148 - PRESO AO TEU AMOR
Eu não sei mais viver sem Tua presença,
Como a terra precisa da chuva preciso de Ti.
Os Teus olhos são como fogo,
Teu olhar me consumiu,
Teu amor não me condenou, me conquistou.
Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou,
Com cordas de amor, Você me amarrou,
Estou presa ao Teu amor!
154 - DESEJO MISSIONÁRIO
1. Senhor tu sabes, do anelo que há em minh'alma
É como um fogo, bem aceso em meu coração
Senhor pergunto, porque é que eu não posso
Andar pelos países, deste mundo perdido
Eu quisera, ir ao campo missionário
Eu quisera, Senhor ir a proclamar
Mesmo aqueles quase mortos,
Sem saber que há um Deus
Eu quisera, eu quisera anunciar
2. Somente tu conheces os meus problemas,
Somente tu, Senhor me ajudará.
Pois eu sei que em ti vivo tudo em mim podes fazer,
Irei Senhor, aonde me ordenares
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 Missionários: fidelidade a Deus apesar das
tribulações.
 Famílias da igreja: que haja avivamento e cultos domésticos.
 Autoridades do governo civil: sabedoria para
lidarem com o que pertence ao povo.
 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do
Brasil: sabedoria para se manter publicando apenas as bíblias 100% fieis aos originais Massorético e Receptus.

CURIOSIDADES BÍBLICAS:
 A expressão “Não Temas!” é encontrada 366 vezes na
Bíblia, o que dá uma para cada dia do ano!
 O rei Davi, além de poeta, músico e cantor foi o inventor
de diversos instrumentos musicais. (Amós 6:5).
 O trânsito pesado e veloz, os cruzamentos e os faróis
acesos aparecem descritos exatamente como nos dias de hoje
(Naum 2:4).
“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;
mas aquele que não crê no Filho não verá a
vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.”
(João 3:36 – ACF)
ESTE É O BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL DA

Terça (26/12) Culto de Oração 19h30.
Quinta (28/12) Culto de Doutrina 19h30.
Domingo manhã (24/12) EBD 8h30.
Domingo noite (31/12) Culto de Natal 18h.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
 Vida espiritual da igreja: avivamento e ânimo
para o serviço.
 Construção do templo da igreja: doadores de
importâncias em dinheiro, materiais e trabalhadores.
 Pastores: sabedoria para liderar e ensinar a igreja com fidelidade às Escrituras.

Uma igreja Avivada pelo Poder da Palavra!
Avante na Última Hora!
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“Deste um estandarte aos que te temem, para o
arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4)

A Igreja (Parte I)
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira
i. Introdução
esus Cristo afirmou que a igreja pertencia a Ele, e que Ele
a edificaria sobre si mesmo: “sobre esta pedra edificarei a
minha igreja” (Mat. 16:18); estamos fundamentados sobre
Cristo: “Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do
que já está posto, o qual é Jesus Cristo” (ICor. 3:12). Os
Católicos Romanos afirmam que
Pedro é a pedra sobre quem a sua
falsa igreja está edificada e que
Pedro teria sido o primeiro Papa.
A bíblia, no entanto, afirma
coisas diferentes daquelas que os
Romanistas afirmam; Pedro era
diferente do Papa por alguns motivos: i. Pedro era casado (Mat.
8:14), já o papa não é; ii. Pedro não era o líder maior da
igreja (Atos 15:1-23), já o papa é o líder maior de sua seita;
iii. Pedro não permitia ninguém prostrar-se diante de si (At.
10:25-26), já o papa não. Por fim, o próprio apóstolo Pedro
negou que a pedra sobre quem Cristo edificaria a sua igreja
era ele mesmo; Pedro reconheceu que Jesus Cristo aproveitou o seu nome (Πέτρος, gr. Petros, que significa ‘pedra
pequena’, ‘pedregulho’) para ensinar a verdade que os crentes são pedras pequenas edificadas sobre a uma só pedra
principal de esquina (o próprio Cristo).
O apóstolo Pedro disse: “e chegando-vos para ele, pedra
viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com
Deus eleita e preciosa, vós também sois pedras vivas, sois
edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por
isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião
a pedra principal da esquina, eleita e preciosa; E quem nela
crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é
preciosa, mas, para os rebeldes, A pedra que os edificadores
reprovaram, Essa foi a principal da esquina, E uma pedra de
tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na
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palavra, sendo desobedientes; para o que também foram
destinados” (IPed. 2:4-8).
O Senhor Jesus Cristo, depois de ensinar seus discípulos,
confiou a Sua doutrina aos mesmos, chamando-os de apóstolos (apóstolos chamados pelo Filho), e estes ensinos foram
chamados de ‘doutrinas dos apóstolos’; é nesta doutrina que
permanecemos: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações” (At. 2:42).
Jesus Cristo é o fundamento da igreja, e não há nenhum
outro (ICor. 3:12); no entanto, quando se edificam as ‘paredes’, lemos que estamos “edificados sobre o fundamento dos
apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra
da esquina” (Ef. 2:20). A Eclesiologia é a disciplina que
estuda a Doutrina e Prática da Igreja é “a Teologia da Igreja”1. Faz-se necessário observarmos o que dizem as Escrituras quanto à igreja, sua natureza, ordenanças, missão, práticas e liturgias, a fim de que sejamos capazes de nos entendermos como membros partícipes deste organismo funcional,
bem como, lidarmos com as noções distintas daquelas que
nós, Batistas da Promessa, afirmamos, principalmente em
relação àquelas defendidas pelos Católicos Romanos e pelos
Protestantes.
i. O Significado do termo ‘ekklesia’.
No Texto Massorético (que é o único texto fiel do Velho
Testamento em hebraico), quando o povo de Israel se reunia,
para adoração ou não, empregava-se o termo ( קהלhb. qahal)
que significa “encontro, congregação, reunião pública, multidão”. No Novo Testamento (sendo o Textus Receptus o
único texto fiel em grego) os escritores inspirados utilizaram
o termo εκκλησία (gr. Ekklesia) que foi traduzido como
igreja. O termo significa “reunião, ajuntamento, chamados
para fora, assembleia política, social ou religiosa”, mas “No
Novo Testamento, ekklesia veio a significar uma assembleia
de crentes, especificamente seguidores de Jesus” 2. Após o
NT grego ter seus livros copiados, reunidos e já começar a
circular entre os cristãos primitivos, foi feita a tradução do
VT hebraico para o grego, que foi chamada de septuaginta
(LXX); ela foi feita por volta dos séc. II, III d.C.
A LXX traduziu ( קהלhb. qahal) como εκκλησία (gr. Ekklesia) para se referir especificamente às assembleias do
povo de Israel, às suas reuniões públicas, como por exemplo

