Para Refletir

Viagem segura
Mais uma vez, muitos peregrinos seguiam rumo a Jerusalém. Junto
do seu pai ia um dos muitos meninos que, na companhia da família e
de outros israelitas, aprendiam a adorar a Deus. O menino, que era
apenas uma criança, tinha momento para tudo: para inventar
brincadeiras com as outras crianças e para cantar com os adultos e,
assim, aprender os hinos que falavam de alegria, esperança,
confissão de pecado, fé, consolo, paz, da grandeza e do auxílio
divino.
O pai do menino – que tantas viagens havia feito e tantos perigos
tinha enfrentado – falava ao filho sobre verdades importantes que fora
aprendendo ao longo da vida. Numa das vezes que o pai preparava o
seu filho para a viagem, enquanto o rebanho pastava, ensinava o
menino a olhar para os campos cheios de capim verde e fresco e a
ver quanta Graça havia neles. Depois, desafiava-o a olhar para o mais
distante horizonte. Lá ele veria os belos montes e o céu sem fim. O
pai ensinava ao menino que o Criador e Senhor de todas as coisas
estava sempre atento e nunca abandonaria o universo nem os que
confiassem nele. O menino olhava e achava bonito. O menino amava
o pai e aprendia a amar a Deus.
Enquanto andavam, o pai e o menino viram as montanhas e os
profundos vales que cresciam à medida que subiam em direção a
Jerusalém; sentiram o tremendo calor do dia, o frio intenso da noite, a
ameaça de animais selvagens e a presença de salteadores muito
perigosos. Com o coração deslumbrado pela beleza e também
tomado pelos temores do caminho entoavam louvores, e um dos
cânticos recitados traduzia o sentimento do pai e do menino: Neste
caminho cheio de perigos, jornada longa e demorada, de terras
difíceis, secas e perigosas, olhamos para o céu e dizemos: “Nós
somos frágeis e não conseguimos fazer esta viagem sozinhos,
precisamos de ajuda. Será que é das montanhas que virá a nossa
força e socorro?”.
Era uma das canções preferidas do pai. Ele sabia que para aquela
pergunta vinda do coração do homem que a contou pela primeira vez
existia uma resposta segura, vinda de Deus. Em outras palavras o
Salmo diz:
Onde quer que vocês estejam, eu os guardarei. Guardarei os pés de
vocês onde for mais difícil caminhar para que eles não tropecem, mas
fiquem firmes. Quando, durante a viagem, vocês se sentirem
cansados, meus olhos ficarão abertos e olharão para vocês. Eu lhes
asseguro que farei isso. Durante o dia, quando a sombra lançada
pelos montes e árvores cessar, eu os cobrirei. Quando o sol for muito
quente ou a lua anunciar a chegada do frio, eu os protegerei, e vocês
não sentirão vontade de desistir. Eu cuidarei de vocês. Eu mesmo os
guardarei e farei tudo para que a sua vida inteira seja preservada do
mal. Desde que vocês saíram de casa eu estou com vocês e até que
cheguem ao destino final eu os protegerei. Agora mesmo, enquanto
viajam, eu estou fazendo tudo isso e farei para sempre.
Aquele era um cântico que trazia alegria ao coração do pai e do
menino. Não havia mais espaço para temor e incerteza. Deus estava
com eles e ficaria até o fim de sua caminhada. Sorrisos trocados, pés
em marcha e, num piscar de olhos, no topo das colinas da Judeia,
Jerusalém.
O Salmo 121 mostra que Deus estava com eles assim como está com
você e ficará até o fim de sua caminhada.
Revª Denise Coutinho Gomes
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Evangélicos Nominais
“Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu
primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependete e volta à prática das primeiras obras; e, se não, venho a
ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te
arrependas.” Apocalipse 2.4-5
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Conheça-nos:

