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 frase no título do editorial é de Paul Jones, citada
pelo pastor Michael W. Goheen no livro “A igreja Missional
na Bíblia”. O culto público que acontece todo domingo é
de aproximadamente de 1 hora e 30 minutos da nossa
semana.
Ao abordar sobre culto é necessário entender que a
integralidade da nossa vida é uma adoração a Deus. O
culto que oferecemos a Deus nos finais de semana tem uma
função importante na construção da nossa fé e
consequentemente na prática de vida cristã nos demais
dias. Uma das motivações equivocadas das pessoas virem
para um culto público é “assistir” ao culto, e não se fala mais
de “eu vim cultuar a Deus”. Em assistir ao culto, parece
que me dá o direito de avaliar e gostar ou não gostar da
celebração,
assim,
trilhando
para
a adoração narcisista, buscando algo que me agrade ou que
eu goste, e não um culto que venho motivado para oferecer
e ofertar para Deus.
Ao citar a frase “nós somos como cultuamos”,
Goheen está propondo um culto e uma adoração que
estejam fundamentados constantemente na pregação e nas
canções a crucificação e a ressureição de Jesus, o Cristo. O
autor também sugere que a Ceia do Senhor e o batismo
deixem
de
ser introvertidos,
ou
seja,
uma
espiritualidade para dentro com benefícios somente para os
crentes, e passe a ser celebrado na perspectiva missionária.
Como isso aconteceria? À medida que participo da Ceia do
Senhor, devo ser inspirado a proclamar a crucificação e
ressurreição de Jesus. O batismo é uma celebração não
somente por que agora estou dentro, mas por que posso me
comprometer em testemunhar a vida de Cristo em mim para
os de fora.
Acredito que à medida que mudarmos a nossa
perspectiva de cultuar a Deus, estaremos a caminho de uma
igreja genuinamente missional.
Pr. Weslei Carvalho

Devocional – 08/04/18
Assembleia Ordinária e Assembleia Extraordinária da
IPI do Rio de Janeiro
Exercício Devocional
Leitura Bíblica em Lucas 19.11-26

11. Enquanto as pessoas ouviam essas coisas, Jesus passou a
contar uma parabóla, porque ele já estava perto de Jerusalém e
porque elas pensavam que o reino de Deus ia se manifestar
imediatamente.
12. Ele então disse: "Um homem de nobre nascimento foi para um
país distante para ser coroado rei e depois voltar.
13. Antes de sair, ele chamou dez dos seus servos e dividiu entre
eles dez moedas chamadas minas, dizendo: ‘Façam negócios
com estes até que eu volte.
14. Mas o povo do seu reino o odiava e enviou uma delegação
atrás dele para dizer: ‘Nós não queremos que este homem reine
sobre nós'.
15. Depois que ele foi coroado rei, ele voltou para casa e mandou
chamar os servos para quem ele tinha dado o dinheiro para saber
o que cada um ganhou nos negócios.
16. O primeiro servo veio e disse: 'Senhor, com aquela moeda
que você me deu, eu ganhei mais dez’.
17. Muito bem!’, disse o rei. ‘Você é um bom servo! E porque foi
fiel no pouco, você terá autoridade sobre dez cidades’.
18. Depois o segundo servo veio e disse: ‘Senhor, com aquela
moeda que você me deu, eu ganhei mais cinco’.
19. E o rei disse a ele: ‘E você estará sobre cinco cidades’.
20. Então o outro servo veio e disse: ‘Senhor, aqui está a sua
moeda que eu embrulhei num lenço e guardei.
21. Pois eu fiquei com medo de você, porque é um homem duro.
Você fica com o que não é seu e colhe o que não plantou’.
22. O rei disse a ele: ‘Servo mau! Eu vou te condenar com suas
próprias palavras! Você sabia que eu sou um homem duro, tomo o
que não é meu, e colho o que não plantei?
23. Por que então você não depositou o meu dinheiro no banco?
Pelo menos quando eu voltasse eu podia ter recebido o dinheiro
com juros.
24. E disse para os que estavam ali: ‘Tomem dele a moeda e
deem àquele que tem dez moedas’.
25. E eles responderam: ‘Mas, Senhor ele já tem dez moedas!’
26. E o rei disse: ‘Sim. E eu falo a vocês que a quem tem, mais
será dado; mas a quem não tem, até o que tem será tirado.

Oração
Cânticos de Louvor
Trabalhos da Assembléia
Oração final
Se os trabalhos da Assembleia acabarem antes das 10:30h
teremos escola dominical normalmente.

LITURGIA – 04/04/18 - Culto Vespertino
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Adoração
- Leitura do Salmo 133
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Êxodo 14.5-15
- Testemunhos e intercessão
- Leitura Alternada do NT em Atos 4.23-37

23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram
quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e
os anciãos.
24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e
disseram: Tu, Soberano Senhor, que fizeste o céu, a
terra, o mar e tudo o que neles há;
25. que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca
de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfureceram os
gentios, e os povos imaginaram coisas vãs?
26. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades
ajuntaram-se à uma contra o Senhor e contra o seu
Ungido;
27. porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade
contra o teu santo Servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e
Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel,
28. para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito
predeterminaram;
29. agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede
aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua
palavra,
30. enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e
prodígios por intermédio do nome do teu santo Servo
Jesus.
31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam
reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com
intrepidez, anunciavam a palavra de Deus.
32. Da multidão dos que creram era um o coração e a
alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem
uma das coisas que possuía; tudo, porém, lhes era
comum.
33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da
ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia
abundante graça.
34. Pois nenhum necessitado havia entre eles,
porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendoas, traziam os valores correspondentes

35. e depositavam aos pés dos apóstolos; então, se
distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha
necessidade.
36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de
Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita,
natural de Chipre,
37. como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e
o depositou aos pés dos apóstolos.

-

Cânticos de Louvor

“Deem e será dado a vocês: uma boa medida,
calcada, sacudida e transbordante será dada a
vocês. Pois a medida que usarem também
será usada para medir vocês". Lucas 6:38
-

Entrega dos Dízimos e ofertas
Proclamação da Palavra

Missão

Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISO
Encontro de Famílias – O Presbitério está organizado um
encontro de famílias, que acontecerá no dia 01 de Maio. O
Valor do evento é de 35,00 com direito ao almoço e todo o
dia de lazer na Fazenda Esperança. Interessados deverão
procurar o Sem. Caio para dar seus nomes.
Doações – O MASD está se preparando para atender
melhor os que nos procuram pedindo ajuda, e para isso
pedimos aos irmãos que tragam suas doações para ajudar
aos necessitados e entreguem aos diáconos.
Férias do Zelador – Durante todo o mês de Abril o zelador
da igreja estará de férias, pedimos aos irmãos que
colaboram com a manutenção da limpeza e organização
das instalações da Igreja.

