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O crescimento na graça
“Antes, crescei na graça…” (2ª Pedro 3:18ª)
A verdadeira graça é progressiva. Ela
floresce naturalmente. Ela é como uma
semente plantada no coração. A graça não
está dentro do coração como se fosse uma
pedra dentro da terra, mas como uma semente dentro da terra, por isso florescerá. Todavia, entendemos que não pode
haver crescimento na graça se não houver novo nascimento. Todos os apelos ao
crescimento espiritual, na Bíblia, só faz
sentido à luz da doutrina do novo nascimento. Para entrarmos no caminho do
crescimento, precisamos nos perguntar
primeiro: Estamos espiritualmente vivos?
O crescimento acontece naturalmente e
não subitamente. Ninguém salta da infância para a idade adulta, mas ela atravessa
fases progressivas e contínuas até à maturidade. Como afirma o puritano Thomas
Watson: “O cristão cresce de grau em grau
na graça. Ele vai de força em força, de um
degrau da graça para outro”.
Qual a maneira correta do cristão
crescer na graça? Em seu livro a Fé Cristã, Thomas Watson destaca três maneiras
do cristão crescer na graça. São elas:
1) Crescer menos aos próprios
olhos – “Mas eu sou verme e não
homem; opróbrio dos homens desprezado do povo” (Salmo 22:6). A visão da corrupção e da ignorância leva um
cristão a se apreciar cada vez menos, ele
some aos próprios olhos. Jó se abominou
no pó (Jó 42:6). É bom crescer quando se
tem um conceito real de si mesmo.
2) Crescer sempre proporcionalmente – A maneira certa de crescer é
proporcionalmente, crescer em graça tanto quanto nas outras (2ª Pedro 1:5). Crescer em conhecimento, mas não em humildade, amor ou boas obras não é um
crescimento correto. Uma coisa pode inchar e não crescer, um homem pode ser
inchado com o conhecimento e não ter
crescimento espiritual. A maneira certa de
crescer é uniforme, crescendo em uma
graça e nas outras. Da mesma forma que
a beleza do corpo consiste na simetria de
suas partes, em que não somente a cabeça cresce, mas também os braços, o
tronco, assim o crescimento espiritual é
mais belo quando há simetria e proporção e cada graça prospera.

3) Crescer correspondente à necessidade – A maneira certa de crescer
é quando um cristão tem uma graça apropriada para ser empregada em diversas
ocasiões, quando as corrupções são fortes e ele tem graça capaz de combatê-las.
Quando o peso é pesado e se tem paciência para suportá-lo, quando as tentações
são terríveis e se tem fé para resisti-las.
Assim a graça cresce de maneira certa.
Como o cristão pode crescer na
graça?
A igreja católica considera a santidade como uma vocação pessoal. Quem quiser crescer na graça deverá tomar isso
como um projeto exclusivo de vida, daí o
surgimento do monasticismo e das ordens
religiosas na idade média. Nós, os reformados, não pensamos assim. Como afirma Martin Lloyd-Jones, o crescimento não
é o alvo da vida cristã; o que se deve
fazer é observar certos princípios que promovem o crescimento e que lhe são essenciais. Quais são eles?
a) A leitura pessoal da Bíblia (1ª Pedro 2:2). Quanto mais os crentes se alimentarem da Palavra, mais crescerão na graça.
b) A prática contínua da oração
(1ª Tessalonicenses 5:17).
c) A participação nos meios de
graça – pregação da palavra; participação na celebração da ceia (1ª Coríntios
11:23-34).
d) A meditação – nas grandes doutrinas e promessas do evangelho.
e) Evitar tudo que é prejudicial à
vida e ao crescimento espiritual – O
cristão deve evitar literatura mundana e
pornográfica; diversões e prazeres mundanos; mídias poluidoras e degradantes.
f) O exercício prático de tudo o
que cremos – A vida cristã não é mero
intelectualismo, mas envolvimento com a
prática.
Já que o crescimento é orgânico, natural, progressivo e gradual, devemos
crescer em tudo (Efésios 4:15,16). Portanto, façamos uso consciente e premeditado dos meios que Deus colocou ao
nosso alcance para o nosso crescimento.

Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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demus Lopes, afirma: “Eu gostaria de recomendar a leitura deste
Catecismo por vários motivos. Primeiro, ele nos permite conhecer
de forma simples e clara, a essência do pensamento de Calvino. Segundo, o Catecismo expressa de
forma concisa o centro e o espírito da Reforma Protestante. Terceiro, o Catecismo é uma das mais
admiráveis sínteses do cristianismo bíblico jamais produzida no
período da Reforma. E por último, ninguém poderá ler o Catecismo sem sentir a força do cristianismo bíblico aqui proposto. Mais
que uma leitura acadêmica, a leitura do Catecismo é devocional”.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 80: Poderão os
crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado da
graça e de que neste estado perseverarão até a salvação? Resposta: Aqueles que verdadeiramente creem em Cristo, e se esforçam por andar perante Ele com
toda a boa consciência, podem,
sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que
estão no estado de graça, e de
que neste estado perseverarão
até a salvação, pela fé baseada na
verdade das promessas de Deus
e pelo Espírito que os habilita a
discernir em si aquelas graças às
quais são feitas as promessas da
vida, testificando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus.
Referências: 1ª João 2:3; 1ª Coríntios 2:12; 1ª João 4:13, 16 e
3:14, 18-21, 24; Hebreus 6:1112; Romanos 8:16; 1ª João 5:13;
2ª Timóteo 1:12.
CLASSE ÚNICA
Em decorrência de Classe
Única, os professores das Clas-

ses dos Adultos, Jovens e Adolescentes, estarão de folga no próximo domingo.
REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson está
participando do Encontro de Casais de nossa igreja no Estância
Park Hotel em Anápolis-GO, razão
pela qual não participará dos trabalhos matinais da sede.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na 3ª Congregação em Águas
Lindas-GO, assistindo pastoralmente àqueles irmãos e na próxima quarta-feira, no momento do
culto, estará na 4ª Congregação
em Águas Lindas-GO.
FIOS DE PRATA
Os membros do Grupo “Fios
de Prata” que fizeram sua inscrição para o Encontro da Terceira
Idade em Caldas Novas-GO devem
ficar atentos às seguintes informações: O ônibus sairá da 1ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga, às 07h30 da amanhã, do dia
14 de setembro, o retorno será
às 12 horas, da sexta-feira, do
dia 18 de setembro. Os participantes deverão chegar ao local
com antecedência de 30 minutos
para o embarque. Observação: o
valor do pacote não inclui o almoço no dia do retorno, portanto
cada participante deverá custear
seu almoço nesse dia.
ACAMP FEUPA
As inscrições para o acampamento da FEUPA que acontecerá entre os dias 09 a 12 de outubro, encerram-se dia 10 deste
mês. Lembramos que o Conselho
reembolsará 50% do valor da inscrição. É importante preencher a

ficha de inscrição e solicitar a assinatura do responsável. Caso o
responsável não assine a ficha de
inscrição o inscrito será impedido
de participar do acampamento.
UMP

Hoje, após a Escola Dominical, na Sala da Classe da UMP, haverá uma reunião com a diretoria
da UMP com o Rev. Alexandro.
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, 33541313.
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 Kis-

temaker: 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 voltar para as
narrativas dos encontros de Jesus, por meio do estudo bíblico,
nesta quarta-feira, sob a ministração do Rev. Jefferson.
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).
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O crescimento na graça

ção e cada graça prospera.

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana. Próximo domingo: Nice.
CHAZINHO
Hoje: Joana e Marta. Próximo domingo: Solange e Isabel.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 14h30,Sheilla; às 15
horas, Miriam. Quinta-feira, às 20
horas, Guilherme e Andressa.
Do Rev. José Marcos –
Terça-feira, às 14h30, dona Maria Gripe.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Anderson
e Natália.
INTERCESSÃO
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 Maria Grippe. Dona Marilene, mãe da Josilene. Dona Marluce, esposa do Sr. Takeo. Dona
Ocinéia. Dona Raquel de Melo.
Dona Terezinha Queiroz (33545079). Lília, irmã da Drª. Leila. Mirian, esposa do Presb. Sóstenes.
Patrícia Vieira (3358-5160). Rafaela, sobrinha da Hélia. Rev. Benon
e Dona Alzira (3352-1274). Rosimeire Couto. Sheilla Kiyomi.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 18:1-2
b) Hino Congregacional nº 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 19:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 19:12-13
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
b) Coral Canto Livre
c) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Wanderlúcio
PASTORAIS
a) Saudação aos visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional 92
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
21/09
21/09
22/09
22/09
22/09
23/09
24/09
26/09

Daiane de Souza Oliveira ........................................................ 9196-7280
Iago de Souza Andrade .........................................................................
Rev. Benon Wanderley Paes .................................................... 3352-1274
Eliane da Silva Couto Kishima ................................................. 3034-0592
Karolina Vieira da Silva Bastos ................................................ 9662-5345
Eliana de Oliveira Alves .........................................................................
Kataryne Louzada de Araújo ................................................... 3532-2174
Camila Almeida ...................................................................... 8148-4766

