SCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

VELOSO/JUSA

SIDNEY/OLGA

Intercessão

Itatiane/Márcia/Ramon

Jusa/Victor/Miralva

Ofertório

Vandinho/Luciano

Jorge/Marcio (Karla)

Música

Moisés

Moisés

Recepção

/Jaciara/Welington

Liliane/Karla

Som

-

-

Min. Infantil

Jenifer/Amélia/Paulo/Viviane

Dane/Isabelle/Ramon/Mônica

15. 05. 2011

No

13/2011

BROTAS

Márcio & Tati - Terça 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
Humberto & Livânia – Eng. Velho – Quinta 19:30hs
Tel.: 3261-3194, Cel.: 8838-9984/8853-0888
COSTA AZUL

Pr. Wolney & Pra. Olga - Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
FEDERAÇÃO

Grupos Familiares

Pr. Paulo

“Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne
traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado,
estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente
melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne”. Filipenses 1. 21-24.
Você certamente já ouviu falar do conto do “crente raimundo”. É aquela história do sujeito
que vive com um pé na igreja e o outro no mundo! O “crente raimundo” não é apenas uma
sátira de uma personagem cristã de vida dúbia, é antes de tudo a personificação de um dilema
importante exposto pelo apóstolo Paulo e muito bem retratado por Martinho Lutero no século
XVI, em sua doutrina dos dois reinos! Esta doutrina é um fragmento dentro de uma abordagem
maior chamada: Cristo e a cultura em paradoxo! Esta abordagem defendia o seguinte: “O
mundo e a cultura humana fundamentalmente não são maus; no entanto o cristão deve
esperar lutas para levar uma vida cristã autêntica”.
Segundo o reformador alemão Matinho Lutero há certa tensão em termos de sua doutrina
dos dois reinos: o “reino do mundo” e o “reino de Deus”. Estas duas realidades de autoridade
tão distintas coexistem e sobrepõem-se, resultando na tensão de os cristãos viverem em um
reino, tentando, porém, obedecer à autoridade do outro.
Os padrões de Deus nem sempre são aceitáveis ao mundo; na verdade, em alguns pontos o
mundo despreza totalmente a igreja cristã, considerando sua pregação até mesmo como
loucura. 1Co. 1.18. De maneira prática todos nós lidamos com o “crente raimundo”, não aquela
figura folclórica conhecida da igreja, mas necessariamente o personagem real, aquele que
existe dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo nos adverte através de sua máxima sobre a
verdadeira identidade do “crente raimundo”: “Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal
que não quero, esse faço”. Rm. 7.19.
Ao ler as palavras acima registradas, Paulo nos leva a perceber que este crente está dentro
de cada um de nós, algumas vezes conduzindo nossas decisões, em outras, como alguém de
pouca influência, mas ainda assim um ser latente! Esta é a real dinâmica dos dois reinos!
Outra máxima do apóstolo Paulo “Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é
lucro” (Fl. 1.21) nos traz esperança a respeito desta dualidade espiritual, isto é, viver no
contexto dos dois reinos. Podemos nos apropriar da mesma convicção do apóstolo ao afirmar
que mesmo vivendo em um reino mundano, nossa vida, porém, é propriedade do divino, neste
caso de Jesus. O mesmo apóstolo que declarou: “Porque eu sei que em mim, isto é, na minha
carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim; não, porém, o efetuá-lo”.
Rm. 7.18, é o homem que dependia de Jesus para viver: “Se, porém, Cristo está em vós, o
corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, por causa da
justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse
mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo
mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita.” Rm. 8.10-11. Paulo nos ensina a
importância de reconhecer as nossas fraquezas, mas a necessidade de nos revestirmos da vida
e do poder de Cristo: o Espírito Santo. Assim fazendo seremos de um único reino, em breve!

Alexandre & Mirena - Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8115-6597/8170-3537
GARIBALDI

Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS

Roque & Joana - Terça 19:30hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 17:00hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 9113-7062
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
REUN. LÍDERES DE G.F.: Nossa reunião será na
segunda-feira dia (16/05) Por favor não faltem!
RETIRO DOS JOVENS: Nos dias 20 e 21 de maio
teremos o nosso congresso de Jovens. A abertura será
na sexta feira (20/05) com a presença do irmão Pierre
Onassis e sua Banda. Abertura às 20:00hs.
ENCONTRO COM DEUS: Nos dias 01, 02 e 03 de Julho
teremos o nosso encontro com Deus. Só um verdadeiro
Encontro com Deus pode mudar a vida das pessoas!

Reunião com todos os
intercessores dia 23/05, casa de Humberto e
Livânia 19:30hs.
REUNIÃO DE INTERCESSÃO

Avisos

A DOUTRINA DOS DOIS REINOS DE LUTERO

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

