora; em nossa união com Cristo Jesus, ele
nos criou para que fizéssemos as boas obras
que ele já havia preparado para nós.
- Cânticos de Louvor
“Honre o Senhor
com todos os seus recursos
e com os primeiros frutos de todas
as suas plantações; os seus celeiros
ficarão plenamente cheios,
e os seus barris transbordarão de vinho.”
Provérbios 3:9-10
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISO
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.
Reunião com os Membros – Hoje depois da Escola
Dominical o Conselho quer ter uma reunião rápida com os
membros da igreja.

