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ORDEM LITÚRGICA

Culto Matutino
Leitura Bíblica: Gn 31.1-21
Oração de Adoração
Hino: 52 (Glória e Coroação)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 28.1-10
Hino: 63 (As Muitas Bençãos)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

Culto Vespertino
Leitura Bíblica: Gn 31.22-42
Oração de Adoração
Hino: 116 (União Com Deus)
Leitura Bíblica: Sl 22.21-31
Oração e Confissão
Hino: 71 (Perdão)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 28.11-20
Hino: 110-A (Crer e Observar)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

VISITANTE AMIGO – Você é mais que bem-vindo! Esperamos que
se sinta bem em nosso meio, porém o mais importante é que tenha sido
transformado e edificado pela Palavra de Deus. A família Memorial se alegra
muito com sua presença!

CONFISSÃO DE FÉ
Pergunta 74. O que é adoção?
Resposta: Adoção é um ato da livre graça de Deus, em seu único Filho Jesus
Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no
número de seus filhos, trazem em si o seu nome, recebem o Espírito de seu Filho,
estão sob o seu cuidado e providências paternais, são admitidos a todas as
liberdades e privilégios dos filhos de Deus, são feitos herdeiros de todas as
promessas e co-herdeiros com Cristo em glória.

Referencia Bíblica: I Jo 3.1, Ef 1.5, Gl 4.4,5,6 Jo 1.12, Ap 3.12 Sl
103.13, Pv 14.26, Mt 6.32, Rm 8.17

HORÁRIOS:

Cultos Dominicais: 10:50h e 18h
Escola Dominical: 09:30h
Reuniões de Doutrina: 4ª feira -19:30h

Tema do Ano: Pregando a Palavra
ANO XXI

DATA: 20/11
20/11/2011
/11/2011

BOLETIM Nº. 46

A Cruz e o EU * - 1 ª. Parte.
Arthur W. Pink

Antes de abordarmos o tema deste versículo, desejamos fazer
algumas considerações sobre os seus termos. “Se alguém” — o termo
utilizado refere-se a todos os que desejam unir-se ao grupo dos
seguidores de Cristo e alistar-se sob a bandeira dEle. “Se alguém quer”
— o grego é muito enfático, significando não somente a anuência da
vontade, mas também o propósito completo do coração, uma resolução
determinada. “Vir após mim” — como um servo sujeito a seu Senhor,
um aluno, ao seu Mestre, um soldado, ao seu Capitão. “Negue” — o
vocábulo grego significa negue-se completamente. Negue-se a
si mesmo — a sua natureza pecaminosa e corrupta. “Tome” — não
quer dizer leve ou suporte passivamente, e sim assuma
voluntariamente, adote ativamente. “A sua cruz” — que é desprezada
pelo mundo, odiada pela carne, mas, apesar disso, é a marca distintiva
de um verdadeiro crente. “E siga-me” — viva como Cristo viveu, para
a glória de Deus. O contexto imediato é ainda mais solene e
impressionante. O Senhor Jesus acabara de anunciar aos seus apóstolos,
pela primeira vez, a aproximação de sua morte de humilhação (v. 21).
Pedro, admirado, disse-Lhe: “Tem compaixão de ti, Senhor” (v. 22).
Estas palavras expressaram a política da mentalidade carnal. O
caminho do mundo é a satisfação e a preservação do “eu”. “Poupa-te a
ti mesmo” é a síntese da filosofia do mundo. Mas a doutrina de Cristo
não é “salva-te a ti mesmo”, e sim sacrifica-te a ti mesmo. Cristo

discerniu no conselho de Pedro uma tentação da parte de Satanás (v.
23) e, imediatamente, a repeliu. Jesus disse a Pedro não somente que
Ele tinha de ir a Jerusalém e morrer ali, mas também que todos os que
desejassem tornar-se seguidores dEle tinham de tomar a sua cruz (v.
24). Existia um imperativo tanto em um caso como no outro. Como
instrumento de mediação, a cruz de Cristo permanece única; todavia,
como um elemento de experiência, ela tem de ser compartilhada por
todos os que entram na vida.O que é um “cristão”? Alguém que possui
membresia em uma igreja na terra? Não. Alguém que afirma um credo
ortodoxo? Não. Alguém que adota certo modo de conduta? Não. Então,
o que é um cristão? É alguém que renunciou o “eu” e recebeu a Cristo
Jesus como Senhor (Cl 2.6). O verdadeiro cristão é alguém que tomou
sobre si o jugo de Cristo e aprende dEle, que é “manso e humilde de
coração” (Mt 11.29). O verdadeiro cristão é alguém que foi chamado à
comunhão do Filho de Deus, “Jesus Cristo, nosso Senhor” (1 Co 1.9):
comunhão em sua obediência e sofrimento agora; em sua recompensa e
glória no futuro eterno. Não existe tal coisa como o pertencer a Cristo e
viver para satisfazer o “eu”. Não se engane nesse ponto. “Qualquer que
não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo” (Lc
14.27) — disse o Senhor Jesus. E declarou novamente: “Aquele que
[em vez de negar-se a si mesmo] me negar diante dos homens [e não
para os homens — é a conduta, o andar que está em foco nestas
palavras], também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus”
(Mt 10.33). A vida cristã tem início com um ato de auto-renúncia,
sendo continuada por automortificação (Rm 8.13). A primeira pergunta
de Saulo de Tarso, quando Cristo o deteve, foi esta: “Que farei,
Senhor?” (At 22.10.) A vida cristã é comparada a uma corrida, e o
atleta é chamado a desembaraçar-se “de todo peso e do pecado que
tenazmente... assedia” (Hb 12.1) — ou seja, o pecado que está no amor
ao “eu”, o desejo e a resolução de seguir nosso próprio caminho (Is
53.6). O grande e único alvo, objetivo e tarefa colocados diante do
cristão é seguir a Cristo: seguir o exemplo que Ele nos deixou (1 Pe
2.21); e Ele não agradou a Si mesmo (Rm 15.3). Existem dificuldades
no caminho, obstáculos na jornada, dos quais o principal é o “eu”.
Portanto, ele tem de ser “negado”. Este é o primeiro passo em direção a
seguir a Cristo. O que significa negar completamente a si mesmo?
Primeiramente, significa o completo repúdio de sua própria bondade:
cessar de confiar em quaisquer de nossas obras para recomendar-nos a

