Para Refletirmos
CORAÇÃO CONFIANTE E INABALÁVEL
Salmos 125
Jerusalém, em hebraico, significa legado de paz (yerusha = legado
+ shalom =paz). Seu nome indica sua vocação. Talvez, por isso, as
peregrinações ao seu território aconteçam há mais de três mil anos. A
esperança de quem se achega a ela é encontrar a paz. O Salmo 125
mostra o peregrino que se achega a ela, avista suas colinas da cidade
e declara: Os que confiam no SENHOR serão como o monte Sião,
que não se abala, mas permanece para sempre (v1 – RC). A
topografia inspira algo que deve acontecer no coração: confiança no
Senhor. Mas não é qualquer tipo de confiança. É do tipo inabalável. É
do tipo que permanece para sempre. Afinal, todo relacionamento com
Deus está baseado na confiança (Hebreus 11.6). Nas linhas que se
sucedem, ele nos ajuda a compreender o que esse coração
reconhece, que outros sequer conhecem.
O coração confiante reconhece a presença de Deus. Como estão os
montes à roda de Jerusalém, assim o SENHOR está em volta do seu
povo, desde agora e para sempre (v2 – RC). Jerusalém está situada
no sul de um planalto na Judeia, que inclui o Monte das Oliveiras a
Leste, Monte Scopus a Nordeste e os montes do Ofiner ao Sul. Está
encravada em um conjunto de defesas naturais, simbolizando o poder
de Yahweh para guardar em segurança os que nele confiam. Deus
nunca nos abandonará. Ele nunca nos deixará. Ele nunca se
esquecerá de nós. Como os montes foram designados para sempre
ao redor de Jerusalém, podemos estar certos e seguros que o Senhor
se destinou a nos envolver com seus braços para todo sempre (Js
1.5; Sl 46.1; Sf 3.17; Mt 28.20; Jo 14.18).
O coração confiante reconhece o poder de Deus. O cetro dos ímpios
não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não
estenda a mão à iniquidade (v.3). Sabe que existem lutas. Não nega a
perversidade dos inimigos. Contudo, descansa na verdade de que
toda força iníqua está debaixo do poder do Altíssimo. Por isso, o cetro
dos ímpios não permanecerá. Não se desespera. Não se utiliza de
iniquidade em suas batalhas. Não joga o jogo dos perversos. Antes,
descansa que o livramento do Senhor chegará a tempo. Pode até
parecer que é muito no limite, mas é no tempo certo. Sabe que, para
quem é Senhor do tempo, não existe atraso (Gn 17.1; Sl 56.9; 138.7;
Mt 28.18; 1 Co 10.13; Cl 2.15; 2 Pe 3.9).
O coração confiante reconhece o caráter de Deus. Faze o bem,
SENHOR, aos bons e aos retos de coração (v.4). Sua oração está
baseada na convicção de que o Senhor é bom. Sabe que receberá
favor de Deus porque sua bondade dura para sempre. Quanto aos
que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o SENHOR
juntamente com os malfeitores (v5). Sua declaração está baseada na
verdade de que o Senhor é justo. Sabe que o destino dos malfeitores
está sentenciado pelo justo juiz (Dt 7.9; 32.4; 2 Cr 30.9; Sl 7.11; 73.1;
116.5; Jl 2.13; 1 Jo 4.8).
Dessa maneira, o coração confiante e inabalável alcança seu maior
prêmio: Paz sobre Israel! (v5) Descobre que confiar em Deus a ponto
de se tornar inabalável diante de qualquer circunstância da vida é o
princípio de uma vida em paz. Somente na confiança em Deus é que
nós, peregrinos, encontraremos o legado de paz neste novo ano!
Rev. Rodolfo Garcia Montosa
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Conheça-nos:

