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Pastoral

Mensagem da Reforma para os dias de hoje
A Reforma Protestante foi um movimento que surgiu a partir do momento em que Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Suas 95 teses contestavam as práticas tradicionais da Igreja Romana, que iam contra aos
ensinamentos das Sagradas Escrituras. Foi um grande ato, não só de
coragem como também de temor a
Deus, era chegada a hora de um novo
começo, com uma nova igreja, com
doutrinas e ensinamentos mais coerentes com as Escrituras Sagradas.
Resgate da importância do estudo aprofundado da Palavra de Deus
– Na ocasião da Reforma, a tradição
da igreja era mais importante que as
Escrituras. A Bíblia era conservada
distante e afastada da compreensão
dos fiéis. Era considerada um livro só
para os entendidos, obscuro e até
perigoso para as massas. Os
reformadores redescobriram e levantaram bem alto o único e infalível padrão de fé e prática, a Palavra de
Deus. A Reforma resgatou a autoridade da palavra de Deus. Em nossos
dias esta mensagem deve ser resgatada novamente, principalmente devido ao surgimento de novas doutrinas baseadas em “revelações”, que
novamente tem afastado o povo do
valor singular das Escrituras.
Resgate da Doutrina da Soberania de Deus – Na ocasião da Reforma, as expressões de religiosidade
tinham se tornado totalmente centralizadas no homem. Tomás de Aquino
enfatizou fortemente o livre arbítrio do
ser humano, desconsiderando a gravidade da escravidão ao pecado que
o torna incapaz de escolher o bem, a
não ser que a ele seja direcionado por
Deus. Lutero reconheceu que a salvação se constituía em algo mais que

uma mera convicção intelectual. Era,
na realidade, um milagre da parte de
Deus e por isso ele tanto pregou como
escreveu sobre “A Prisão do Arbítrio”. Costumamos atribuir a cristalização das doutrinas relacionadas com
a soberania de Deus a João Calvino
apenas, mas o ensinamento bíblico de
Lutero traz, com não menor veemência, uma teologia teocêntrica na qual
Deus reina soberanamente em todos
os sentidos.
Hoje, a mensagem da soberania de
Deus continua a ser necessária, pois o
homem, e não Deus, permanece no centro das atenções. Mesmo dentro dos
círculos
evangélicos,
nossa
evangelização é efetivada tendo a felicidade do homem como alvo principal,
e não a glória de Deus. Até a nossa
liturgia é desenvolvida em torno de algo
que nos faça “sentir bem”, e não com o
objetivo maior da glorificação a Deus.
Precisamos reconhecer a Reforma
como um movimento operado por
homens falíveis, mas poderosamente utilizados pelo Espírito Santo de
Deus para resgatar Suas verdades e
preservar a Sua igreja. Não devemos
endeusar os reformadores nem a
Reforma, mas não podemos deixá-la
esquecida e nem deixar de proclamar
a sua mensagem, que reflete o
ensinamento da Palavra de Deus aos
dias de hoje. A natureza humana continua a mesma, submersa em pecado. Os problemas e situações tendem
a repetir-se, até no seio da igreja. O
Deus da Reforma fala ao mundo hoje,
com a mesma mensagem eterna. Devemos, em oração e temor, ter coragem de proclamá-la ao mundo.
Extraído e adaptado da
Fides Reformata, 2/2 (1997)
Presb. Francisco Solano Portela
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Aniversariantes da Semana

pois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no
meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória
de mim” (1ª Coríntios 11:23-25).
Próximo domingo, por ocasião do culto haverá a ministração da Santa Ceia
do Senhor. Todos os membros
professos devem participar deste
edificante sacramento com alegria e
gratidão.
LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à casa
do Tesouro, para que haja mantimento em minha casa; e provaime nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas
do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida” (Malaquias
3:10). Mantenhamo-nos fiéis na entrega dos nossos dízimos e ofertas.
Que o Deus Provedor continue com
as suas bênçãos repousadas sobre
os dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no
mural do Salão Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
A obra, O Pensamento da Reforma, de Alister MacGrath, pela Editora Cultura Cristã, pretende explicar
as ideias da Reforma e como elas
afetaram sua época e a nossa. Ignorar as ideias da Reforma e focar
apenas seus aspectos sociais ou
políticos conduzirá à perda de sua
essência como um fenômeno histórico. É tentador marginalizar as ideias
daquela época a partir de uma
cosmovisão do século 21. A fim de
entender, porém, como aquele evento afetou o grande fluxo da História
devemos olhar com cuidado suas
pressuposições e perspectivas.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 86: Que é a comunhão
em glória com Cristo de que os mem-

bros da Igreja invisível gozam imediatamente depois da morte? Resposta: A comunhão em glória com Cristo
de que os membros da Igreja invisível gozam imediatamente depois da
morte, consiste em serem aperfeiçoadas em santidade as suas almas e
recebidas nos mais altos céus onde
veem a face de Deus em luz e glória,
esperando a plena redenção de seus
corpos, os quais até na morte continuam unidos a Cristo, e descansam
nas suas sepulturas, como em seus
leitos, até que no último dia sejam
unidos novamente às suas almas.
Quanto às almas dos ímpios, são
imediatamente depois da sua morte
lançadas no inferno onde permanecem em tormentos e trevas exteriores; e os seus corpos ficam guardados nas suas sepulturas, como em
cárceres, até à ressurreição e juízo
do grande dia. Referências: Atos
7:55 e 59; Apocalipse 7:13-14 e
19:8; 2ª Coríntios 5:8; Filipenses
1:23; Atos 3:21; Efésios 4:20;
Apocalipse 7:15; 1ª Coríntios 13:12;
Romanos 8:11 e 23; 1ª Tessalonicenses 4:6; 1º Reis 2:10; João 11:11;
1 ª Te s s a l o n i c e n s e s 4 : 1 4 ; L u c a s
16:23-24 e Judas 7.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na Congregação em Santa Maria, assistindo pastoralmente aqueles irmãos e na próxima quarta-feira, no
momento do culto, estará na 4ª Congregação em Águas Lindas-GO.
EV. ANA ELIZA
Desde de sexta-feira passada, a
Ev. Ana Eliza está participando de um
Encontro de Secretários Sinodais. Esta
reunião visa estratégias de organização de UCPs em todo Brasil. Por este
motivo estará ausente de nossos trabalhos durante a Escola Dominical.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério
com mensagens curtas e muito