Deus. Significa uma aceitação irrestrita do veredicto divino de que
todos os nossos melhores feitos são “como trapo da imundícia” (Is 64.6).
Foi neste ponto que Israel falhou, “porquanto, desconhecendo a justiça de
Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem
de Deus” (Rm 10.3). Esta afirmativa deve ser contrastada com a
declaração de Paulo: “E ser achado nele, não tendo justiça própria” (Fp
3.9).
Negar completamente a si mesmo significa renunciar de todo a sua
própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não se tornar
como uma “criança” (Mt 18.3). “Ai dos que são sábios a seus próprios
olhos e prudentes em seu próprio conceito!” (Is 5.21.) “Inculcando-se por
sábios, tornaram-se loucos” (Rm 1.22). Quando o Espírito Santo aplica o
evangelho com poder em uma alma, Ele o faz “para destruir fortalezas,
anulando... sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento
de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo” (2 Co
10.4,5). Um lema sábio que todo cristão deve adotar é: “Não te estribes no
teu próprio entendimento” (Pv 3.5). Negar completamente a si mesmo
significa renunciar suas próprias forças: não ter qualquer confiança na
carne (Fp 3.3). Significa prostrar o coração à afirmativa de Cristo: “Sem
mim nada podeis fazer” (Jo 15.5). Foi neste ponto que Pedro falhou (Mt
26.33). “A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda” (Pv
16.18). Quão necessário é que estejamos sempre atentos! “Aquele, pois,
que pensa estar em pé veja que não caia” (1 Co 10.12). O segredo do vigor
espiritual se encontra em reconhecermos nossa fraqueza pessoal (ver Is
40.29; 2 Co 12.9). Sejamos, pois, fortes “na graça que está em Cristo
Jesus” (2 Tm 2.1). Negar completamente a si mesmo significa renunciar
de todo a sua própria vontade. A linguagem de uma pessoa não-salva é:
“Não queremos que este reine sobre nós” (Lc 19.14). A atitude de um
verdadeiro cristão é: “Para mim, o viver é Cristo” (Fp 1.21) — honrar,
agradar e servir a Ele. Renunciar a nossa própria vontade significa dar
atenção à exortação de Filipenses 2.5: “Tende em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus”; e isto é definido nos versículos
seguintes como auto-renúncia. Renunciar a nossa própria vontade é o
reconhecimento prático de que não somos de nós mesmos e de que fomos
“comprados por preço” (1 Co 6.20); é dizermos juntamente com Cristo:
“Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres” (Mc 14.36).

*retirado site:http://www.editorafiel.com.br/artigos_detalhes.php?id=189

Presbíteros e Diáconos de Plantão
Presbítero no Púlpito: Adelaor Fernandes
Diáconos Hoje: Jorge e Sidnei
Pregador: Manhã / Noite Rev. Ricardo Rios Melo
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♥ CESTA DO AMOR: Lembramos aos amados irmãos que tragam
suas doações em gêneros alimentícios não perecíveis (arroz,
feijão, açúcar, café, biscoito, etc.), para que a Junta Diaconal
prepare as cestas.

 ELEIÇÕES INTERNAS:

Conforme orientação do Conselho, SAF,
UMP e a Junta Diaconal, devem eleger suas diretorias até o
dia 27.11.2011.


 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

O Conselho marcou a nossa
Assembleia Geral para o dia 18.12.2011, quando elegeremos a
(o) secretária da Igreja e daremos conhecimento do
Movimento Financeiro/2011 e do Orçamento/2012.


 REUNIÃO DE ORAÇÃO DA SAF:

Convidamos todos os irmãos
da Igreja, que puderem, a participar da reunião de oração na
casa de D.Venina. Todas as terças-feiras, às 16h, promovida
pela SAF. Essa reunião de oração já fez mais de um ano de
existência, para a glória de Deus!


 ORAÇÃO PELOS ENFERMOS:

Hérmeso, Paula, Suzana (irmã
de Márcia), Adenias, Pb José Ribeiro, D.Zélia, César Rui,
Cremilda e Igor, Maria Aparecida, Tânia Fontes (filha), João
Fontes (sobrinho) e demais irmãos de Adnólia, Paulo Vitor,
Wagner Gilberto Cajazeiras, Yêda Cajazeiras, Marco Antonio,
D. Alzerina, D.Marinalva, e Wellington Pereira “Cura-me,

Senhor, e serei curado, salva-me, e serei salvo; porque
tu és o meu louvor” (Jr 17.14)

