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AME, PERDOE E ACEITE SEU IRMÃO
Recentemente, recebi uma carta de um casal de
nossa congregação que tem trabalhado pela causa
do evangelho no Congo durante a maior parte de
suas vidas. Ao lê-la, uma linha em particular me
chamou a atenção. “Nós oramos”, escreveram eles,
“para que todos nós aprendamos a amar, perdoar e
aceitar mais uns aos outros no tempo que Deus nos
dá”.
Este é um dos pedidos mais importantes que
qualquer um de nós poderia fazer a Deus. O Senhor
chama os crentes a amar, perdoar e aceitar uns aos
outros, precisamente porque ele nos amou, perdoou
e aceitou em Cristo. Essa é uma das verdades mais
importantes que emerge em quase todas as seções
de aplicação das cartas do Novo Testamento. É
fundamental para o ensino do apóstolo Paulo, e não
menos em Romanos, talvez a sua maior carta, do
que em Efésios, Filipenses e Colossenses. O apóstolo responsabilizou a igreja em Roma com esta
verdade quando escreveu: “Portanto, acolhei-vos
uns aos outros como também Cristo nos acolheu
para a glória de Deus” (Romanos 15.7).
Não deveria ser surpresa para nós encontrarmos
esta aplicação em uma carta tão cheia da verdade
sobre como Deus justifica e aceita, gratuitamente,
por sua graça, aqueles que creem em Cristo. Já que
Deus nos recebeu para si mesmo em Cristo, devemos receber uns aos outros. No entanto, o contexto
mostra que pode haver uma deficiência pecaminosa de tal recepção e acolhimento de outras pessoas
no âmbito de uma igreja local.
Curiosamente, além da questão de justiça própria, o apóstolo lida apenas com outro problema
pastoral na Igreja em Roma. Dizia respeito aos

membros mais fracos e mais fortes se recusarem
a aceitar uns aos outros. Aqueles com consciências fortes e biblicamente orientadas estavam
desprezando os fracos que não tiveram suas
consciências articuladas com o ensino bíblico sobre sua liberdade para comer e beber. Aqueles cujas consciências eram fracas com respeito a comida e bebida estavam julgando aqueles cujas
consciências eram fortes. Paulo resumiu o problema quando escreveu: “Quem come não despreze
o que não come; e o que não come não julgue o
que come, porque Deus o acolheu” (14.3).
Enquanto as disputas sobre comida e bebida
podem ser ou não proeminentes em nossas comunidades hoje, a questão de desprezar e julgar
os outros em uma comunidade é um dos problemas perenes aos quais todos nós somos suscetíveis. Muitas vezes, só estamos dispostos a oferecer aceitação para um grupo seleto. Na nossa carne, temos a propensão de fazer amizade apenas
com aqueles que pensamos ter virtudes que acreditamos que estão em nós mesmos ou que queríamos que fosse verdade sobre nós mesmos. Convencemo-nos de que só temos que aceitar aque-
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Não deixe de participar, há
um próximo de sua casa, se
não, pode ser na sua mesmo.

Vamos agradecer a Deus,
celebrando de 04 a 11 de dezembro! Programe-se!

04/12 - Café ágape - 08.45h
08/12 - Culto Gratidão - 19h
11/12 - Domingo-Festa 09 e 18h
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O evangelho nos cura de nossa propensão pecaminosa por mostrar um tratamento preferencial ao selecionar os crentes (Tiago 2.8-13). Quando nos lembramos de que nos tornamos recebedores da graça de Deus por virtude da morte sacrificial de Jesus, vamos querer estender graça
para outros crentes. Quando reconhecemos que
Jesus morreu por nós quando éramos completamente desagradáveis e contrários a ele
(Romanos 5.6-11), a fim de nos reconciliar com
Deus através de sua morte expiatória e propiciatória pelo nosso pecado, ficamos ansiosos para

acolher a todos “por quem Cristo morreu” (14.15).
Quando damos atenção ao fato de que “Cristo
não se agradou a si mesmo”, antes, tomou sobre
si as injúrias com que ultrajavam a Deus (15.3),
tornamo-nos zelosos em suportar as fraquezas e
falhas dos outros para o bem deles.
O acolhimento que recebemos de Cristo é um
acolhimento que ama, perdoa, edifica e cresce.
Que Deus nos dê a graça de acolher todos os ouTradução: João Paulo Aragão da Guia Oliveira.
Www.ministeriofiel.com.br/artigos.

ABSOLUTOS E FLEXIBILIDADE
decorrência da morte das "grandes narrativas"
totalizantes, fundadas na crença no progresso
e nos ideais iluministas de igualdade, liberdade
e fraternidade”
(wikipedia.org). Onde os
valores são relativos, e a ausência de absolutos é a regra.

