Para Refletir...

Escala do Serviço Diaconal

FÉ EM MEIO À TEMPESTADE
Deus fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram (Salmo
107.29).
Minha esposa Avani, eu, e mais três casais amigos, fizemos um
cruzeiro de oito dias. Tudo muito calmo, nada de tempestades,
nenhum susto. Tudo muito lindo!
No livro de Atos, capítulos 27 e 28, está a narrativa da viagem de
Paulo a Roma. Muitos sustos, muitos medos. Ventos muito fortes,
o navio foi açoitado, arrastado com violência. A tempestade era
tão forte que, por alguns dias, não viram o sol nem estrelas. Foi
em meio a essa situação de extremo perigo que o apóstolo
levanta-se e diz: Agora, vos aconselho bom ânimo, porque
nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio.
Porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a
quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas! É preciso
que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te
deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende
bom ânimo! Pois eu confio em Deus que sucederá do modo por
que me foi dito (Atos 27.22-25).
Quando estamos atravessando uma situação difícil, quando
tempestades nos assolam, Deus entra em cena e nos
socorre: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente
nas tribulações (Salmo 46.1). Chamo sua atenção para estas
palavras: Portanto, senhores, tende bom ânimo! Pois eu confio em
Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Isto é fé em
Deus: Eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi
dito. Será que podemos dizer assim quando chegam as
adversidades? Precisamos dizer: Eu confio em Deus.
A confiança em Deus ensejou a Paulo a oportunidade de
testemunhar a todos os que se encontravam a bordo: De
madrugada Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e
disse: — Já faz catorze dias que vocês estão esperando e durante
este tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por
favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo.
Pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em
seguida Paulo pegou pão e deu graças a Deus diante de todos.
Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com
mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo
duzentas e setenta e seis pessoas (Atos 27.33-37 - NTLH).
A viagem narrada em Atos 27 termina com estas palavras: E foi
assim que todos se salvaram em terra (v 44).
Pela fé, podemos enfrentar as tempestades.“Com Cristo no barco
tudo vai muito bem, e passa o temporal”.
Rev. Messias Anacleto Rosa
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Conheça-nos:

Cristianismo seria meramente a aceitação do fato de
que Jesus é o Filho de Deus? Não. Uma vez persuadidos de
sua divindade, devemos examinar a natureza de sua obra. O
que ele veio fazer aqui?
A resposta bíblica a essa questão é: “Ele veio ao
mundo para salvar os pecadores”. Jesus de Nazaré é o
Salvador enviado do céu que nós, pecadores, necessitamos.
Precisamos ser perdoados e restaurados à comunhão com
um Deus que é santo, de quem os nossos pecados nos
separaram. Precisamos ser libertos do egoísmo e receber
forças para viver de acordo com nossos ideais. Precisamos
aprender a amar uns aos outros, amigos e inimigos, do
mesmo modo. É isso que significa “salvação”.
É isso que Cristo conquistou para nós por meio de sua
morte e ressurreição Cristianismo, então, seria crer nisso?
Não, ainda não é bem isso. Reconhecer a divindade de
Jesus e a nossa necessidade de salvação e crer na obra
redentora de Cristo não é o bastante. O cristianismo não é
apenas uma crença; implica também ação. Nossa crença
intelectual pode estar acima de qualquer crítica, mas temos
que colocar nossa fé em prática.
O que então devemos fazer? Devemos assumir um
compromisso pessoal com o Senhor Jesus, de coração e de
mente, alma e vontade, entregando nossas vidas a ele, sem
reservas. Devemos nos humilhar diante dele. Devemos
confiar nele como nosso Salvador e nos submetermos a ele
como nosso Senhor; para então assumirmos nossos lugares
como membros fiéis da igreja e cidadãos responsáveis
dentro da comunidade.

Texto de John Stott adaptado.

LITURGIA – 21/10/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 104.1-9
- Oração de Invocação
- Hino 13 - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
4 – Edificação
- Leitura de êxodo 18.19-23
- Hino 03 CTP
- Leitura Bíblica Responsiva do NT em 1 Pedro 5.111

1. Eu, que também sou presbítero, dou agora
conselhos aos outros presbíteros que estão entre
vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de
Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada.
2. Aconselho que cuidem bem do rebanho que
Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como
Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu
trabalho para ganhar dinheiro, mas com o
verdadeiro desejo de servir.
3. Não procurem dominar os que foram entregues aos
cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o
rebanho.
4. E, quando o Grande Pastor aparecer, vocês
receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o
seu brilho.
5. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais
velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros
com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem:
"Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os
humildes!"
6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa
mão de Deus para que ele os honre no tempo
certo.
7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus,
pois ele cuida de vocês.
8. Estejam alertas e fiquem vigiando porque o
inimigo de vocês, o Diabo, anda por aí como um
leão que ruge, procurando alguém para devorar.

9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o Diabo porque
vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na
fé estão passando pelos mesmos sofrimentos.
10. Mas, depois de sofrerem por um pouco de
tempo, o Deus que tem por nós um amor sem
limites e que chamou vocês para tomarem parte
na sua eterna glória, por estarem unidos com
Cristo, ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza,
força e verdadeira segurança.
11. A ele seja o poder para sempre! Amém!
- Proclamação da Palavra
- Ordenação e Investidura dos Oficiais
Diáconos:
Rejane
Presbíteros:
Maria José
Maurício
Moacir
Valmundo
Rodrigo
Ester
- Ceia do Senhor
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio
AVISOS
Quer se tornar membro da nossa comunidade? Durante o mês de Novembro teremos um curso de
primeiros passos para aqueles que quiserem se tornar
membros da nossa igreja. Funcionará como uma
classe da Escola Dominical e terá duração de quatro
domingos. Se você quiser conhecer a igreja e
participar fale com o pastor.
Formas de Contribuir:
Você pode contribuir financeira com a nossa
comunidade de fé de várias formas:
Depositando no Gazofilácio seu dízimo e/ou ofertas;
Em espécie ou com cheque nominal cruzado á Igreja
Presbiteriana Independente do RJ;
E ainda por depósito ou transferência:
Banco Bradesco – Agencia: 1125 – CC: 74228-7
CNPJ: 31.660.434/0001-41 , também em nome da
Igreja

LITURGIA – 21/10/18 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 149
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura do AT em Jó 38.1-7
- Cânticos de Louvor
- Leitura Alternada do NT em Hebreus 5.1-10
1. Cada Grande Sacerdote é escolhido entre os homens e
nomeado para servir a Deus em favor do povo,
apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados.
2. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter
paciência com os ignorantes e com os que cometem
erros.
3. E, porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios
não somente pelos pecados do povo, mas também pelos
seus próprios pecados.
4. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser
Grande Sacerdote. É somente pela vontade de Deus
que um homem é chamado para ser Grande Sacerdote,
como aconteceu com Arão.
5. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra
de ser Grande Sacerdote; foi Deus quem lhe deu essa
honra, pois lhe disse: "Você é o meu Filho; hoje eu me
tornei o seu Pai."
6. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também
disse: "Você será sacerdote para sempre, na ordem do
sacerdócio de Melquisedeque."
7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e
com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia
salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque
ele era dedicado a Deus.
8. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por
meio dos seus sofrimentos, a ser obediente.
9. E, depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da
salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
10. E Deus o nomeou Grande Sacerdote, na ordem do
sacerdócio de Melquisedeque.
- Oração intercessão
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

