85 - VAMOS ADORAR A DEUS
1. Vamos adorar a Deus. (2x)
Vamos invocar seu nome; Vamos adorar a Deus.
Ele veio em minha vida, num dia especial;
Trocou meu coração, por um outro coração.
E esta é a razão, porque eu digo que:
Vamos adorar a Deus.
2. Quando eu adoro a Deus. (2x)
O seu gozo inunda o meu ser; Quando eu adoro a Deus.
3. Podes adorar a Deus. (2x)
Basta invocar Seu nome, Podes adorar a Deus.
75 - ELE É O LEÃO
Ele é o leão da tribo de Judá,
Jesus tomou nossas cadeias, e nos libertou;
Ele é a rocha da nossa vitória!
A nossa força em tempos de fraqueza,
Uma torre em tempos de guerra;
Oh! Esperança de Israel.
51 - AO QUE É DIGNO
Digno és, de glória e louvores,
Levantamos nossas mãos,
Te adoremos, oh, Senhor
Porque grande és Tu, Maravilhas fazes Tu,
Não há outro igual a Ti,
Não há outro igual a Ti,
[Senhor!]
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AGENDA SEMANAL





Terça (09/01) Culto de Oração 19h30.
Quinta (11/01) Culto de Doutrina 19h30.
Domingo manhã (14/01) EBD 8h30.
Domingo noite (14/01) Culto de Natal 18h.

“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

MOTIVOS DE ORAÇÃO
 Vida espiritual da igreja: avivamento e ânimo
para o serviço.
 Construção do templo: doadores de materiais e
trabalhadores.
 Pastores: sabedoria para liderar e ensinar a igreja com fidelidade às Escrituras.
 Missionários: fidelidade a Deus apesar das
tribulações.
 Famílias da igreja: que haja avivamento e cultos domésticos.

Uma igreja Avivada pelo Poder da Palavra!
Avante na Última Hora!

ACESSE: BATISTADAPROMESSA.WEEBLY.COM
End.: R. da União, S/N, Belo Jardim II,
CEP: 69.908-006 – Rio Branco – Acre – Brasil
Tel. (68) 3227-8555 / (68) 9 9992-4850 – Pr. Petrônio
(68) 9 8402-8242 Pr. Ícaro
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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 III)
Pr. Ícaro Alencar de Oliveira
A IGREJA E O REINO
igreja é um organismo vivo, i.e., um corpo. Todas as
vezes em que o apóstolo Paulo fala sobre o funcionamento da igreja, ele faz uso da figura do corpo para explicar
a unidade da igreja na diversidade dos membros (cf. Rm.
12.3-8; 1Co 12; Ef. 4.7-16). Cada igreja local está sendo edificada como edifício e templo: “Segundo a graça de Deus
que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como
edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício
de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a
obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo pr ovará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém
edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas
o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós
que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o
destruirá; porque o templo de
Deus, que sois vós, é santo”
(ICor. 3:11-17).
i. O Crescimento do edifício.
Como edifício de Deus, estamos bem fundamentados; enquanto somos “edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; no qual também vós juntamente sois
edificados para morada de Deus em Espírito” (Ef. 2:20,22).
Existe um propósito firme e inadiável exigido por Cristo a
cada crente: “querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a
obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; do
qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de