Estamos debruçados sobre o livro de Romanos há quatro anos e depois de estudarmos com Paulo e com o socorro do Espírito
Santo, também a preciosa ajuda dos irmãos
que estudaram e nos deixaram seus
comentários, chegamos a parte prática do
livro.
Esse estudo tem nos desafiado a uma
prática do que cremos e entendemos das Escrituras, contudo quero considerar alguns pontos que não podem ser ignorados.
Vivemos numa sociedade cujos valores são
“liberdade”, “relativismo”, “flexibilidade” e
“inclusivismo”. Conceitos, que sabemos, são
pilares da pós-modernidade, movimento
histórico sociológico, que dominou a estética e
a cultura até final do século XX. “Em A
Condição pós-moderna, François Lyotard
caracteriza a pós-modernidade como uma

Dentro da cultura e princípios do cristianismo, que tem seus conceitos vindos da Escrituras Sagradas, a Bíblia, a palavra de Deus,
inspirada aos profetas e apóstolos, que para
nós é infalível e inerrante. Nela os absolutos,
ou mandamentos de onde extraímos nossos
valores, são inflexíveis, imutáveis, pois o Deus
da Bíblia é imutável e sua Palavra também
imutável.
Essa “flexibilidade” de Romanos 14, que estamos estudando nesses dias, deve ser observada, com base no absoluto de Romanos
11.36, onde o mesmo Paulo que incentiva o
irmão forte a acolher o irmão fraco e, também
exorta o irmão fraco a não julgar o forte, nos
roga que toda a nossa “flexibilidade”, nos assuntos que não são essenciais à salvação e
santidade, só deve ser usada, se estiver
baseada na glorificação do Deus Eterno, como
o mesmo apóstolo reafirma ao coríntios
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NOSSA FAMÍLIA

UMA FAMÍLIA CRISTÃ COMUM
MISSIONÁRIOS
Eurico, Elioenai, Jeane, Sérgio Risalva (Egito), Alvina,
Ruth (Guné Bissau), Barnei,
Alessandra (AM), Josineite
(Bokina Faso), Rosineide
(Cabo Verde), Parceiros em
Missão, Capelania Hospitalar,
Ministério Shalom, Projeto
Semear (Crianças) - Bomba
do Hemetério e Sto Amaro.

ASSEMBLÉIAS
Abreu e Lima (Aumir),
Campina Grande (Oliveiros),
Irmãos Fortaleza (Valter),
Comunidade
Vida
(São
Paulo) , Comunidade Graça e
Paz (Jackson), Igreja Cristã
Boas Novas (Marcio - AM).

NECESSIDADES
Saúde: Jacira, Rose, Marinete, Gisélia, Mateus (Neto do
Vado), Isabel (Mãe da Dielú),
Sulamita, Manoel Trindade,
Marluce, Edith (mãe do Emanoel).
Outras: Avivamento para a
igreja em nossa nação,
Emanuel Filipe, pagamento do
prédio da igreja, famílias da

NOS VISITE EM
ifamiliacrista.com.br
/ifamiliacrista
/ifamiliacrista
Assine a nossa newsletter no
site para receber periódicos por
e-mail quinzenalmente.

Um dos meus filhos
adultos comentou recentemente comigo que a
família tradicional está
acabada. Eu entendo o
que ele quis dizer. A
família cristã comum está
quase extinta. A cultura
contemporânea está redefinindo a família: o
casamento gay, uma série de arranjos de vida criativos e a pressão pela
aceitação da poligamia são todas agressões à família cristã. A noção de
que os pais, cujo amor produz filhos, devem viver juntos no matrimônio,
trabalhando em conjunto para prover um lar piedoso e estabilidade para
seus filhos praticamente desapareceu como um ideal cultural.
A família cristã comum é simplesmente o povo cristão comum,
vivendo nas condições comuns da vida, a partir da graça extraordinária
do evangelho. E isso não é apenas para famílias com pai e mãe. Há
dezenas de pais e mães solteiros que estão honrando a Deus em seus
lares, e muitos avós que estão bravamente criando seus netos. Eu tenho
uma nora que foi abençoada com uma mãe que, solteira, criou três filhos
que agora são cristãos adultos criando seus próprios filhos. Ela constantemente lembrava seus filhos das normas bíblicas para a família: “Se
você tivesse um pai, ele estaria fazendo isso, mas como você não tem, eu
mesma faço”. Na ausência de um marido, ela ensinou seus filhos a compreender o papel de um marido e pai na família.
DINÂMICA FAMILIAR
Efésios 5 descreve a família cristã comum. Maridos são chamados a
exercer liderança amorosa. Em 1Tessalonicenses 2, Paulo usa a paternidade como uma metáfora para o ministério pastoral. Ele os lembra de
seu trabalho árduo e sofrimento, de como ele pregava de dia e trabalhava
de noite para que não fosse um fardo para eles. Este é um maravilhoso
vislumbre de liderança piedosa. Paulo entregou sua vida como um sacrifício vivo. A autoridade divina não é vista em tornar outros seus servos;
autoridade divina é vista em servir, em entregar a própria vida como um
sacrifício vivo. Efésios 5 tem uma imagem igualmente atrativa da esposa.
Assim como a igreja se submete a Cristo, a mulher vive sob a liderança
de seu marido. Ela o ajuda a ser um líder de família bem-sucedido. Não é
fácil subordinar a vida à liderança de outro, mas Efésios 5 representa isso
como um chamado comum para uma esposa. Em última análise, uma
esposa se entrega a Deus, esperando que Deus a abençoe ao viver sob a
autoridade do marido.
Semelhantemente, Deus promete em Efésios 6 que tudo vai bem com
a criança que honra e obedece a seus pais. Os pais sábios apresentam a
Texto completo : http://www.ministeriofiel.com.br/artigos