A cada amostragem do IBGE um número crescente de
chamados “evangélicos nominais ou evangélicos não praticantes”
está aparecendo. Quando olhamos o rol de membros das igrejas,
esse número também aparece ali, sempre tem os “membros
fantasmas” que são pessoas que não tem mais a vida na igreja,
que se distanciam da comunidade de fé mas que por capricho
religioso, muitas vezes, fazem questão que seus nomes
configurem ali.
No meu modesto entender, esses números, se referem sem
sombra de dúvida, a igreja caída de Apocalipse 2.4. Pessoas que
perderam a alegria pela caminhada cristã, pessoas que deixaram
os problemas pessoais ou comunitários atingirem seu coração e
apagaram assim a chama do amor que uma vez flamejou de forma
intensa e viva.
Tal “apagar” dessa chama é potencializado pelo sentimento de
mercado da fé tão forte nos nossos dias. E como o próprio
“Mercado” (instituição máxima do capitalismo) essa é também uma
estratégia do regente desse sistema de coisas, para distanciar e
fazer cair cada vez mais pessoas. A troca (portabilidade) e o
abandono de igreja surgem como algo absolutamente natural,
como comodidade, conforto, insatisfação e até vingança.
Diante disso, a palavra de apocalipse acima ganha um
contorno ainda mais relevante: é tempo de ARREPENDIMENTO, é
tempo de olharmos para trás, olharmos para o nosso coração, para
os nossos primeiros sonhos de fé, os primeiros sentimentos e
desejos, e percebendo distância entre aqueles e o que povoa o
nosso coração hoje, nos voltarmos para Deus arrependidos
dispostos a voltamos ao primeiro amor.
Não podemos nos conformar em sermos “evangélicos
nominais” pois isso é assumir que somos cristãos caídos.
Se queremos continuar sendo Igreja, termos o nosso
candeeiro no lugar, precisamos voltar ao primeiro amor,
precisamos estar juntos, e Deus quer isso de mim e de você!
Qual a sua resposta? Arrepende-te e volta!
Rev. Erivan Jr

LITURGIA – 15/04/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 9.1-11
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Responsiva no NT em 1 João 3.1-7
1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós! O seu
amor é tão grande, que somos chamados de filhos de
Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o
mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus.
2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus,
mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém
sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos
parecidos com ele, pois o veremos como ele
realmente é.
3. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo
purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro.
4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus,
porque o pecado é a quebra da lei.
5. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados
e que ele não tem nenhum pecado.
6. Assim, quem vive unido com Cristo não continua
pecando. Porém quem continua pecando nunca o
viu e nunca o conheceu.
7. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane.
Aquele que faz o que é correto é correto, assim como
Cristo é correto.
8. Quem continua pecando pertence ao Diabo
porque o Diabo peca desde a criação do mundo. E o
Filho de Deus veio para isto: para destruir o que o
Diabo tem feito.
9. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque
a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não
pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai.
- Cânticos de Louvor/ Ofertório
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 15/04/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura do Salmo 4
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em 2 Reis 8.1-6
- Testemunhos e intercessão
- Leitura Alternada do NT em Lucas 24.36-49
36. Enquanto estavam contando isso, Jesus
apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês!
37. Eles ficaram assustados e com muito
medo e pensaram que estavam vendo um
fantasma.
38. Mas ele disse: - Por que vocês estão
assustados? Por que há tantas dúvidas na
cabeça de vocês?
39. Olhem para as minhas mãos e para os
meus pés e vejam que sou eu mesmo.
Toquem em mim e vocês vão crer, pois um
fantasma não tem carne nem ossos, como
vocês estão vendo que eu tenho.
40. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e
os seus pés.
41. Eles ainda não acreditavam, pois estavam
muito alegres e admirados. Então ele
perguntou: - Vocês têm aqui alguma coisa
para comer?
42. Eles lhe deram um pedaço de peixe assado,
43. que ele pegou e comeu diante deles.
44. Depois disse: - Enquanto ainda estava com
vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o
que estava escrito a meu respeito na Lei de
Moisés, nos livros dos Profetas e nos Salmos.
45. Então Jesus abriu a mente deles para que
eles entendessem as Escrituras Sagradas
46. e disse: - O que está escrito é que o Messias
tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar.

47. E que, em nome dele, a mensagem sobre o
arrependimento e o perdão dos pecados seria
anunciada a todas as nações, começando em
Jerusalém.
48. Vocês são testemunhas dessas coisas.
49. E eu lhes mandarei o que o meu Pai
prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém,
até que o poder de cima venha sobre vocês.
- 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
Ceia do Senhor

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.

