Para Refletirmos

VADE RETRO ME, SATANA!

Com estas palavras a Vulgata Latina (tradução, em latim,
das Escrituras) nos apresenta a frase que Jesus dirigiu a Pedro
em Mateus 16:23. Significa, segundo a Nova Versão Internacional
da Bíblia Sagrada, “para trás de mim, satanás”. E o versículo todo
diz o seguinte: “Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim,
satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas
coisas de Deus, mas nas dos homens”. Tudo isso logo depois de
ter elogiado a Pedro por sua sensibilidade à revelação do céu
sobre ser ele, Jesus, o Messias. Como isso foi acontecer? O que
Pedro fez para ir do céu ao inferno em tão pouco tempo?
A resposta surge quando observamos o contexto destas
palavras. Ao que parece, Pedro ainda desfrutava a alegria das
palavras que o Mestre lhe dirigira quando, numa mudança abrupta
de foco, este começou a falar com seus discípulos sobre seu
iminente sofrimento e consequente morte na cruz. Pedro não
gostou. Chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo:
Nunca, Senhor! Isso nunca te acontecerá (v. 22)! Note o verbo
“repreender”; indica certa veemência, uma espécie de censura ou
reprovação intensa.
Pedro sentiu-se contrariado. Frustrado, talvez, com o fim de
toda aquela conversa sobre ser ele uma pedra de edificação,
destacada entre as demais. Foi orgulhoso, egocêntrico,
inconveniente, presunçoso… Exagerou na dose! O próprio uso do
advérbio “nunca” (isso nunca te acontecerá) revela a prepotência
de quem acreditava ter o futuro sob controle. Mas o pior: incitou
Jesus a romper com qualquer ideia de simplesmente submeter-se
ao caminho messiânico em obediência a Deus. Seu sentimento
entrou em choque com sua fé e, não satisfeito, tentou impor sua
carnalidade ao próprio Jesus. Tentou o próprio Jesus. Comportouse como um diabo. E assim foi denominado.
Satanás não é nome próprio, mas adjetivo. Traduzido,
significa “opositor”. Caracteriza aquele que se opõe frontalmente
aos desígnios de Deus. Por isso, é como a Bíblia denomina o anjo
caído outrora chamado Lúcifer, o qual se apresenta como um
tentador do ser humano desde os primórdios da criação. Quando
Pedro tentou impor sobre Jesus uma orientação baseada em sua
própria carnalidade, imitou o procedimento do diabo e adquiriu o
direito de ser igualmente adjetivado. Jesus não mediu as palavras
e não viu contradição em chamar de pedra de tropeço ao que
acabara de chamar de pedra de edificação.
Aprendemos, assim, que satanás é todo aquele que,
movido por sentimentos inflamados pela sua própria carnalidade,
tenta impor sobre o servo de Deus orientação que o afaste de Sua
vontade soberana. Por isso, quando uma pessoa magoada e
ressentida em seu coração, seja com outra pessoa ou com toda
uma comunidade, orienta as demais a que rompam com estas
para darem vazão ao mesmo tipo de sentimento, está se fazendo
de satanás para elas. Já não pensa nas coisas de Deus, mas nas
dos homens.

Se você aconselha um amigo a ir à forra com um desafeto,
um cônjuge a abrir mão de seus esforços em favor do casamento,
um parente em fragilidade emocional a se deixar levar pelo
pecado ou pelo vício, um irmão na fé a deixar a igreja por causa
de dificuldades momentâneas, um novo crente a desanimar de
seus líderes com críticas ácidas e sem amor, tudo isso sem
oração, fundamento bíblico ou consciência de dependência de
Deus, não faz mais que ser satanás em suas vidas. De pedra de
edificação passou a ser pedra de tropeço. Já não pensa nas
coisas de Deus, mas nas dos homens. Vade retrum me — é o que
vai acabar ouvindo…
Marcelo Gomes
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Conheça-nos:

“Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver.
Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias
em que vivemos são maus; por isso aproveitem bem todas as
oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem
juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês
façam.” Efésios 5.15-17
O ano já iniciou a todo vapor, os compromissos não dão
tréguas, as responsabilidades já nos chamam.
É certo que esse é um período de férias escolares e por
esse motivo as famílias aproveitam para juntos descansarem,
viajarem ou mesmo fazer algo que focou pendente dos anos
anteriores. Por outro lado, há um pensamento comum em nossa
cidade, que as coisas só retomam seu curso depois do Carnaval,
mas que para nós, que não somos guiados pelas festas populares,
não tem sentido e não pode ser verdade.
O nosso tempo é sagrado!
No texto acima o Apóstolo Paulo nos traz três
ensinamentos:
Precisamos prestar atenção como estamos vivendo. O
que estamos fazendo da nossa vida? Como estamos vivendo?
Estamos aproveitando a vida pessoalmente? E o Serviço ao
Senhor? A vida de devoção? Somos exortados a pensar nas
nossas escolhas. Não podemos desperdiçar as oportunidades de
servir a Cristo e vivenciarmos o seu Reino.
Os dias são maus. Quando fixamos os olhos nas
situações à nossa volta perdemos o foco do reino de Deus e
vivemos a maldade que e tão fartamente propagada em nossos
dias.
Precisamos aproveitar todas as oportunidades, para
viver com alegria, para viver a Cristo, para gozar da presença e do
cuidado dele ainda no presente tempo. Não podemos perder tempo
com o que é desta era, precisamos olhar para o nosso Salvador e
aprender a desfrutá-lo aqui e agora.
Escolha bem, aproveite o seu tempo, que Deus abençoe
sua vida !

Rev. Erivan Júnior

LITURGIA – 20/01/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 36.5-12
- Hino
- Oração de Invocação
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Bíblica Responsiva do AT em Isaías 62.1-8
1. Eu amo Sião e por isso não me calarei; não descansarei
até que a sua vitória brilhe como o sol, e a sua salvação
brilhe como uma tocha acesa.
2. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória,
todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você
terá um novo nome, um nome que o SENHOR lhe dará.
3. Você será como uma bela coroa que pertence ao
SENHOR, seu Deus.
4. Nunca mais a chamarão de "Abandonada", e a sua
terra não será mais chamada de "Arrasada". Você será
chamada de "Minha querida", e a sua terra, de "Minha
esposa". Pois o SENHOR está contente com você, e a
sua terra será a esposa dele.
5. Assim como um moço casa com a sua noiva, também
aquele que a construiu casará com você; assim como o
noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se
alegrará com você.
6. Nas muralhas de Jerusalém, o SENHOR colocou
vigias, que não deverão ficar calados nem de dia nem
de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus
lembre das suas promessas, não descansem,
7. nem deixem que ele descanse até que tenha
reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada
no mundo inteiro.
8. Com o seu forte braço direito levantado, o SENHOR
fez ao seu povo este juramento: "Nunca mais deixarei
que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos, nem
permitirei que o seu vinho, que vocês fizeram com
tanto trabalho, seja bebido por estrangeiros.
Momento de Louvor
- Leitura do NT em 1Coríntios 12.1-11
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

LITURGIA – 20/01/19 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 122
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
- Leitura Responsiva do NT em João 2.1-11
1. Dois dias depois, houve um casamento no povoado
de Caná, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus
estava ali.
2. Jesus e os seus discípulos também tinham sido
convidados para o casamento.
3. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
- O vinho acabou.
4. Jesus respondeu: - Não é preciso que a senhora
diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a
minha hora.
5. Então ela disse aos empregados: - Façam o que
ele mandar.
6. Ali perto estavam seis potes de pedra; em cada
um cabiam entre oitenta e cento e vinte litros de
água. Os judeus usavam a água que guardavam
nesses potes nas suas cerimônias de purificação.
7. Jesus disse aos empregados: - Encham de água
estes potes. E eles os encheram até a boca.
8. Em seguida Jesus mandou: - Agora tirem um
pouco da água destes potes e levem ao dirigente
da festa. E eles levaram.
9. Então o dirigente da festa provou a água, e a água
tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo
aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso
ele chamou o noivo
10. e disse: - Todos costumam servir primeiro o
vinho bom e, depois que os convidados já
beberam muito, servem o vinho comum. Mas você
guardou até agora o melhor vinho.
11. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da
Galiléia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os
seus discípulos creram nele.

- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica
AVISOS
Reinício da Escola Bíblica Dominical
No 1º Domingo de Fevereiro (03/02/2019), iniciaremos as
atividades da nossa Escola Dominical. Participe e anime
sua família a participar.
“Sê tu uma bênção!”
Deus tem abençoado sua vida e hoje Ele te dá o privilégio e
a oportunidade de contribuir para que você seja um
instrumento de bênção na vida de outras pessoas. O seu
dízimo e oferta possibilitam as ações de evangelização,
crescimento espiritual, comunhão e assistência social, seja
aqui na nossa comunidade, seja pelo Brasil. “O que semeia
com fartura, com abundância colherá” (2 Coríntios 9.6).
Lembre-se, que a bíblia ensina que não podemos
administrar aquilo que Deus nos manda consagrar no
templo (Malaquias 3.10). Grandes coisas nossa igreja tem
realizado porque você tem sido instrumento de bênção, sua
generosidade e fidelidade te faz cooperador na Obra de
Deus. “Sê tu uma bênção”!
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

