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2013 Sem Tirar Deus de Cena
Quando as universidades de
Oxford, na Inglaterra, de Paris, na
França e de Bologna, na Itália, foram
fundadas no século 12, a teologia era
tida como a rainha das sete ciências
ali estudadas.
A relevância de Deus foi perdendo
terreno progressivamente. A começar
com o advento do Iluminismo e seus
expoentes, como Voltaire, JeanJacques Rousseau e Immanuel Kant,
todos do século 18. Eles não
chegaram a negar a existência de
Deus, mas abraçaram o deísmo – “a
crença num Deus que, como um
grande relojoeiro, criou um universo
mecânico, deu-lhe corda e depois o
deixou entregue à própria sorte,
permitindo que trabalhasse de acordo
com as leis naturais sem jamais nele
intervir” (Tim Dowley). Nessa
chamada “Era da Razão”, os
intelectuais europeus estabeleceram
a razão como árbitro derradeiro de
todos os assuntos, desbancando a
Bíblia e a doutrina cristã. A fé se
enfraquecia e a razão se fortalecia.
Mais tarde, no século seguinte,
William Gladstone, várias vezes
primeiro ministro inglês, diria que
essa perda da fé religiosa era “a mais
indizível calamidade que poderia
abater-se sobre um homem ou sobre a
nação”. Eugene Peterson, autor da
mais recente paráfrase da Bíblia,
aﬁrma categoricamente: “Se tirarmos
Deus de cena, substituindo-o por
nosso próprio autorretrato cruamente
delineado, trocaremos a aspiração em

ambição e acabaremos nos tornando
arrogantes”. Ele diz ainda que “ser
cristão signiﬁca aceitar Deus como
nosso Criador e Redentor”, pois Deus
“é a realidade central de toda a nossa
existência”.
A verdade é que, mais cedo ou
mais tarde, tudo vai desmoronar ao
redor de quem tira Deus de cena. E
para sabermos bem o que é
desmoronamento – queda dramática
de algo construído –, basta que nos
lembremos do desmoronamento da
imponente estátua de
Nabucodonosor. Ela foi derrubada,
despedaçada e tornada pó – pó que o
vento levou sem deixar nenhum sinal
(Dn 2.31-35). Outro exemplo bem
mais dramático é o desmoronamento
dos dois edifícios mais altos do
“World Trade Center”, em Nova
York, ambos com 110 andares, que
caíram em menos de 100 minutos,
matando quase 3 mil pessoas (entre
elas 658 funcionários de uma única
empresa).
Quando Deus é colocado fora de
cena:
 Perde-se o rumo e perguntas
cruciais – quem sou? De onde vim?
para onde vou? – ﬁcam sem resposta.
 A vida termina com a morte
somatopsíquica e não se pode ter a
menor esperança para o além-túmulo.

Jogam-se fora todas as
esperanças cristãs até então
acumuladas e guardadas, como a
ressurreição dos mortos, a morte da
morte, a extinção do pecado, o reino

Agenda
da semana
Domingo
 Escola Bíblica Dominical - 08:30h
 Culto Solene - 18:30h
Segunda-feira
 Grupo Familiar - CPAI (Retorno após Retiro)
Terça-feira
 UPA nos lares - (Retorno após Retiro)
 Grupos Familiares - CPAII e III - (Retorno
após Retiro)

Quinta-feira
 Estudo Bíblico - (Retorno após Retiro)

de
justiça e paz pelo qual sempre
ansiamos, a plenitude da glória de
Deus e o advento de novos céus e
nova terra.
 Tudo aquilo que sempre teve
valor e era tratado com respeito é
desprezado: a Bíblia como a Palavra
de Deus, o batismo, a Santa Ceia, o
Natal, a Semana da Paixão, a
conﬁssão, o perdão de pecados.

Perde-se o paradigma de
comportamento baseado no
Decálogo e nas Escrituras, que prevê
o relacionamento da criatura com o
Criador, com a criatura e com a
criação.
 Se neste 2013, que desponta
com o nascer do sol do dia primeiro de
janeiro, continuarmos a colocar Deus
fora de cena, estaremos dando mais
alguns passos em direção ao
inevitável desmoronamento de tudo
que nos cerca. Só então
reconheceremos que tudo aquilo que
inventamos para compensar a
ausência de Deus era como cisternas
tão furadas que pareciam verdadeiras
peneiras (Jr. 2.13).
Quem sabe, tomaremos a decisão
de viver 2013 sem tirar Deus de
cena!

Fonte: Elben Cesar - Diretor-Fundador da Revista Ultimato, em: http://www.ultimato.com.br/conteudo/2013-sem-tirar-deus-de-cena
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Avisos

Atenção!!! Avisos para o Boletim Dominical devem ser informados até a sexta-feira para o pb. Gilmar na
secretaria da igreja, telefone: 3641-2399.