"A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeía, Galiléia e
Samaria, ..." Atos9.31
Partindo do princípio que a igreja somos nós, vamos ver qual
tem sido nosso comportamento no que diz respeito a "paz", pois a
igreja em Atos tinha paz ao seu redor. Como filhos de Deus,
sabemos que a paz é um fruto do Espírito. Como tem faltado esse
fruto em nós e nos deixamos arrastar por essa enxurrada de
agitação que nos cerca todos os dias. Não lembramos mais que
temos um refúgio em Deus, onde podemos ficar escondidos dos
vendavais da vida. Fazemos parte desta geração nervosa,
estressada, cansada e tudo o mais. Dificilmente conseguimos
diferenciar um cristão de um não-cristão, neste ponto, os
comportamentos são idênticos. Vivemos em um mundo carente de
paz, tantas são as tentativas para apaziguamento entre pessoas,
povos, nações e etc... Mas gostaria de chamar a atenção para o
seguinte, se o homem não estiver em paz, consigo mesmo, com
Deus, como terá paz com os seus semelhantes? A paz é possível?
Sim, claro! Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou...
Temos que aprender a tomar posse desta paz e deixar que invada
todo o nosso ser, precisamos nos tornar pessoas pacíficas. Existem
muitos cristãos que andam doentes por falta de paz em seus
corações, são muito belicosos em seus relacionamentos,
guerreiros, não prezam a harmonia e assim vivem em um
verdadeiro tumulto diário.
Há paz ao nosso redor? O que estamos fazendo para que isto
se torne realidade?
Quando um filho ou filha de Deus tem que tomar uma decisão
importante, ele deve consultar a Deus em oração, a Bíblia diz que:
a paz seja o árbitro em vossos corações, se sentimos paz devemos
fazer e se não sentimos não devemos ir adiante. Mas quando não
há paz em nosso coração, como será isso possível? Precisamos
pedir que o Espírito Santo gere essa paz em nossos corações. Este
versículo possui verdades profundas, estamos como igreja
buscando esse alvo, a multiplicação, mas multiplicação com
qualidade. Somos pacificadores ou fomentadores de rebelião e
confusão?
Que Deus nos ajude a sermos um povo propagador da paz!
Extraído

LITURGIA – 27/01/19 - Culto Matinal
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 19
- Hino
- Oração de Invocação
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Leitura Bíblica Responsiva do Neemias 8.1-10
1. Já no sétimo mês, todo o povo de Israel estava morando
nas suas cidades. No dia primeiro desse mês, todos se
reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das
Águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da
Lei, que trouxesse o Livro da Lei que o SENHOR Deus
tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés.
2. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava
reunido: os homens, as mulheres e as crianças que já
tinham idade para entender.
3. E ali, na praça em frente ao portão, Esdras leu a Lei para
o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos
ouviram com atenção.
4. Esdras estava de pé num estrado de madeira que
havia sido feito para aquela ocasião. À direita de
Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias,
Sema, Anaías, Urias, Hilquias e Maaséias. E de pé à sua
esquerda estavam: Pedaías, Misael, Malquias, Hasum,
Hasbadana, Zacarias e Mesulã.
5. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos
olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se
levantaram,
6. e Esdras disse: - Louvem o SENHOR, o grande Deus!
Todo o povo levantou os braços e respondeu: - Amém!
Amém! Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na
terra, adoraram a Deus, o SENHOR.
7. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então
os levitas explicaram a Lei para o povo. Os levitas eram:
Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Hodias,
Maaséias, Quelita, Azarias, Jozabade, Hanã e Pelaías.
8. Eles iam lendo o Livro da Lei e traduzindo; e davam
explicações para que o povo entendesse o que era lido.
9. Quando ouviram a leitura da Lei, eles ficaram tão
comovidos, que começaram a chorar. Então Neemias, o
governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da Lei, e os
levitas que estavam ali explicando a Lei disseram a todo o
povo: - Este dia é sagrado para o SENHOR, nosso Deus, e
por isso vocês não devem se lamentar nem chorar.

10. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a
sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada
preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus;
portanto, não fiquem tristes. A alegria que o SENHOR
dá fará com que vocês fiquem fortes.
Momento de Louvor
- Leitura do NT em Lucas 4.14-21
4 – Edificação
- Proclamação da Palavra
5 – Envio
- Oração / Envio / Bênção Apostólica / Poslúdio

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

LITURGIA – 27/01/19 - Culto Vespertino
- Canção Introdutória
Adoração
- Leitura de Salmo 28
- Oração
- Cântico de Louvor
Edificação
Leitura Responsiva do NT em 1 Coríntios 12.12-20,2728
12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E
todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só
corpo.
13. Assim, também, todos nós, judeus e não-judeus,
escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito
para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de
beber do mesmo Espírito.
14. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de
muitas.
15. Se o pé disser: "Já que não sou mão, não sou do
corpo", nem por isso deixa de ser do corpo.
16. Se o ouvido disser: "Já que não sou olho, não sou do
corpo", nem por isso deixa de ser do corpo.
17. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos
ouvir? E, se o corpo todo fosse ouvido, como
poderíamos cheirar?
18. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo
conforme ele quis.
19. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria
corpo.
20. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo.
27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é
uma parte desse corpo.
28. Na Igreja, Deus pôs tudo no lugar certo: em primeiro
lugar, os apóstolos; em segundo, os profetas; e, em
terceiro, os mestres. Em seguida pôs os que fazem
milagres; depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar,
ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas.
-

- Cânticos de Louvor
- Entrega dos Dízimos e ofertas
Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