edificantes. Escute gratuita e diariamente uma mensagem pelo telefone
com temas variados sobre as muitas
áreas da vida nas quais nossa paz
muitas vezes é abalada. “Disque Paz”
é um ministério de evangelização e
aconselhamento que funciona 24 horas por dia. Este é um importante ministério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os cartões estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.
VISITANTES
É com alegria e satisfação que
recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem entre
nós e que a fé que celebramos juntos possa encher as suas vidas de
alegria e esperança. Sejam bem-vindos.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.
ESTUDO BÍBLICO
A pessoa, vida e obra de Cristo é
um legado maravilhoso para a Igreja. Pessoas de todos os tipos e de
todos os lugares do mundo antigo o
procuraram, movidas por diversas razões: curiosidade, necessidade, esperança, antipatia, etc. De acordo com
Kistemaker: “Cristo encontrou-se com
diversas pessoas. Ele jantou com os
ricos, associou-se com os excluídos,
teve piedade dos que viviam no pecado
e ajudou o pobre e o necessitado. Jesus tinha acesso a todos os níveis da
sociedade, desde a base até o topo,
como um elevador que vai do piso ao
teto de um edifício muito alto e desce
novamente, e, em cada nível da sociedade, Jesus dizia as palavras certas na
hora certa”. Portanto, vamos nos vol-

tar para as narrativas dos encontros
de Jesus, por meio do estudo bíblico,
nesta quarta-feira, sob a ministração do Rev. Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça, ou
seja, é um recurso designado por
Deus para a nossa maturação na fé
cristã. Estamos sujeitos a toda sorte
de provações e tribulações. Por conta destes difíceis momentos nos vemos impotentes para tomar decisões
sérias, sem forças para agir, sufocados pela ansiedade, abatidos pela
tristeza e frustração. A oração nos
ajuda a direcionar a nossa atenção,
entendimento, esperança e discernimento para o Deus da nossa Eterna
Redenção: “lançando sobre ele toda
a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós” (1ª Pedro 5:7). Mesmo que estejamos passando por um
tempo de bonança é importante orar.
Nas reuniões de orações temos a
oportunidade única de interceder a
favor dos nossos irmãos e cumprir os
preceitos bíblicos: “chorar com os
que choram, se alegrar com os que
se alegram; carregar as cargas uns
dos outros; e, orar uns pelos outros”
(Romanos 12:15; Gálatas 6:2 e Tiago
5:16). Portanto, com gratidão e devoção vamos todos participar da reunião de orações que nesta quartafeira, às 20 horas, será dirigida pela
UPH, Presb. Saulo.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio
após a Escola Dominical, na Sala do
Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Noraci e Karine; Próximo domingo: Silvana Pereira e Lílian Lima;
MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Antônia Silva e Jaciara Gonçalves;
Próximo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje: Kamila Santiago e Gabriela Cavalcante (Auxiliar:
Luísa Nery); Próximo domingo: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo (Auxili-
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana:
Moisés
C., Ataliba,
Extraído
e adaptado
da
Emanoel, Robson
R., Arthur.2/2
Próxima
Fides Reformata,
(1997)
semana: Anderson, Geazi, J.
Francelino,
Moisés F., Solano
Marcelo.Portela
Presb. Francisco

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo:
Nice.
CHAZINHO
Hoje: Márcia e Jeane; Próximo
domingo: Lígia e Eliete.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Quintafeira, às 20 horas, Valdirene; Sexta-feira, às 20 horas Alessandra
Otaviano.
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14h30, dona Rita.
INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu
leito de enfermidade, e da doença o restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Alice, esposa
do sr. Nilo; dona Lília Maciel; dona
Maria Grippe; dona Marilene, mãe da
Josilene; dona Marluce, esposa do
sr. Takeo; dona Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona Sônia Maria Magalhães, irmã do sr. Domingos; dona
Te r e z i n h a Q u e i r o z ( 3 3 5 4 - 5 0 7 9 ) ;
dona Wylliene (9672-7688); Lília,
irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Rosimeire Couto;
Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 117
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 115
e) Hino Congregacional nº 164
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Isaías 59:1-2
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Emanoel
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Daniel
b) Hino Congregacional nº 307
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Aniversariantes
Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
25/10
26/10
26/10
28/10
28/10
30/10
30/10
30/10
30/10
31/10

Antônio Martins Neto ............................................................... 3397-4617
Evaniza de Melo Resende ........................................................ 3351-1196
Karen Caroline C. Silva .......................................................... 9116-6906
Gustavo Daniel S. Soares ....................................................... 9177-6117
Augusto Teixeira Honorato ...................................................... 3353-4310
Edson Otaviano Junior ............................................................. 8648-4256
Manuela Nery Lobo ................................................................. 3397-4064
Silvana Ferreira de Souza ....................................................... 3356-4940
Guilherme Comaccio Honorato de Oliveira ............................... 3353-3294
Kleber da Silva Cavalcante ..................................................... 3435-6408

