ESPÍRITO SANTO – ESQUECIDO?
O texto a seguir constitui-se de parte da Introdução ao
assunto que estamos estudando, pelo autor do livro “O
Deus Esquecido”, Pastor Francis Chan:
“Você pode pensar que chamar o Espírito Santo de
“Deus Esquecido” é passar um pouco da conta. Talvez
concorde que a igreja tem concentrado atenção demais
em outras coisas, mas considere um exagero dizer que
temos esquecido do Espírito Santo. Não acho que seja
assim
Do meu ponto de vista, o Espírito Santo é tristemente
negligenciado e, em todos os sentidos práticos, até
mesmo esquecido. Ainda que nenhum cristão negue a
existência dessa pessoa da Trindade, posso apostar
que há milhões de frequentadores de igreja em todo o
mundo incapazes de dizer, de maneira confiante, que
experimentaram a presença ou a operação do Espírito
Santo em sua vida nos últimos meses. E muitos deles
não acreditam que possam senti-la.
Quando se trata de referência de sucesso nos cultos
das igrejas, a importância da frequência superou a
ação do Espírito Santo. O modelo de adoração baseado
no “entretenimento” foi amplamente adotado nos anos
1980 a 1990. Embora contribua para nos libertar do
tédio por mais ou menos duas horas por semana, esse
modelo encheu nossas igrejas de consumidores
preocupados apenas com eles mesmos, em vez de
estarem dispostos a qualquer sacrifício e em constante
comunhão com o Espírito Santo.
Talvez estejamos muito familiarizados e à vontade
com o atual estado da igreja e, por isso, não sintamos o
peso do problema. Mas, se fosse criado em uma ilha
deserta, sem nada além de um Bíblia para ler?
Imagine-se sendo resgatado depois de vinte anos e, em
seguida, começando a frequentar uma igreja cristã
típica. Seriam grandes as chances de você ficar
chocado com que visse (por uma série de razões, mas
essa é outra história. Tendo lido as Escrituras fora do
contexto cultural da igreja contemporânea, você se
convenceria de que o Espírito Santo é um elemento
essencial para a existência do cristão, assim como o ar
é necessário para qualquer ser humano. Você saberia
que o Espírito Santo orientou os primeiros cristãos a
realizar coisas inexplicáveis, a viver uma vida que não
fazia sentido para a cultura que os cercava e, a
divulgar a história da graça divina por todo o mundo.

Há um grande abismo entre o que lemos a respeito
do Espírito Santo nas Escrituras e como os cristãos
agem hoje em dia. Em muitas igrejas modernas, você
ficaria espantado ao notar a aparente ausência do
Espírito Santo. Ele não se manifesta de jeito nenhum.
E esse é, em minha opinião, o ponto chave do
problema.
Se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse
frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de
minhas principais estratégias seria levar os
frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo.
A intensidade como isso tem acontecido (e eu diria
que se trata de um mal que se espalhou no Corpo de
Cristo) está diretamente relacionada à insatisfação
que a maioria das pessoas sente a respeito da igreja e
dentro dela. Sentimos que está faltando alguma coisa
muito importante. Esta sensação é tão forte que
algumas pessoas se afastam completamente da igreja
e da Palavra de Deus.
Acredito que essa coisa que falta é, na verdade,
alguém – mais precisamente o Espírito Santo. Sem
ele, as pessoas tentam agir de acordo com as
próprias forças, e só conseguem atingir resultados
limitados à condição humana. O mundo não é movido
por um amor ou por ações de origem humana. E sem
o Espírito Santo, a igreja não é capaz de viver de um
modo diferente de qualquer outro agrupamento de
pessoas. No entanto, quando os cristãos passam a
viver no poder do Espírito, a evidência na vida da
igreja é algo sobrenatural. Ela não consegue deixar
de ser diferente, e o mundo não consegue deixar de
notar essa diferença...
...Minha oração é no sentido de que sua vida, uma vez
transformada, produza esse tipo de espanto: “Vendo
a coragem de Pedro e de João, e percebendo que
eram homens comuns e sem instrução, ficaram
admirados e reconheceram que eles haviam estado
com Jesus” (Atos 4:13)
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“Não só isso, mas também nos gloriamos
nas tribulações porque a tribulação
produz perseverança, a perseverança um
caráter aprovado; e o caráter aprovado,
esperança.
E a esperança não nos
decepciona, porque Deus derramou seu
amor em nossos corações, por meio do
Espírito Santo que ele nos concedeu.”
(Romanos 5: 3-5)

QUEM É A IGREJA?

