DOUTRINAS BATISTAS
XVI - ORDEM SOCIAL
Como o sal da terra e a luz do mundo, o cristão tem o dever de
participar em todo esforço que tende ao bem comum da sociedade em
que vive (1). Entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar
a mensagem d evangelho; o bem-estar social e o estabelecimento da
justiça entre os homens dependem basicamente da regeneração de
cada pessoa e da prática dos princípios do evangelho na vida individual
e coletiva (2). Todavia, como cristãos, devemos estender a mão de
ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciões, aos enfermos e a outros
necessitados, bem como a todos aqueles que forem vítimas de
quaisquer injustiça e opressões (3). Isso faremos no espírito de amor,
jamais apelando para quaisquer meios de violência ou discordantes das
normas de vida expostas no Novo Testamento (4).
(1) Mat. 5:13-16; João 12:35,36; Fil. 2:15 (2) Mat. 6:33; 25:31-46;
Mar. 6:37; Luc. 10:29-37; 19:8,9; João 6:26-29; At. 16: 31-35; Mat.
28:19 (3) Êx. 22:21,22; Sal. 82: 3,4; Ecl. 11:1,2; Miq. 6:8; Zac. 7:10
(4) Is. 1:16-20; Miq. 6:8; Mat. 5:9; Luc. 3:10-14; At.4:32-35; II
Tim.2:24; Filem.; Tiago 1:27
XVII - FAMÍLIA
A família, Criada por Deus para o bem do homem, é a primeira
instituição da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico e
duradouro, por toda vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela
infidelidade conjugal (1). O propósito imediato da família é glorificar a
Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão,
educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e bem
assim o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas
dimensões (2). Caída em virtude do pecado, Deus provê para ela,
mediante a fé em Cristo, a bênção da salvação temporal e eterna, e
quando salva poderá cumprir seus fins temporais e promover a glória
de Deus (3).
(1) Gên. 1:27; 2:18-25; Jos. 24:15; I Reis 2:1-3; Mal. 2:15; Mar.
10:7-9,13-16; Ef. 5:22-33; 6:1-4; Col. 3:18-25; I Tim. 3:4-8; Heb.
13:4; I Ped. 3:1-7 (2) Gên. 1:28; 2:18-25; Sal. 127:1-5; Ecl. 4:9-13
(3) At. 16:31,34

“Ora, o Senhor é Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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JESUS, A VERDADE
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” João 8:32

Em quem confiar hoje em dia? Só vejo falsidade, engano,
mentira por trás das palavras, dos gestos calculados, dos
sorrisos e até das lágrimas fingidas!
Não vou confiar em mais ninguém! Assim, evito o risco de
sofrer novas decepções. Mas, sei que a vida não é assim.
Nenhum relacionamento floreceria, cercado por uma onda de
desconfiança.
Se não assumirmos o risco das surpresas desagradáveis, das
decepções e fraquezas de caráter, teremos que nos esconder
atrás das grades de precaução e da desconfiança. Este será um
mundo frio e solitário, impossível de se viver.
A decepção acontece conosco mesmo. De repente,
descobrimos nossa falha de caráter, nossa própria incoerência.
Falamos em amor, tolerância e alimentamos o ódio, a
discriminação. Apanhamo-nos fingindo, camuflando idéias e
ações para que não sejamos descobertos. Colocamos máscara e
fingimos ser alguma coisa que, de fato, não somos.
Verdade! Jesus é a Verdade. Nele podemos confiar de
maneira absoluta. Nele econtramos o refúgio e o bálsamo da
graça, para enfrentarmos nossas falsidades e vencermos nossas
próprias mentiras.
Pense: Natal é tempo de abandonar a falsidade, a hipocrisia,
a mentira para viver a verdade. Jesus é a Verdade.

Continua no próximo informativo...
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CELEBRAÇÃO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

4, dezembro de 2004

5, dezembro de 2004

LOUVEMOS AO SENHOR

Música Inicial .............................................. Instrumental
Oração ...............................................................Dirigente

Cânticos........................................ Grupo de Louvor - IBLNY

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

Louve - Pela Fé - Casa de Deus - Fonte de Água Viva
Tudo é Possível - Os Que Confiam No Senhor

Mensagem Musical ...................................Grupo de Louvor

VAMOS ALABAR AL SEÑOR
Alabanzas .............................................. Grupo de Alabanza
Me Gusta Estar en Tu Casa - Celebrad A Cristo
Celebrad – Venció- Canta Al Señor
LOUVEMOS AO SENHOR
Cânticos........................................ Grupo de Louvor - IBLNY
Novo Coração - Há Uma Unção
LETS PRAISE THE LORD
Praises ..................................................... Corrinne Malone
Blessed Assurance - Count Your Blessings
What a Friend we Have in Jesus
Special Music ..............................................Corrinne Malone
Palavra Pastoral...........................................Rev. Gary Frost
Mensagem Musical .............................. Jocilene Ayres Malas
LOUVEMOS AO SENHOR
Cânticos........................................ Grupo de Louvor - IBLNY
Toma o Teu Lugar - Em Espírito e Em Verdade - Aos Pés da Cruz
(Meu Jesus Maravilhoso És) - Preciso de Ti - Água Viva
Verdadeiro Adorador
We are very pleased to welcome the Reverend Gary Frost,
Executive Director of New York Metropolitan Baptist Association,
who will be bringing us the word of God this evening.

Dedicação de Dízimos e Ofertas.....................Congregação
Reflexão ............................................... Pr. Marlei Arantes
Ceia Memorial ................................. Pr. Luiz Paulo Dunham
Música Final ................................................ Instrumental

COMUNICAÇÕES

AGENDA
Dezembro, 19 às 11:30AM
Musical Infantil – Fale com a tia Milene ou com a
tia Silvana os nomes dos amiguinhos que você vai
trazer, para que possamos fazer os convites que
serão entregues a eles.
Dezembro, 25 às 6:00 PM
Christmas’
Dinner
Venha
celebrar o Natal de Jesus Cristo,
nosso Salvador, conosco! Traga visitantes!
Após o jantar, participe do musical
Um Natal Inesperado.

Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00
PM. Venha e traga visitantes.
JORNADA DE ORAÇÃO – Se você ainda não colocou seu nome no
relógio de oração, para participar da nossa jornada de intercessão,
procure a Ir. Ana Conceição ou a Ir. Silvana Rego o mais rápido
possível. “Orai cem cessar.” – I Tessalonicenses 5.17

VISITANTE - Sua presença é muito importante
para nós. Volte sempre!

