JUL

2016
DEUS USA IGREJAS COMUNS

Ao longo de sua história, a igreja tendeu a se
enxergar como extraordinária. Por exemplo, no
período medieval, a igreja era um lugar extraordinário à parte do mundo, o sagrado separado do profano, o lugar de salvação, a detentora dos mistérios
do céu.
A igreja continha pessoas extraordinárias: monges e freiras, padres e bispos e, acima de tudo, o
Papa como representante de Cristo na terra. Essas
pessoas extraordinárias eram as que tinham chamados para o ministério; todas as outras simplesmente trabalhavam. Além disso, a igreja tinha meios extraordinários: sacramentos que transmitiam
graça pela operação dos próprios rituais. Enquanto
monges e místicos realizavam feitos poderosos e
alimentavam os leigos com alimento celestial, alguns dos extraordinários alcançavam a santidade,
enquanto os comuns ansiavam pela libertação final
do pecado e um vislumbre de Deus no céu.
Para aumentar o aspecto extraordinário da igreja
e de seus agentes mais santos, os próprios edifícios
da Igreja foram construídos com o altar extraordinário na extremidade do santuário separado das
pessoas comuns por uma cerca, tela ou grade. A
divisão era desenhada novamente na Eucaristia, em
que aos leigos era negada a chance de participar do
vinho (como o sangue de Cristo), por medo do que
poderia acontecer se ele fosse derramado. A igreja
cristã estava cheia de lembretes do extraordinário.
Uma das principais contribuições da Reforma e
do protestantismo em geral tem sido a sua ênfase
no aspecto comum da igreja. É bem certo que João
Calvino aprovaria a observação de Cipriano que a
igreja é a nossa mãe e que “longe de seu seio, não
se pode esperar qualquer perdão dos pecados ou
qualquer salvação”, ou como a Confissão de Fé de
Westminster ensina: “a Igreja visível […] é o Reino
do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, do
qual não há possibilidade de salvação” (25.2).
A igreja é o lugar normal da graça de Deus. Entretanto, a graça de Deus não vem através de uma
exibição extraordinária; em vez disso, Deus usa sua
igreja comum para sustentar e nutrir crentes através de ministério, pessoas e meios comuns.

o ministério normal através do qual Deus trabalha:
presbíteros e diáconos exercendo o ministério comum em resposta ao chamado de Deus que vem
através dos processos regulares da igreja.

Pessoas comuns

Mas a igreja avança a sua causa não só através de
um ministério comum, mas também através de
homens e mulheres comuns que vivem a vida diária
no mundo e na igreja. Os reformadores insistiram
que a causa de Deus no mundo avança através de
pessoas comuns vivendo seus chamados em todas
as áreas da vida. Ao confiar em Cristo durante seu
trabalho diário, homens e mulheres fazem boas
obras. Estas obras são tão boas quanto as de um
pastor quando prega ou de um presbítero que ministra junto ao leito de uma mulher à beira da morte. Deus usa pessoas comuns como um reino de
sacerdotes que representam e mediam graça comum para toda a criação.

Meios comuns

Quando essa igreja comum se reúne, homens e
mulheres comuns servidos por um ministério comum, ela encontra Deus trabalhando através de
meios comuns. O Breve Catecismo de Westminster
se refere aos “meios ordinários de graça”, como a
Palavra, os sacramentos e a oração. Embora estes
meios comuns pareçam simples e até mesmo tolos
para alguns, Deus os usa de maneiras poderosas,
pois ele os faz “eficazes aos eleitos para a salvação”.
A igreja cristã comum não precisa das últimas modas para chamar os pecadores ou aqueles que estão
em busca de algo. Ela precisa, em vez disso, desses
meios ordinários, juntamente com a fé no Deus que
utiliza esses meios. Certamente, uma das grandes
crises em nossos dias é a crise de confiança e fé nos
meios comuns de graça. Deus está nos chamando
para lembrar mais uma vez que ele não precisa de
experiências ou eventos extraordinários; antes, ele
tem prazer em usar esses meios comuns para fazer
sua obra na vida das pessoas.
Para ler o artigo completo acesse:
www.voltemosaoevangelho.com

Ministério comum

Em sua igreja comum, Deus trabalha por meio do
ministério comum. ... Contudo, a partir do encerramento do cânon até o tempo presente, Deus tem
usado o ministério comum e regular de presbíteros
e diáconos para edificar a igreja (1Tm 3.15). ... Este é

ESCOLABÍBLICADOMINICAL

É a amiga da infância, a inspiração da mocidade, a força da maturidade e o conforto da velhice.
Não fique fora. Domingos às 09 horas.