A

todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o
aumento do corpo, para sua edificação em amor” (Ef. 4:12,
16).
Assim como a igreja se tornou pública repentinamente no
dia de Pentecostes, a sua edificação será finalizada repentinamente no arrebatamento (At. 2; ITes. 4:13-17), evento que
consiste apenas na primeira fase da segunda vinda de Cristo.
ii. A errônea visão Aliançalista da igreja e do Reino.
Somos Dispensacionalistas; dentro do sistema Dispensacional há um dogma que chamamos de abordagem apotelesmática, segundo a qual, há um “cumprimento completo de
parte da promessa”, fazendo uma contraposição à Teologia
Aliançalista que afirma a abordagem dialética, também chamada de abordagem “já, mas ainda não”, a qual afirma um
“cumprimento parcial da promessa completa”1.
A teologia aliançalista é errônea pois afirma que a igreja
substituiu a nação de Israel, e todas as promessas e bênçãos
que havia prometido àquela nação as cumpre espiritualmente
na igreja; quanto ao povo de Israel e a Jerusalém, não se deve
aguardar nada mais; afirmam ainda que o reino messiânico é
espiritual e que a igreja é o reino de Deus; segundo os mesmos, já estamos hoje no milênio.
O Aliançalismo interpreta as profecias do reino messiânico do VT de forma alegórica, o que é totalmente errôneo,
pois desconsidera o significado simples das palavras das Escrituras, e vai de encontro à hermenêutica histórico-gramatical. A igreja primitiva afirmava a mesma doutrina que nós,
Batistas da Promessa, afirmamos; eles a chamavam de doutrina do Quiliasmo, que consiste na esperança da futura instauração do Reino Messiânico literal, milenial na terra.
A doutrina errônea da Teologia Aliançalista foi popularizada por Agostinho de Hipona (354-430 d.C.), o herege e pai
intelectual da igreja Católica Apostólica Romana, o qual foi
responsável pela perseguição aos antigos Anabatistas, que na
época eram chamados de Donatistas. O pastor donatista
chamado Petiliano disse sobre os perseguidores hereges:
“Pensai vós em servir a Deus matando-nos com as vossas
mãos? Enganais a vós mesmos. Deus não tem assassinos por
sacerdotes. Cristo nos ensina a suportar a perseguição, não
vingá-la”.
iii. Os componentes da igreja.
A igreja é composta pelo Povo de Deus, judeus e gentios,
que vivem unidos como recipientes das bênçãos da Aliança
Abraâmica e da Nova Aliança (Gên. 12:1ss.; Gál. 3:28; Col.
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3:11; Tt. 2:14). Nós todos, fomos batizados com o Espírito
Santo (At. 1:8; 2:4; ICor. 12:13). Este é o motivo dos Batistas da Promessa serem Neotestamentários: não somos a nação de Israel, nem somos a continuação daquele povo; somos
um segredo que foi revelado há dois milênios atrás (Ef.
2:3,5-6).
iv. A igreja e o Reino.
Todos os membros da igreja fazem parte do Reino de
Deus (que é o domínio e soberania que Deus exerce sobre
todas as suas criaturas), mas nem todos os membros do Reino de Deus fazem parte da igreja; isso ocorre porque, embora
a igreja esteja “pregando o Reino de Deus” (At. 28:32), ela
não é o Reino de Deus; não nos esqueçamos: não se pode
confundir o mensageiro com a mensagem.
A Igreja esta inserida no Reino de Deus, mas não é o
Reino de Deus; ela ainda não vive a realidade do Reino Messiânico do qual falaram os profetas do VT; mas estamos
certos de que “se sofrermos, também com ele reinaremos”
(IITim. 2:12a); estamos certos, assim como Paulo de que “o
Senhor me livrará [...] e guardar-me-á para o seu reino celestial” (IITim. 4:18); Portanto, a igreja não substituiu a nação
de Israel, pois Paulo afirmou: “Digo, pois: Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum; porque também eu
sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu.” (Rm 11:1-2a).
v. Conclusão.
Paulo, ao falar do endurecimento dos judeus, na atual
οἰκονομία (gr. oikonomia) dispensação ou economia da Graça, afirma que este endurecimento é apenas temporário (Rm.
11:23-29) e perpassa o período chamado “tempo dos gentios” (Luc. 21:24). Depois do arrebatamento da igreja, Israel
será restaurado e virá à fé em Jesus como o Cristo mediante a
pregação do Evangelho do Reino no final da grande tribulação (Zac. 14:1-7). Atualmente, os membros que formam cada
igreja local são μαθητής (gr. mathetes, aprendiz, pupilo,
aluno), i.e., discípulos (Jo 8:31; 13:35; 15:8), cristãos (At
11:26; IPe 4:14,15), família de Deus (Gl 6:10); coluna e
firmeza da verdade (ITm 3:15).
QUESTIONÁRIO
1. Quando a igreja deixará de ser edificada (ITes. 4:1617)?...........................................................................................
..................................................................................................
2. Cite dois erros doutrinários da Teologia Aliançalista.
..................................................................................................
..................................................................................................

3. Quem são os componentes da igreja?.............................
..................................................................................................
..................................................................................................
4. A igreja é o reino de Deus? Explique com suas palavras...........................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
5. A igreja substituiu a nação de Israel? Explique............
..................................................................................................
..................................................................................................
..............................................................................................

Hinos para a Semana
74 - DE TODAS AS TRIBOS
1. De todas as tribos, povos, e raças,
Muitos virão Te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações,
No tempo e no espaço, virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro;
Filho de Deus, raiz de Davi,
Bendito seja o Seu Santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.
2. Remidos, comprados, grande multidão,
Muitos virão Te louvar,
Povo escolhido, Teu reino e nação;
No tempo e no espaço virão te louvar.
3. E a nós só nos cabe tudo dedicar,
Oferta suave ao Senhor,
Dons e talentos queremos consagrar,
E a vida no Teu altar, Pra te louvar.
98 - GRAÇAS TE DAMOS
Graças Te damos,
Senhor Deus, Todo poderoso;
Que eras, que és. (2x)
Pois tomaste o teu grande poder,
E vencestes pra reinar!
Os reinos do mundo
Se tornou do Senhor.
E do seu Cristo, e ele reinará!
Pelos séculos dos séculos, Ele é Senhor!
Pelos séculos dos séculos, Ele reinará!