JUNTE-SE A NÓS!
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GRUPOS FAMILIARES
Santo Amaro 1
Santo Amaro 2
Santo Amaro 3
Santo Amaro 4
Mangabeira
Beberibe
Bomba do Hemetério
Alto José do Pinho
San Martin
Boa Viagem
Rio Doce
Jardim Paulista
Casa Amarela
Bettel

Rua Tamoios, 265, 1a.
Rua da Amizade, 62.
Rua Tauá 196.
Av. Agamenton Magalhães, 20.
Rua Ametista, 25.
R. Garapeira 12, Porto da Madeira
R.Chã de Alegria, 283.
R. do Rio, 14.
Rua Estudante Farias Brito, 134.
Av.Fernando Si. Barbosa,50-ap1503
Rua 20, 35, 5ª Etapa - Olinda.
Rua 75, 25, 4ª Etapa - Olinda.
2 Trav. Clodomildo Selva, 81.
Rua da Fundição, 20, ap602

81 3222-7642
81 9 8769-6543
81 9 8624-3772
81 9 8601-4692
81 3441-6487
81 3449-2162
81 3449-2162
81 3443-3486
81 9 8752-5523
81 9 8844-0369
81 3432-5401
81 3492-2517
81 9 9126-4171
81 32226105

Amaro
Damião
Beatriz
Flávia
Fátima
Valter
Tania
Mª de Lourdes
Adriano
Luciane
Paulinho
Rogério
Sérgio
Dielú

NOSSAS REUNIÕES
EBD e Adoração/Palavra

Oração de Mulheres

Culto de Doutrina

Oração de Homens

AGENDA
09h - EBD.
10h - Mesa do Senhor.
18h - Mesa do Senhor.

09h - EBD.
10h - Missões.
18h - Louvor e Palavra.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01/11 Roberto Eriva De Oliveira
02/11 Erika Marques Da Cunha
02/11 Geazi Correia Da Silva Jr
02/11 Josenildo Santana De Andrade
02/11 Rosilda Costa De Lima
03/11 Marcela De Lima Ramos
03/11 Ysabelle Barnardo Silva
04/11 Dalva Freire De Morais
05/11 Arthur Vinicius J De Brito
05//11 Maria Cristina Da Silva
07/11 Monica Barbosa Lima
08/11 Jose Carlos Da Silva
08/11 Jessika Adriany Oliveira
10/11 Djalma Jose Lira
10/11 Maria Do Carmo Barbosa
12/11 Debora Izabel De Oliveira Sena
14/11 Patricia Felix De Castro
14/11 Renilda Maria Da Silva
16/11 Jose Manoel Da Silva
16/11 Romeu Soares Coutinho
17/11 Marta Maria De Ramos Oliveira
18/11 Emanuel Silva De Oliveira
20/11 Lucas Da Silva Ribeiro

09h - EBD.
10h- Oração Corporativa.
18h - Louvor e Palavra.

20/11 Maria Simone Da Silva
20/11 Maria Cybelle Bernardo Silva
20/11 Renata De Carvalho Batagliao
21/11 Ketilyn Vitória De Oliveira Leão
22/11 Alessandra Marinho De Andrade
22/11 Walter Guilherme De Lima
23/11 Ana Maria Costa De A Lima
23/11 Luciano Martins Bastos Jr
24/11 Lucas David De Assunção
24/11 Ivana Severiano Mendes
25/11 Gerlane De M C Bastros
26/11 Camila Barros Silva
26/11 Luciano Martins Bastos
27/11 Adriana M. O. De Menezes
28/11 Emmily Assis Santos
28/11 Ester De Assis Santos
28/11 Marilene Barbosa De Freitas
28/11 Rildo Lopes Da Silva
28/11 Roldão rBonifácio Da Silva
29/11 Daniel José De Medeiros
29/11 Filipe C Dos Santos
30/11 Josias Oliveira Da Silva

09h - EBD.
10h- Palavra.
18h - Adoração e Palavra.

Encontro de Casais
Confraternização

LEMBRETE
Paulo ensina:

VAMOS MEMORIZAR