RECIFE—SANTO AMARO

Catálogo dos pecados religiosos do povo de Deus
Sofonias 1.1; 3.12
O nome do profeta Sofonias significa - “Jeová guardou” ou “Jeová escondeu”,
isso simboliza que Deus sempre guardou, guarda e guardará para si um remanescente fiel que O ama e nunca O abandona.
Antes Deus estava no meio do povo de Israel, hoje se encontra no meio da
Igreja que é o “Israel de Deus“, o remanescente fiel final.
Neste livro o julgamento do Senhor põe em grande destaque todos os tipos
de idolatria e experiências religiosas superficiais encontrados em seu povo.
A lista do profeta inclui:
1. Adoradores de Baal e das outras divindades cananeias (1.4);
2. Adoradores da natureza, do sol da lua e das estrelas (1.5a);
3. Religiões sincréticas que pressupõe adorar ao Senhor, mas também adoram outros deuses (1.5b);
4. Os que abandonam deliberadamente a adoração divina (1.6a);
5. Os indiferentes, que não se interessam em obedecer as exigências divinas
(1.6b);
6. Há ainda os que tem ideias deístas, supondo que o Senhor vive muito ocupado e indiferente às situações angustiosas dos homens (1.12);
7. Uma investida contra os corruptos líderes de Jerusalém, tanto religiosos,
quanto civis, que se tinha tornado impermeáveis às instruções divinas (3.15).
8. Trata com desdém os orgulhosos e autoconfiantes (2.15),
9. O profeta apenas vê esperança para os humildes que, embora coxos e
proscritos, confiam no nome do Senhor (2.3; 3.12).
10. Porque o Senhor habita no meio desses que celebram e experimentam
dessa presença (3.13-19), Que estão firmes esperando o dia final da sua redenção, Sua volta (3.20).
Irmãos, que o Senhor não encontre esses pecados em nosso meio , antes, encontre adoração exclusiva à Cristo Jesus, louvor sincero, serviço aos irmãos,
integridade de coração, santidade nos propósitos, humildade e temor à Palavra de Deus, compromisso com o Reino de Deus e os olhos voltados para o
céu; esperando a bendita hora da volta do nosso Senhor.
Assim poderemos experimentar da santa presença do Eterno, em nossas reuniões e relacionamentos. Então - “Jeová guardou” será nossa experiencia real.
Douglas Bataglião

OREMOS
“Orai sem cessar”
1Ts 5.17

MISSINÁRIOS
Eurico, Elioenai, Jeane
Sérgio Risalva(Egíto)
Elvina, Ruth (G.Bissau)
Barnei,Alessandra(AM)
Josineide(Bokina Faso)
Rosineide(Cabo Verde)
Parceiros em Missão
Capelânia Hospitalar
Ministério Shallom
Projeto Semear
(crianças)- (Bomba do
Hemetério e Sto Amaro).

ASSEMBLÉIAS
Abreu e Lima(Aumir)
Camp.Grande(Oliveiros)
Irmãos Fortaleza
(Valter)
Com.Vida(São Paulo
Graça e Paz(Jackson)
I.Cristã Boas Novas
(Marcio-AM)

NECESSIDADES
SAÚDE: Jacira; Rose;
Marinete; Gisélia; Mateus, neto do Vado;
Isabel, mãe da Dielú;
Sulamita; Manoel Trindade, Marluce, Edithmãe do Emanoel;
OUTRAS: Avivamento
para a igreja em nossa
nação; Emanoel Filipe;
Pagamento do Prédio
da igreja; Famílias da
igreja; Grupos Familiares; ...

“…,em tudo, porém, se-

jam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições,
…” Fl 4.6.

NOSSA FAMÍLIA
REFORMANDO NOSSAS FAMÍLIAS
“Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel,
que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos
que o amam e cumprem os seus mandamentos;” Dt 7:9
O Segundo Mandamento apresenta uma ameaça severa e
uma promessa excepcional. “Não farás para ti imagem de

escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no
céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra;
não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu, o Senhor,
teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais
nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me
aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles
que me amam e guardam os meus mandamentos.” Dt 5:8-10

