
PRINCÍPIOS BATISTAS 

I - A Autoridade 

3. O Espírito Santo 

O Espírito Santo é presença ativa de Deus no mundo e, 
particularmente, na experiência humana. É Deus revelando sua pessoa 
e vontade ao homem. O Espírito, portanto, é a voz da autoridade 
divina. É o Espírito de Cristo, e sua autoridade é a vontade de Cristo. 
Visto que as Escrituras são produto de homens que, inspirados pelo 
Espírito, falaram por Deus, a verdade da Bíblia expressa a vontade do 
Espírito, compreendida pela iluminação do mesmo. Ele convence os 
homens do pecado, da justiça e do juízo, tornando assim efetiva a 
salvação individual, através da obra salvadora de Cristo. Ele habita 4o 
coração do crente, como advogado perante Deus e intérprete para o 
homem. Ele atraiu fiel para a fé e a obediência e, assim, produzem na 
sua vida os frutos da santidade e do amor.  
O Espírito procura alcançar vontade e propósito divinos entre os 
homens. Ele dá aos cristãos poder e autoridade para o trabalho do reino 
e santifica e preserva os redimidos, para o louvor de Cristo; exige uma 
submissão livre e dinâmica à autoridade de Cristo, e uma obediência 
criativa e fiei à Palavra de Deus.  
O Espírito Santo é o próprio Deus revelando sua pessoa e 
vontade aos homens. Ele, portanto, interpreta e confirma a voz 
da autoridade divina.  

II - O Indivíduo 

1 . Seu Valor  

A Bíblia revela que cada ser humano é criado à imagem de Deus; é 
único, precioso e insubstituível. Criado ser racional, cada pessoa é 
moralmente responsável perante Deus e o próximo. O homem, como 
indivíduo, é distinto de todas as outras pessoas. Como pessoa, ele é 
unido aos outros no fluxo da vida, pois ninguém vive nem morre por si 
mesmo. 
A Bíblia revela que Jesus Cristo morreu por todos os homens. O fato de 
ser o homem criado à imagem de Deus, e de Jesus Cristo morrer para 
salvá-lo, é a fonte da dignidade e do valor humano. Ele tem, direitos 
outorgados por Deus, de ser reconhecido e aceito como indivíduo, sem 
distinção de raça, cor, credo, ou cultura; de ser parte digna e 
respeitável da comunidade; de ter a plena oportunidade de alcançar o 
seu potencial.  
Cada indivíduo foi criado à imagem de Deus e, portanto, merece 
respeito e consideração como uma pessoa de valor e dignidade 
infinita. 
 

Continua no próximo informativo... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus, o amigo 
 

“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.”  
João 15:13 

Quantos amigos tenho? Não sei bem. Se contar os amigos 
pela medida e o modelo de Jesus, talvez não tenha muitos 
amigos. A medida é o amor e o modelo foi ter demonstrado o 
maior amor: Ele deu Sua vida. 

Pela medida de Cristo devo me perguntar a quem eu amo 
de verdade? Amigos não são aqueles que me amam, mas 
aqueles a quem eu amo, pois a verdadeira amizade não existe 
sem amor. Afinal, amigo é o que reparte com outro sua vida. E 
só reparte voluntariamente quem renunciou ao egoísmo e se 
embrenhou pelos caminhos do amor. 

Nós demonstramos nosso amor e nossa amizade somente 
dentro de nossas limitações para amar. E amor tem limites. 
Limites de quantidade e limites de qualidade. Não posso amar a 
todos e aos que amo não amo com a mesma intensidade. Há 
conhecidos a quem chamamos amigos e há amigos chegados. E 
há amigos mais chegados que um irmão. Entretanto, Jesus 
amou a todos igualmente e mostrou o maior amor que poderia 
haver: Ele deu Sua vida por mim. Tal dívida de amor é 
impagável, por isso torno-me, voluntariamente, um escravo 
desse Amigo. Sigo agora suas ordens. E o que Ele manda fazer é 
simples, embora muito difícil: “Ame, como Eu amo você”! 
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  “Ora, o Senhor é Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 



C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  

 

Música Inicial ............................................................ Instrumental 

Oração ............................................................................Dirigente 

Palavra de Boas Vindas ...................................................Dirigente 

Música Especial ......................................................... Coral Infantil 

Dedicação de Dízimos e Ofertas ................................ Congregação 

Cânticos .................................................................... Congregação 

Música Especial .................................................... Coral de Adultos 

Palavra ........................................................... Pr. Luiz Carlos Lima 

Música Especial .................................................... Coral de Adultos 

Música Final ............................................................ Instrumental 
 
 

C O M U N I C A Ç Õ E S  
 
 
LEITURA DA BÍBLIA – Você já leu a Bíblia toda? O que você 
está esperando? Comece agora! "Procure apresentar-se a Deus 
aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e 

que maneja corretamente a palavra da 
verdade" (2 Timóteo 2.15) 
 Vamos ler a Bíblia toda durante o ano de 
2005. Para isso, basta seguir o programa 
de leitura semanal que será apresentado 
aqui no seu boletim. 
 

 
JANEIRO 

1   Lc 5.27-39   Gn 1-2   Sl 1 

2   Lc 6.1-26   Gn 3-5   Sl 2 

3   Lc 6.27-49   Gn 6-7   Sl 3 

4   Lc 7.1-17   Gn 8-10   Sl 4 

5   Lc 7.18-50   Gn 11   Sl 5 

6   Lc 8.1-25   Gn 12   Sl 6 

7   Lc 8.26-56   Gn 13-14   Sl 7 

8   Lc 9.1-27   Gn 15   Sl 8 

Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo 
bíblico às 8:00 PM. Venha e traga visitantes. 
Vamos dar início ao estudo do livro de 
Filipenses. Não deixe de participar.  

 
ANIVERSARIANTES DO MÊS 

 
“O Senhor te abençoe e te guarde.” Num. 6.24. 

 
Dezembro, 4 -  Stephanie Machado  
Dezembro,14 - João Rubens 
Dezembo, 14 - Solenir Machado 
Dezembro,17 - Clarisse Carvalho 
Dezembro,31 - Sotiris Malas 
 

Nós amamos vocês! 
 

 
VISITANTE -  Sua presença é muito importante para 
nós. Volte sempre! 
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Sua Ministra 
Jocilene Ayres Malas  


