ALEGRAIVOS SEMPRE NO SENHOR.

Frequentemente temos ouvido sobre a Alegria, mas
parece, só parece, que nossa tristeza é interminável, em
razão das dificuldades que enfrentamos e por vezes em
todas as áreas da Vida. Desde a Espiritual, até as questões
que afetam aqueles que estão ao nosso derredor.
Termina uma, ou nem termina, inicia-se outra batalha.
Então, quando ouvimos o Salmo 122-1 (Alegrei-me
quando me disseram vamos a casa do Senhor); ficamos
ainda mais incomodados, pois como iremos a casa do
Senhor Alegres, se, em diversas situações temos tristezas.
Uma contradição ou um Paradoxo (duas forças contrárias
que deveriam anular-se).
Refletindo sobre a palavra Alegria e sua origem, para de
uma vez por todas clarear nosso entendimento sobre os
motivos pelos quais o Senhor Jesus insiste para que
sejamos alegres.
Do latim felicitas (que foi originado do termo felix ou
feliz), originou-se a palavra Phyo no Grego, cujo
significado é produzir, produtivo ou fecundo; relacionado
ao comportamento de alguém que esta Alegre. Na vida
secular, seria alguém de “bem com a vida”. Conclui-se que
além da palavra ser uma manifestação de exultação, de
glorias, de vitórias, significa também um estado ou uma
forte motivação para alcançar nossos interesses.
Novamente nos questionamos: como poderemos ser
alegres e produtivos, vibrantes, entusiasmados, se nossas
convicções ficam abaladas frente as enfermidades,
injustiças, desemprego, pressões, etc., mesmo estando
diariamente na presença do Senhor Jesus (é sempre
importante lembrar que a Alegria do Senhor não tem
espaço em nós, se,
por nossa própria vontade,
escolhermos tentar conviver com o nosso velho
conhecido o Pecado). No contexto Bíblico e nos textos
que usamos na Língua Portuguesa a conotação é quase a
mesma, mas com uma grande diferença, você pode ter ou
estar alegre mesmo vivendo em uma condição que
aparentemente é contraditória.
Uma boa referência exemplo de como podemos buscar a
Alegria ou a produtividade no contexto Espiritual ou na
casa do Senhor, encontramos no livro de Neemias,
capítulo 8. Neemias juntamente com outros escolhidos
por Deus, especialmente o sacerdote Esdras, iniciam a
reconstrução de Jerusalém. Em um determinado
momento, o Povo ajuntou-se como um só homem e pediu
a Esdras que lesse a palavra que o Senhor havia prescrito
a Israel. Observa-se que naquele momento difícil do
retorno, enfrentando inúmeras tragédias, após a leitura
da Palavra do Senhor, Neemias conclama o povo a comer
e alegrar-se, e cita que a Alegria do Senhor é a nossa
força (8:10); o impacto é muito grande para a esperança
deles.

Naquele momento Israel então passa por uma
transformação Espiritual, Social, Material e Intelectual.
Lembrando a partir da leitura da Palavra.
Podemos citar outra boa referência, em II aos Coríntios
6:4-10; quando o Apostolo Paulo, após ter passado por
aquele Centro Helênico conforme Atos 17
(multicultural e multirreligioso). Ele conclama os
Irmãos para Alegrar-se e que, a Alegria é sim possível
em situações contraditórias; pois a nossa Alegria está
em Cristo Jesus.
Paulo usa a partir do versículo 6 diversas contradições
ou Paradoxos para justamente se contrapor às teorias
filosofais, especialmente Epicuro que há mais de 2
séculos pregava que Deus não existia em razão de suas
contradições ou paradoxos (não entraremos aqui em vã
discussão filosófica); deixando claro que a Alegria,
vinda de Cristo Jesus, através do Espirito Santo e do
conhecimento da palavra é diferente da alegria do
mundo. Suas consequências obviamente advêm da
nossa fé em Cristo e de nosso posicionamento diário
para com Ele.
Aos filipenses, capitulo 4:1 o apostolo cita que os
filipenses são sua Alegria e Coroa (verso 1) e do verso 4
ao 10, pede que sejam Alegres no Senhor (Alegrai-vos
sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos), pois é
dessa forma que que a paz do Senhor que excede todo
o entendimento guardará o nosso coração e a nossa
mente, em Cristo Jesus;
Por último, precisamos definir o que queremos viver, o
Paradoxo dos nossos dias, onde busca-se uma alegria
que termina quando as dificuldades aparecem, e,
frequentemente confundimos ou queremos essa alegria
(em todas as áreas de nossas vida), ou aquela Alegria
que é uma aparente contradição, mas que sabemos ser
de fato a Alegria verdadeira, que nos faz produtivos
para o Senhor, e juntos, como um só corpo, através do
Espirito Santo experimentemos a cada dia a Alegria de
servir Jesus Cristo, a Alegria de estar em Cristo,
sabendo que Ele é a nossa Alegria e nós somos a Alegria
Dele.
Paulo Teixeira.
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Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas
as terras.
Servi ao Senhor com alegria; e entrai
diante dele com canto.
(Salmos 100:1,2)

QUEM É A IGREJA?

JOVENS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

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!

“EI JOVEM!”
Esperamos que tenham descansado bastante!
Estamos de volta desde sábado passado, agora neste
primeiro sábado de fevereiro (02/02), teremos
nosso primeiro Tribus Extencion que será na casa de
uma família muito especial! Estaremos com nosso
querido pastor Paulo às 19h.
Já estamos também para recomeçar nossa EBD,
venha estar conosco!
Junte-se a nós e teremos um 2019 muito especial!
Forte abraço.
Pastor Adriano

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.

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
A partir de domingo 09/02 daremos início a próxima
etapa de estudos da EBD. Desde já convidamos os
irmãos a se programarem para estar conosco e
usufruírem do precioso estudo que será feito.
“E não sede conformados com este mundo, mas
sede transformados pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a
boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.”
(Romanos 12:2)

CEIA DO SENHOR
No próximo domingo à noite celebraremos com
alegria a primeira Ceia do Senhor neste novo ano.
Vamos juntos participar desta ordenança preciosa
deixada pelo Senhor para sua igreja.

CULTOS DE HOJE
Pela manhã temos nossos momentos de oração,
comunhão louvor e mensagem da Palavra. À noite,
mantemos o modelo costumeiro. Participe com
alegria destes momentos na Casa do Senhor.

IBUB KIDS
Atenção Pais!
Durante o mês de janeiro tivemos uma programação
diferente no período da manhã.
As crianças participarão do louvor na igreja e, ao
término, os pequenos de 3 até 8 anos irão para o
departamento infantil, os demais permanecerão no
culto. A partir do próximo domingo (03/02), com
início as 9h30, voltaremos nossa programação
normal. Contamos com a colaboração de todos!

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

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.

NOSSAS CANTINAS
No mês de janeiro não teremos a escala normal das
cantinas, o que acontecerá a partir do próximo
domingo.

RETORNANDO
Já está entre nós o querido Pr. Adriano e sua família,
após merecidas férias no México. Damos à família as
boas vindas e com alegria vamos viver juntos este
novo ano nas nossas vidas e na vida da IBUB.

SEJA BEM-VINDO
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)

NOSSAS PROGRAMAÇÕES
SÁBADO 23/02
- 9h Seminário de Mulheres
DOMINGO 24/02
- 18h30 Coral Adoradores