Os pais tem uma grande responsabilidade. Devemos educar nossos filhos “na disciplina e na admoestação do Senhor”, Ef 6:4. Devemos “ensinar a criança no caminho em
que deve andar…” Pv 22:6.
Devemos cuidar bem de nossa família e perceber que as crianças aprendem a obedecer através do respeito. 1 Tm 3:4.
Eis o que devemos fazer: “Contaremos à vindoura ge-

ração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas
que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu
uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua
vez os referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos; e que
não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde,
geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a
Deus”. Sl 78:4-8.
A Bíblia nos ensina a criar não apenas filhos tementes a
Deus, mas filhos que serão pais tementes a Deus que, em
retorno, criarão filhos tementes e Deus, a fim de serem pais
que amarão, honrarão, confiarão e obedecerão a Deus. Devemos criar discípulos, que criem discípulos, a fim de que a
bênção de Deus seja passada e a corrente não seja quebrada.
(Peter Hammond )
Leia todo o texto no site: www.monergismo.com

JUNTE-SEANÓS
Rua Marquês do Pombal, 925/927, Santo Amaro. CEP: 50100-170.
www.ifamiliacrista.com.br; email do pastor: dbatagliao@gmail.com

GRUPOS FAMILIARES
Alto José do Pinho

Rua do Rio, 14

3443-3486

Betel

Rua da Fundição,20, ap.602

3222-6105

Mª de Lourdes
Dielú

Beberibe

Rua Garapeira, 12, P.Madeira

3449-2162

Valter

Boa Viagem

Av.Fernando Simões Barbosa, 50,ap-1503

88440349

Luciane

Bomba do Hemetério R.Chã de Alegria, 283

3449-2162

Tânia

Casa Amarela

2ª Travessa Clodomiro Selva, 81

9126-4171

Sérgio

Jardim Paulista

Rua 90, nº 25, Paulista

3487-9228

Rogério

Mangabeira

Rua Ametista, 25

3441-6487

Rio Doce

Rua 20, 50, 5ª Etapa - Paulista

88972040

Péricles

Santo Amaro 1

Rua Tamoios, 265, 1a

3222-7462

Amaro

Santo Amaro 2

Rua da Amizade, 62

8769-6543

Damião

Santo Amaro 3

Rua Tauá, 196

83129116

Beatriz

Santo Amaro 4

Av.Agamenon Magalhâes, 20

8601-4692

Flávia

San Martin

Rua Estudante Farias Brito, 134

NOSSAS REUNIÕES
Domingos
Terça-feira
09h - Escola Bíblica (EBD).
15h-Oração c/Mulheres
10h - Culto da Manhã
Quarta-feira
18h - Culto Adoração/Palavra 19.30h-Culto de Doutrina
Quinta-feira
Sábado
Grupos Familiares
07h-Oração c/ homens

8752-5523

Fátima

Adriano

AGENDA
03/07 - Mesa do Senhor - 09 e 18hs
10/07 - Culto Missões - 10hs
17/07 - Oração corporativa - 10hs

ANIVERSARIANTES
01/07 Ana Paula Venâncio de Moura
01/07 Rodrigo Silva Santos
02/07 Gabriel Fernando Alves Silva
02/07 Maria José de França
03/07 Clovis Correa de Oliveira Filho
04/07 Adriano Leopoldo de Almeida Jr
04/07 Mayara Lúcia Barbosa Rodrigues
05/07 Ana Leticia Rino da Rocha
05/07 Rayza Gomes Canuto
05/07 Priscila de Souza Nascimento
07/07 Mariana Letícia Borborema da Silva
07/07 Adriele Kelly Carmo de Almeida
07/07 Silvano Felix dos Santos
08/07 Maria Elizabete Santos Silva
08/07 Gerlane Ferreira C de Santana
09/07 Ivonete Apolinária da Silva
09/07 Emanoel Cordeiro dos Santos

12/07 José Cassiano da Rocha
13/07 Daniel Coutinho Especie
13/07 Josimar Alves da Silva
15/07 Yasmim Marion S do Nascimento
16/07 Luciane Didier Coutinho
18/07 Patrícia Pereira Santiago
18/07 Beatriz Santos da Silva
19/07 Samuel Marques da Silva
26/07 Diógenes Christian Nascimento
26/07 Mayara Cordeiro Martins
26/07 Ulisses Ferreira de Arruda
27/07 Keila Andréa Ferreira da Silva
27/07 Mariana Saray G. Nascimento Silva
28/07 Dielú Izabel de Oliveira
28/07 Maria Izabel de Oliveira
29/07 Aluízio do Nascimento Filho
31/07 Genivalda de Melo Santos

LEMBRETE
Paulo ensina: “Habite, ricamente, em vós a Palavra de Cristo” (Cl 3.16).

Vamos memorizar: "A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exeto o amor com o que vos ameis uns aos outros; pois quem ama o próximo tem cumprido a lei”
(Rm 13.8).

