Para Refletir

Somos todos Judas Iscariotes
A frase acima é dita por Guershom Wald para Shmuel Asch, seu
cuidador. Eles são personagens do romance Judas, do escritor
israelense Amos Oz. Num estudo que acabaria não sendo levado
adiante, Asch desejava apresentar Jesus sob a ótica dos Judeus, mas
fica intrigado pelo papel de Judas na história da traição e crucificação
do Nazareno. O traidor mais odiado do mundo talvez não fosse um
traidor de verdade, mas um crente, porém, não um crente qualquer e
sim o primeiro, último e o único cristão, anotou em seu quarto solitário
Shmuel Asch.
A revisão do papel de Judas Iscariotes não é a única polêmica no
romance de Oz. Shaltiel Abravanel, um militante do Movimento
Sionista que se opôs a Ben Gurion e à transformação de Israel num
estado independente, torna a discussão sobre o significado da traição
mais próxima dos personagens. Shaltiel era amigo dos palestinos e
defensor da convivência dos dois povos no mesmo território. Se
Judas Iscariotes era personagem dos evangelhos e da literatura, tudo
era diferente com esse outro traidor, afinal, Shaltiel Abravanel havia
morado naquela casa, no quarto que temporariamente Shmuel
ocupava, e era o pai de Atalia, mulher que ele amava
desajeitadamente.
Aos poucos o velho Wald revela o que o separava de Abravanel.
Este acreditava no amor universal, já Wald sustentava que aquele que
diz amar a todos não ama na verdade a ninguém. A quantidade de
amor no mundo é muito reduzida e uma pessoa pode amar no
máximo meia dúzia de pessoas, o que passar disso é pura
fraseologia, vociferava o velho nas discussões com seu jovem
cuidador. Atalia desdenha do amor universal ao contar para Asch que
Abravanel, seu pai, embora amasse a humanidade, nunca lhe dirigiu
uma palavra de carinho em toda a infância e acabou abandonado pela
esposa, ressentida também pela escassez de amor dentro da casa.
A Semana Santa confronta-nos: em cada discípulo de Cristo
mora um Judas Iscariotes. Se assim não fosse, diante do anúncio da
traição na cena da Última Ceia, os apóstolos não teriam perguntado
para Jesus: “Sou eu, Senhor?”. Mas também somos descendentes
de Abravanel, afinal, fraqueza e traição não são defeitos apenas de
religiosos. Humanistas secularizados também traem seus ideais.
Crentes e descrentes amam de modo imperfeito, às vezes, doentio.
Dos lábios da bela Atalia jorra a melancólica sentença: quase tudo é
minguante, imperfeito, defeituoso no mundo. Quase tudo em que
tocamos se torna defeituoso. O amor de Judas por Jesus era
defeituoso. O amor de Shaltiel pela humanidade era imperfeito. O
amor de Shmuel por Atalia era pura carência. Mas será só isso?
Do alto da cruz ecoa a confissão no amor universal: “Pai, perdoalhes porque não sabem o que fazem”. É verdade que não há razão
para amar a todos, afinal a Humanidade é uma família de abravaneis
e iscariotes. Entretanto, o amor a todos, inclusive aos inimigos, é o
maior e mais luminoso de todos os sonhos da Humanidade. Novos e
velhos tribalismos continuam traçando círculos cada vez menores
daqueles que merecem ser amados, protegidos e cuidados. A
narrativa da Páscoa cristã continuará a desafiar as linhas estreitas
desse tipo de amor tribal. Se a Sexta-feira da Paixão é a seca
notificação da morte e do sepultamento do amor universal, a manhã
do Domingo da Ressurreição é a jubilosa anunciação: amamos não
porque seja possível, mas justamente porque precisamos do
impossível.
Rev. Valdinei Ferreira
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- “Está Vazio!”
“- Por que é que vocês estão procurando entre os mortos
quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado.”
(Lucas 24.5b-6a)
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Conheça-nos:

Durante a semana que passou fui ao supermercado fazer as
compras do mês, e como de costume, coloquei uns chocolates no
carrinho de compras. E enquanto ia andando e separando outros
produtos escutei o locutor daquele mercado anunciando uma
superpromoção de ovos de chocolate, de uma determinada marca e
sabor bem conhecidos. Então resolvi ir ver, o tal ovo tinha uma
aparência grande mais pesava apenas 170 gramas, e na promoção
estava custando R$ 29,90. Sai da sessão e peguei algumas barras do
mesmo chocolate que custavam apenas R$ 2,99 cada uma, e
pesavam 100g de chocolate. Eu fiquei me perguntando o por quê
daquele preço, apenas pelo grande espaço vazio no tal ovo?
Fiquei ainda mais chateado pela idéia dos ovos de chocolates,
pois não passam de uma mera enganação às pessoas, que pagam
muito mais pelo “nada” embalado em chocolate.