IBUB KIDS

A IGREJA LOCAL, como a IBUB, e o projeto de Deus
para levar a mensagem do evangelho a toda criatura.
E o ajuntamento dos salvos (os membros da igreja)
que, juntos, entendem esta verdade revelada: nos
somos o CORPO DE CRISTO continuando a andar
entre os homens para leva-los a salvaçao!

Mamães e papais, Gostaríamos de enfatizar a
importância das crianças chegarem no horário e
trazer a bíblia, para que não percam nenhuma das
atividades desenvolvidas.
Lembramos que, nesse começo de ano, a EBD está
terminando às 11h30.
Contamos com a colaboração de vocês!

O SUSTENTO DA IGREJA
Somos nós, os salvos em Cristo Jesus e que estão
ligados a esta igreja local, que devemos SUSTENTAR
A IGREJA, para que ela atinja a sua finalidade:
proporcionar o nosso crescimento espiritual e
evangelizar. Para tanto, a IGREJA conta com a nossa
participação financeira, para viabilizar o Projeto de
Deus. Alegra-nos a participação dos membros nesta
área, sabendo que “o nosso trabalho no Senhor não é
em vão.”

EBD
Prosseguimos com a 2ª aula, estudando o tema
baseado no livro de Francis Chang “O Deus
Esquecido”. A aula deste domingo será dada pelo
Irmão José Augusto “VOCÊ TEM MEDO DE QUE?.”
O culto e a EBD serão combinados em um único
momento durante este estudo.
Não deixe de participar!

CEIA DO SENHOR
No próximo domingo, emenda de carnaval, teremos
culto normalmente, e no culto da noite estaremos
celebrando a Ceia do Senhor. Um momento de
profunda comunhão e gratidão a Deus pelo seu amor
para conosco. Esteja presente e participe!

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Colabore conosco na montagem das cestas basicas.
Voce pode doar arroz, feijao, oleo, cafe e diversos
outros itens, deixando na caixa destinada a
Assistencia Social, que se encontra na cantina. Fale
com a Irma Neide Gioia

NOSSAS CANTINAS
A cantina é sinônimo de alegria-encontro-comunhão
e saborosa comida! Não vá embora sem antes passar
por lá e manter essa deliciosa comunhão (com os
irmãos e com o delicioso cardápio). Hoje a cantina
será preparada pela AME+.

SEJA BEM-VINDO
GRUPOS FAMILIARES
Junte-se a um deles. É a igreja reunindo-se durante a
semana por regiões da cidade. Participem e ajudem
a formar um novo grupo em sua região. Fale com a
Neide Baptista.

ENCONTRO DE ORAÇÃO
Nesta última sexta-feira tivemos momentos
especiais no culto de oração. Faça um propósito com
Deus. Toda última sexta do mês, na igreja. Começa
às 20h15. Não fique de fora, participe conosco!
“Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os
meus ouvidos à oração deste lugar.”
(2 Crônicas 7:15)

MESTRADO DE TEOLOGIA
Na semana dos dias 25 a 29 de março, estaremos
hospedando cerca de 14 pastores, que vem de
diversas regiões do pais e, disponibilizando uma
sala do prédio para o mestrado. Estaremos
contribuindo também com a alimentação deles (café
da manhã, almoço, café da tarde e jantar). Procure o
Pastor Adriano ou a administração da igreja e nos
ajude com as despesas de alimentação.

A Equipe de Recepção recebe a todos com simpatia e
alegria. Visitante, a sua presença nos alegra e seja
muito bem-vindo entre nós.
“Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um
coração sincero e com plena convicção de fé, tendo
os corações aspergidos para nos purificar de uma
consciência culpada e tendo os nossos corpos
lavados com água pura.” (Hebreus 10:22)

