DOUTRINAS BATISTAS
XVIII - MORTE
Todos os homens são marcados pela finitude, de vez que, em
conseqüência do pecado, a morte se estende a todos (1). A Palavra de
Deus assegura a continuidade da consciência e da identidade pessoais
após a morte, bem como a necessidade de todos os homens aceitarem
a graça de Deus em Cristo enquanto estão neste mundo (2). Com a
morte está o destino eterno de cada homem (3). Pela fé nos méritos
do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, a morte do crente deixa de
ser tragédia, pois ela o transporta para um estado de completa e
constante felicidade na presença de Deus. A esse estado de felicidade
as Escrituras chamam “dormir no Senhor”(4). Os incrédulos e
impenitentes entram, a partir da morte, num estado de separação
definitiva de Deus (5). Na Palavra de Deus encontramos claramente
expressa a proibição divina da busca de contato com os mortos, bem
como a negação da eficácia de atos religiosos com relação aos que já
morreram (6).
(1) Rom. 5:12; 6; I Cor. 15:21,26; Heb. 9:27; Tiago 4:14 (2) Luc. 16:19-31; Heb. 9:27 (3) Luc. 16:1931; 23:39-46; Heb. 9:27 (4) Rom. 5:6-11; 14:7-9; I Cor. 15:18-20; II Cor. 5:14,15; Fil. 1:21-23; I
Tess. 4:13-17; 5:10; II Tim. 2:11; I Ped. 3:18; Apoc. 14:13 (5) Luc. 16:19-31; João 5:28,29 (6) Êx.
22:18; Lev. 19:31; 20:6,27; Deut. 18:10; I Crôn. 10:13; Is. 8:19;38:18; João 3:18; 3:36; Heb. 3:13

XIX - JUSTOS E ÍMPIOS
Deus, no exercício de sua soberania, está conduzindo o mundo e a
história a seu termo final (1). Em cumprimento à sua promessa, Jesus
Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e
glória (2). Os mortos em Cristo serão ressuscitados e os crentes ainda
vivos juntamente com eles serão transformados, arrebatados e se
unirão ao Senhor (3). Os mortos sem Cristo também ressuscitados (4).
Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens
comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados,
cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam
os frutos da fé ou os da incredulidade (5). Os ímpios condenados e
destinados ao inferno lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus
(6). Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e
habitarão para sempre no céu, com o Senhor (7).
(1) Mat. 13:39,40; 28:20; At. 3:21; I Cor. 15:24-28; Ef. 1:10; II Ped. 3:10 (2) Mat. 16:27; 24:27-31;
26:64; Mar. 8:38; Luc. 17:24; 21:27; At. 1:11; I Tess. 4:16; I Tim. 6:14,15; II Tim. 4:1,8; Tito 2:13;
Heb. 9:28; Apoc. 1:7 (3) Dan. 12:2,3; João 5:28,29; 6:39,40,44; 1:25,26; Rom.8:23; I Cor. 15:12-58;
Fil. 3:20,21; Col. 3:4; I Tess. 4:14-17 (4) Dan. 12:2; João 5:28,29; At. 24:15; I Cor. 15:12-24 (5) Mat.
13:49,50; 25:14-46; At. 10:42; I Cor. 4:5; II Cor. 5:10; II Tim.4:1; Heb. 9:27; II Ped. 2:9; 3:7; I João
4:17; Apoc. 20:11-15; 22:11,12 (6) Dan. 12:2,3; Mat.16:27; 18:8,9; 25:41-46; Mar.9:43-48; Luc.
16:26-31; João 5:28,29; Rom. 6:22,23; I Cor. 6:9,10; Ii Tess. 1:9; Apoc. 20:11-15 (7) Dan. 12:2,3;
Mat. 16:27; 25:31-40; Luc. 14:14; 16:22,23; João 5:28,29; 14:1-3; Rom. 6:22,23; I Cor. 15:42-44;
Apoc. 22:11,12
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“Ora, o Senhor é Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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JESUS, O SALVADOR
“Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados..” Mateus 1:21

Ouvimos de novo entre as cantigas de Natal a história singela e
emocionante do nascimento de Jesus. Deus falou ao coração de
José e ele não teve receio de receber Maria como sua esposa,
apesar de sua gravidez. Surpresa e alívio. Deus voltava a
comunicar-se com seu povo e o fazia de modo inesperado.
Por que havia o Deus Eterno decidido tornar-se um ser humano
através do ventre de uma mulher? E por que os havia escolhido
entre tantos outros casais? O alívio era saber que Maria não o
havia traído. E como poderia fazer algo assim, aquela moça
meiga e terna a quem havia dado seu coração?
Vai nascer um menino! Foi o aviso dado, e seu nome será Jesus!
O nome não era estranho ou incomm. Era equivalente ao nome
Josué, o líder que havia introduzido o povo de Israel na
Palestina. Pequeno nome que encerrava toda a esperança do
povo: Salvação!
A palavra salvação ganhou outros significados, mas em seu
sentido mais amplo quer dizer cura, restabelecimento do corpo e
do espírito. Libertação completa de toda e qualquer tirania, seja
política, social, religiosa ou espiritual e a restauração do
indivíduo como pessoa criada à imagem e semelhança de Deus.
Extraído do folheto Cada Dia, vol. 23 - Celsino Gama

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial .............................................. Instrumental
Oração ...............................................................Dirigente
Palavra de Boas Vindas ......................................Dirigente
Mensagem Musical ...................................Grupo de Louvor
Dedicação de Dízimos e Ofertas.....................Congregação
Reflexão ............................................. Pr. Daniel Ledesma
Mensagem Musical ...................................Grupo de Louvor
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. Vamos dar início ao estudo do livro
de Filipenses. Não deixe de participar.
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
Semana de Oração – Durante a semana, o grupo de oração
estará visitando os lares, para momentos de intercessão em
grupo, como parte da nossa jornada de oração. Sejam todos
bem vindos aos locais de culto!
Segunda-feira: Dona Wine
Terça-feira: Jerusa Soares e João Rubens
Quinta-feira: Sr. Manuel
Sexta-feira: Lecir e Alberto

ANIVERSARIANTES DO MÊS
“O Senhor te abençoe e te guarde.” Num. 6.24.

Dezembro, 4 - Stephanie Machado
Dezembro, 14 - João Rubens

Nós amamos vocês!
UTILIDADE – Para você que deseja aprender ou aprimorar

ENSAIOS

UM NATAL INESPERADO – Já estamos bem adiantados em
nossos ensaios, mas temos músicas e drama para prepararmos.
Domingo, 3:00 PM.
WWW.CHRISTMASONLINE.COM – Pais e responsáveis,
tragam seus filhos aos ensaios. Temos muito trabalho a fazer.
(In English) Domingo, 12:00 e 3:00 PM com Tia Milene
Gomes.

seu inglês: The Brooklyn Tabernacle Downtown Learning Center
estará recebendo inscrições na segunda-feira, 3 de janeiro, 2005
– 5:00 PM – 8:00 PM. (180 Livingston Street – 718-290-2232)
FREE CLASSES MANHÃ E NOITE!

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

