Para Refletir...

A Reforma ainda é relevante?
Se a Reforma fosse apenas uma reação negativa a
um problema puramente histórico, então não seria
relevante, hoje, para os evangélicos. Contudo, quanto mais
de perto se observa, mais claro isso se torna: a Reforma
não foi, principalmente, um movimento negativo, um
distanciamento de Roma; foi um movimento positivo, um
mover-se em direção ao evangelho.
Mover-se em direção ao evangelho significa
descobrir o cristianismo original, bíblico, apostólico, que
àquela altura estava enterrado debaixo de séculos de
tradições humanas. É isso que mantém a validade da
Reforma nos dias de hoje, pois a igreja deve estar sempre
se reformando e constantemente chegando mais perto do
evangelho. Isso é sintetizado por duas palavras que
escutamos com frequência: “semper reformanda”. Contudo,
seu contexto é importante, pois a frase completa em latim
diz: Ecclesia reformata et semper reformanda secundum
verbum Dei (“Igreja reformada e sempre se reformando de
acordo com a Palavra de Deus”).
A Reforma não pode acabar. Deve ser uma
bandeira evangélica, carregada com humildade e firmeza.
Para os evangélicos, essa é a nossa história. É
uma história de testemunhas corajosas e eloquentes da
verdade da graça de Deus encontrada em sua Palavra. E
assim como essa é nossa história, esse deve ser também
nosso padrão. Que Deus nos dê a fidelidade corajosa dos
reformadores para trabalharmos juntos em unidade
evangélica para a contínua reforma e o crescimento de sua
igreja!
• Trecho retirado do livro A Reforma – o que você precisa saber e por
quê, de John Stott e Michael Reeves (Editora Ultimato).
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Conheça-nos:

O novo sempre nos fascina e atrai, porque alimentamos a
motivação de pioneiros, de desbravadores, ou seja, desejamos
chegar aonde ainda não chegamos, vivendo novas experiências e
conquistas. E, neste sentido, penso que na história não houve uma
época mais propícia e motivadora que esta. Por exemplo, a
tecnologia de comunicação. Todos os dias, surge uma
novidade, um novo produto.
Também, a revelação bíblica sempre propõe o novo
como uma feliz oportunidade de novas experiências de
crescimento, aperfeiçoamento e conquista.
• Quanto à dinâmica da vida cristã: se alguém está em
Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que tudo
se fez novo (II Co.5:17); esquecendo-me das coisas que para trás
ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para
o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus (Fl. 3:14-15) e assim andemos nós em novidade de vida.
(Rm. 6:4b).
• Em relação à vida futura: esperamos novos céus e nova
terra, nos quais habita a justiça. (II Pe. 3:13) e eis que faço novas
todas as coisas. (Ap.21:5).
Desta forma, viver em Cristo significa experimentar
diariamente a “novidade de vida”. Ou seja, o desafio e a dinâmica
do crescimento, do aperfeiçoamento e da conquista de uma
vida abundante, plena no Espírito Santo, onde o amor, a justiça, a
verdade e a santidade do Senhor sejam marcas distintivas e
referenciais no testemunho cristão neste mundo.
Acabamos de celebrar os 501 anos da Reforma
Protestante do Sec. XVI. Movimento ou avivamento do Senhor que
mudou a Igreja Cristã, dando-lhe nova visão e missão, centradas na
Palavra e Soberania do Senhor. A partir de então, liberta da
instituição tradicionalista que a engessava, a Igreja passou a
viver em “novidade de vida”. Glorificamos a Deus, porque, em
Cristo, somos herdeiros da Reforma. Que o Senhor, na
liberdade do Espírito Santo nos faça, diariamente, novos em Cristo.
E, assim, o Seu Nome seja honrado e glorificado e o mundo
conheça e se renda a Ele pela “novidade de vida” que encontrar em
nós.
Pr. Valdemar de Souza

LITURGIA – 11/11/18 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 127
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
4 – Edificação

- Leitura Bíblica Responsiva do NT em Hb 9.23-28
23. Essas coisas, que eram cópias das realidades
celestiais, deviam ser purificadas desse modo; mas as
próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem
melhores.
24. Cristo não entrou num Lugar Santo feito por
seres humanos, que é a cópia do verdadeiro
Lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora
aparece na presença de Deus para pedir em nosso
favor.
25. O Grande Sacerdote entra, todos os anos, no
Lugar Santíssimo, levando consigo sangue de um
animal. Porém Cristo não entrou para se oferecer
muitas vezes.
26. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas
vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário,
uma vez por todas ele apareceu agora, quando os
tempos estão chegando ao fim, para tirar os
pecados por meio do sacrifício de si mesmo.
27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois
ser julgada por Deus.
28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez
em sacrifício, para tirar os pecados de muitas
pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez,
não para tirar pecados, mas para salvar as
pessoas que estão esperando por ele.

- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 11/11/18 - Culto Vespertino

- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 84
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura Alternada do AT em Jeremias 30.111
1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte
do Senhor:
2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Escreva num livro todas as palavras que eu
lhe falei.
3. Certamente vêm os dias”, diz o Senhor, “em
que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá,
e os farei retornar à terra que dei aos seus
antepassados, e eles a possuirão”, declara o
Senhor.
4. Estas são as palavras que o Senhor falou
acerca de Israel e de Judá:
5. Assim diz o Senhor: Ouvem-se gritos de
pânico, de pavor e não de paz.
6. Pergunte e veja: Pode um homem dar à luz?
Por que vejo, então, todos os homens com as
mãos no estômago, como uma mulher em
trabalho de parto? Por que estão pálidos
todos os rostos?
7. Como será terrível aquele dia! Sem
comparação! Será tempo de angústia para Jacó;
mas ele será salvo.
8. “Naquele dia”, declara o Senhor dos
Exércitos, “quebrarei o jugo que está sobre o
pescoço deles e arrebentarei as suas
correntes; não mais serão escravizados pelos
estrangeiros.
9. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi,
seu rei, que darei a eles.
10. “Por isso, não tema, Jacó, meu servo! Não
fique assustado, ó Israel!”, declara o Senhor.

“Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus
descendentes, da terra do seu exílio. Jacó
voltará e ficará em paz e em segurança;
ninguém o inquietará.
11. Porque eu estou com você e o salvarei”, diz o
Senhor. “Destruirei completamente todas as
nações entre as quais eu o dispersei; mas a você
não destruirei completamente. Eu o disciplinarei,
como você merece. Não o deixarei impune”.
- Cânticos de Louvor
- Leitura do NT em Marcos 12.38-44
- Oração intercessão
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Proclamação da Palavra
Missão

- Oração / Envio / Bênção Apostólica
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