PASTOR ABCEIL E FAMÍLIA
Damos às boas vindas ao pastor
Abceil e sua família, e que a graça de
Deus possa guiá-los a fazer a
vontade do Soberano por amor a Ele,
para que Seu nome possa ser
honrado em todo tempo, seja no
pastoreio, na oração, no cuidado
com o rebanho, nas visitas, nos
aconselhamentos e nos momentos
com a família. Deus vos abençoe.
SEMANA DE ORAÇÃO
Inicia-se nesta Segunda-feira (07) a
Semana de Oração, das 06:00h às
07:00h. Venha orar e compartilhar o
que Deus tem feito em sua vida.

REUNIÃO DO CONSELHO
O vice presidente do conselho, pb.
José Rodrigues, convoca os
presbíteros para reunião do conselho
neste Sábado (12) às 08:00h.
RETIRO 2013
Prepare-se para o nosso retiro
espiritual 2013. Maiores
informações, neste Domingo.
RELATÓRIOS - SOCIEDADES
INTERNAS E
DEPARTAMENTOS
Amados, todos os relatórios e livros
atas das sociedades e departamentos
da igreja devem ser entregues até o
próximo Domingo (13) para os
presbíteros. Obrigado!

BANCO DE DADOS DOS
MEMBROS
Queridos irmãos, no próximo
Domingo (13) estaremos
distribuindo ﬁchas para atualização
dos dados dos membros e família.
Estamos implementando um banco
de dados com todas as informações
dos membros da igreja, por isso,
pedimos a sua participação.
Obrigado!
CEIA DO SENHOR
Neste mês de Janeiro, a celebração
da Ceia do Senhor será no próximo
Domingo (13).

Ser Dizimista é reconhecer que TUDO pertence a Deus!
Contribuições via bancária
CAIXA ECONÔMICA - AG. 1918 - OP. 003 - C/C. 8-4

Escala

de domingo

Pregação: Rev. Abceil
Liturgia: Rev. Abceil
Diáconos: Jozias e Dorgival
Recepção:
Grupo de Música: Nayana, Késia,
Gabriel, Felipe, Kallyne, Samuel e
Anderson

Liderança 2013

01 - Gilmar Bastos
01 – Rosa Maria Delgado
02 – Isabelle Azevedo
02 – José Rodrigues
02 – Verediana Almeida
04 – Rosemeire Albues

CONSELHO
Rev. Abceil Luis: 9650-0834
José Rodrigues: 3641-9775 / 9286-1068
Antonio Marcelino: 8433-8077 / 9224-4350
Clayton Torres: 8471-4162
Gilmar Bastos: 3646-7380 / 8402-3321
Nilson Barbosa: 8124-6020
Rodrigo Gomes: 3646-6971 / 9214 - 0877
JUNTA DIACONAL
Augusto Garcia: 3646-7424 / 8426-8092
Acácio Santana: 3646-1827 / 9254-7611
Dorgival Barbosa: 3641-2209 / 9213-2146
Jonas Bastos: 3641-2697 / 8116-4218
José Ferreira: 9284-7813
Jozias Silva: 3641-7994 / 9608-0822
Vanderlei Lima: 3641-2366 / 9607-62273
Vitor Hugo: 3646-4568
Wilson dos S. Rodrigues: 9976-2511

05 – José Ferreira
07 – Lídia Assunção Brust
08 – Eliale Veloso
21 – Rita de Cássia K. Sousa
25 – Camila Evelin Torres
27 – Laís Nascimento Matos
27 - Nair Ormond Matiolli

31 – Mateus Torres

SOCIEDADES E DEPARTAMENTOS
UCP - Conselheiro: ---------UPA - Conselheiro: ---------UMP - Conselheiro: ---------UPH - Conselheiro: ---------SAF - Conselheiro: ---------MIFAC - Conselheiros: ---------Conselho Missionário - Conselheiro: ---------Grupos Familiares:
CPA I - ---------CPA II - ---------CPA III - ---------Departamento de Música - ---------Escola Bíblica Dominical:
Superintendência - ---------Departamento Infantil - ---------TESOURARIA: Vera Bites
CONSELHO FISCAL: Emerson Luis, Wilson dos Santos e Airton Ormond.

Faça desta igreja uma parte do seu lar. Queremos visitá-lo(a) e orar com e por você, para isso, procure a recepção e preencha o
cartão do visitante. Se você pretende conhecer melhor a Bíblia, nos procure na secretaria ou pelo telefone: (65) 3641-2399.
Foi um prazer tê-lo(a) conosco, volte outras vezes. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.