Essa situação me remeteu a um outro episódio completamente
diferente, que ao invés de frustrar as pessoas trouxe vida. Trata-se
do dia em que as mulheres foram ao sepulcro para perfumar o
corpo de Jesus e viram que o túmulo estava vazio. Um misto de
incertezas e de esperança povoou aqueles corações.
Sim, o túmulo estava vazio, Jesus havia ressuscitado, a morte
não o pôde deter, Ele agora estava vivo novamente, seu papel
como propiciação já havia sido concluído.
O túmulo está vazio, não para enganar alguém, mas o túmulo
está vazio para nos devolver de volta a alegria de andar com Deus.
O túmulo está vazio para que nós tenhamos vida, para que
possamos nos aproximar de Deus novamente através de Jesus e
assim recebermos dele a vida eterna.
O túmulo está vazio para que tivéssemos um intercessor junto
a Deus, zelando dia e noite por nós.
O túmulo está vazio para que nós pudéssemos ser reunidos
como família de Deus que vive a mesma fé, que celebra o mesmo
Deus e que se coloca a serviço dos outros como o próprio Jesus o
fez.
Assim diante do túmulo vazio não temos outra resposta para
dar para Deus, senão o nosso muito obrigado que é externado
com a entrega total e irrestrita da nossa vida ao nosso Deus.
O túmulo está vazio por você, celebre e entregue-se ao
Ressuscitado!

Rev. Erivan Júnior

LITURGIA – 01/04/18 - Culto Matinal

Culto da Ressurreição do Senhor
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 93
- Oração de Invocação
- Hino 373 - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura AT em Isaías 54.11-17
- Cantata das Crianças
- Leitura responsiva do NT em João 20.1-18
1. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro,
Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que
tapava a entrada tinha sido tirada.
2. Então foi correndo até o lugar onde estavam
Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus
amava, e disse: - Tiraram o Senhor Jesus do túmulo,
e não sabemos onde o puseram!
3. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo.
4. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro
correu mais depressa do que Pedro e chegou
primeiro.
5. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de
linho; porém não entrou no túmulo.
6. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele
também viu os lençóis colocados ali
7. e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de
Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas
estava enrolada ali ao lado.
8. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro,
também entrou no túmulo. Ele viu e creu.
9. (Eles ainda não tinham entendido as Escrituras
Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus
ressuscitasse.)
10. E os dois voltaram para casa.
11. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do
túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou,
olhou para dentro
12. e viu dois anjos vestidos de branco, sentados
onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava
na cabeceira, e o outro, nos pés.

13. Os anjos perguntaram: - Mulher, por que você está
chorando? Ela respondeu: - Levaram embora o meu
Senhor, e eu não sei onde o puseram!
14. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu
Jesus ali de pé, mas não o reconheceu.
15. Então Jesus perguntou: - Mulher, por que você está
chorando? Quem é que você está procurando? Ela
pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o senhor o tirou daqui, diga onde o colocou, e eu irei
buscá-lo.
16. - Maria! - disse Jesus. Ela virou e respondeu em
hebraico: - "Rabôni!" (Esta palavra quer dizer
"Mestre".)
17. Jesus disse: - Não me segure, pois ainda não subi
para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e
diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu
Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles.
18. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos
de Jesus: - Eu vi o Senhor! E contou o que Jesus lhe
tinha dito.
- Cânticos de Louvor / Ofertório
- Proclamação da Palavra
- Entrega do Jejum – Oração e dedicação
- Ceia do Senhor
- - Afirmação de Fé:
Cremos na Santa Trindade, que é modelo de
comunhão, unidade e amor.
Cremos no Deus Pai, criador dos céus e da terra e de
todos os seres humanos.
Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres,
liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos
oprimidos e perdão para os nossos pecados.
Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e
filhas, moços e velhos, servos e servas.
Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e
promove uma espiritualidade fundamentada na graça
de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as
Escrituras Sagradas.
Cremos como nossa missão, a proclamação do
Evangelho do Reino de Deus, para paz, justiça,
liberdade e solidariedade, entre todos. Amém.

5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 01/04/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
Leitura do Salmo 115
Oração
Cântico de Louvor
Edificação
Leitura do AT em Isaías 25.6-9
Participação das Crianças
Leitura Alternada do NT em Atos 10.34-43

34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: - Agora eu sei que,
de fato, Deus trata a todos de modo igual,
35. pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é
direito, seja qual for a sua raça.
36. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de
Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo,
que é o Senhor de todos.
37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel,
começando na Galiléia, depois que João pregou a sua
mensagem a respeito do batismo.
38. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre
Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte
fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo
Diabo, porque Deus estava com ele.
39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de
Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram,
pregando-o numa cruz.
40. Pedro continuou: - Porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro
dia e também fez com que ele aparecesse a nós.
41. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós,
que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós
comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou.
42. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e
testemunhar que ele foi posto por Deus como Juiz dos vivos e dos
mortos.
43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os
que crêem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados.

-

Cânticos de Louvor

“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não
com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que
dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós
toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a
suficiência, abundeis em toda a boa obra” II Coríntios 9:6-8

- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Hino 412 / Oração / Envio / Bênção Apostólica