Juízes 20:2: “E os principais de todo o povo, de todas as
tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de
Deus; quatrocentos mil homens de pé que tiravam a espada”3.
ii. O significado teológico do termo ‘ekklesia’.
Teologicamente o termo Ekklesia diz respeito ao ajuntamento dos crentes, reunidos em torno do Senhor “procurando
guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. [...] [Há]
Um só Senhor” (Ef. 4:3,5). Estes cristãos, que estão associados uns aos outros, confessam uma só doutrina, chamada por
Paulo de “uma só fé” (Ef. 4:5) e participam da administração
das ordenanças do batismo: “um só batismo” (Ef. 4:5) e da
ceia do Senhor: “Porque todas as vezes que comerdes este
pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até
que venha” (ICor. 11:26).
iii. Conclusão.
A igreja é um ajuntamento local, visível, independente de
qualquer outra igreja local, ou associação, ou convenção,
sujeita apenas à pessoa de Jesus Cristo que é a cabeça e autoridade máxima. A igreja também está sujeita à Palavra de
Deus, que é a única regra de fé e prática. Da igreja, fazem
parte os crentes num determinado lugar “dos quais é Cristo
[...], o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém.” (Rom. 9:5). Existe uma pluralidade de igrejas: “os
sete castiçais, que viste, são as sete igrejas” (Ap. 1:20), e
todas serão futuramente reunidas e transformadas em uma só
igreja local: “Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do
Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de
anjos; à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que
estão inscritos nos céus [...]” (Heb. 12:22-23a).

QUESTIONÁRIO.
I. Quem fundou a igreja?.......................................
.........................................................................................
II. Sobre qual pedra Jesus Cristo edificou a Sua
igreja (Mateus 16:18)?...............................................
.........................................................................................
III. Qual o significado do termo qahal?..................
.........................................................................................
IV. Qual o significado do termo ‘ekklesia’?..........
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V. Q ua l o s ig nif ic ado t eo ló g ico do t ermo
‘ekklesia’?......................................................................
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Hinos para a Semana
41 - CANTAI AO SENHOR
Cantai ao Senhor, um cântico novo;
Cantai ao Senhor, todas as terras,
Cantai ao senhor bendizei o seu nome,
Proclamai a sua Salvação.
Anunciai entre as nações a sua glória,
E entre todos os povos, as suas maravilhas;
Porque grande é o Senhor, e mui digno de ser louvado,
Mais temível do que falsos deuses.
Glória e majestade estão diante d’Ele
Força e formosura, no seu Santuário!
73 - SOMOS UMA GERAÇÃO
Somos uma geração,
Nação Santa do Senhor,
Povo exclusivo de Deus.
Raça eleita, sacerdócio real,
A fim de proclamar o Teu amor,
Proclamar o Teu amor, e as virtudes do Senhor.
95 - TE EXALTAMOS
Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus;
E declaramos as tuas maravilhas;
Teu Espírito se manifestará nesses dias,
Trazendo vitória a nossas vidas.
Quem intentará contra o braço forte do Senhor?
Quem impedirá o seu agir?
Quem poderá nos resistir?
Se a palavra de vitória já foi liberada a nós? (2x)

