PRINCIPIOS BATISTAS
I - A Autoridade
1. Cristo como Senhor

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”

A fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus Cristo. Sua
soberania emana de eterna divindade e poder - como o unigênito Filho
do Deus Supremo - de sua redenção vicária e ressurreição vitoriosa.
Sua autoridade é a expressão de amor justo, sabedoria infinita e
santidade divina, e se aplica à totalidade da vida. Dela procedem à
integridade do propósito cristão, o poder da dedicação cristã, a
motivação da lealdade cristã. Ela exige a obediência aos mandamentos
de Cristo, dedicação ao seu serviço, fidelidade ao seu reino e a máxima
devoção
à
sua
pessoa,
como
Senhor
vivo.
A suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus Cristo, e toda a
esfera da vida está estreita à sua soberania.
2. As Escrituras
A Bíblia fala com autoridade porque é a Palavra de Deus. É a suprema
regra de fé e prática porque é testemunha fidedigna e inspirada dos
atos maravilhosos de Deus através da revelação de si mesmo e da
redenção, sendo tudo patenteado na vida, nos ensinamentos e na obra
salvadora de Jesus Cristo. As Escrituras revelam a mente de Cristo e
ensinam o significado de seu domínio. Na sua singular e una revelação
da vontade divina para a humanidade, a Bíblia é a autoridade final que
atrai as pessoas a Cristo e as guiam em todas as questões de fé cristã e
dever moral. O indivíduo tem que aceitar a responsabilidade de estudar
a Bíblia, com a mente aberta e com atitude reverente, procurando o
significado de sua mensagem através de pesquisa e oração, orientando
a vida debaixo de sua disciplina e instrução.
A Bíblia, como revelação inspirada da vontade divina, cumprida
e completada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, é
nossa regra autorizada de fé e prática.

Continua no próximo informativo...

VISITANTE - Sua presença é muito importante para nós.
Volte sempre!
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O NATAL E A GLÓRIA DE DEUS
Os anjos que apareceram aos pastores quando estes guardavam seus
rebanhos no campo, na noite em que Jesus nasceu, cantaram esta canção: “Glória a
Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens” (Lucas 2:14).
Nesse cântico há uma tríplice conclamação dos anjos: Conclamação à
glorificação do nome de Deus; conclamação à paz na terra e conclamação ao
reconhecimento da boa vontade de Deus para com os homens.
Esses três elementos formam, por assim dizer, o núcleo do Natal. O caráter
moral, espiritual e existencial do Natal se expressas nestes três modos; na
glorificação a Deus, na promoção da paz e na divulgação da boa vontade de Deus
para com os homens.
Que quiseram dizer os anjos quando cantaram “glória a Deus nas alturas”?
Eles conclamavam seus companheiros, outros anjos, que povoam o céu, lugar onde
Deus habita de modo objetivo e pessoal, com os anjos e com as almas daqueles que,
tornando-se seus filhos, já deixaram este mundo - o lugar-sede do Governo de Deus.
O nascimento de Jesus, a encarnação do verbo, Deus tornando-se humano
para dar a vida pelos homens e salvá-los da condenação do pecado e da morte, para
redimir pessoas e para formar seu povo, isso é motivo para que Deus seja glorificado
no céu.
Toda a obra viva de Deus, todos os seus anjos, o acompanham em seus
feitos, desde a criação do mundo; e os anjos têm sido os seus mensageiros e agentes
de suas intervenções no mundo terreno, como por exemplo quando vieram destruir
Sodoma e Gomorra. Os anjos vieram aqui muitas vezes, trazendo mensagens de Deus
e cumprindo missões. Eles sabem que Deus está desenvolvendo, no mundo, seu plano
de redenção do homem. Eles participam dessa realização.
Então, na culminância da história, na plenitude dos tempos, o grande
milagre aconteceu: “O Verbo se fez carne e habitou entre nós” (João 1:14). Este é o
grande motivo da glorificação de Deus: A vinda do Cristo para consumar o plano de
redenção. O Messias já estava na terra. Um menino frágil, sim, mas iria crescer,
tornar-se homem, vivendo sem pecado, realizaria os milagres que o identificariam
como o Filho de Deus, e finalmente daria a própria vida, na cruz do Calvário, pelos
pecadores, para, o terceiro dia, derrotando a morte e confirmando ser o Filho de
Deus, ressuscitar gloriosamente.
A chegada de Jesus ao mundo foi, realmente, motivo para regozijo dos
anjos, e para que Deus, nas alturas, fosse glorificado.
Ao comemorarmos o Natal, juntemo-nos aos anjos, em seu júbilo e na
glorificação a Deus. Natal é um dia que deve levar-nos a refletirmos sobre a
necessidade de arrependimento e aceitação da dádiva de Deus, que é Jesus,
submetendo-nos ao seu Senhorio. Sem isso, fica sem sentido o Natal. Quem quiser
glorificar a Deus, com os anjos, neste Natal, deixe o Redentor entrar no coração e
nele habitar e a ele governar.
(Pr. Nilson Fanini – Extraído do site boas novas)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial......................................................................... Instrumental

UM NATAL INESPERADO – Já estamos bem adiantados em
nossos ensaios, mas temos músicas e drama para prepararmos.

Oração ........................................................................................ Dirigente
Hinos de Natal ....................................................................... Congregacao
Palavra de Boas Vindas............................................................... Dirigente
Dedicação de Dízimos e Ofertas............................................. Congregação
APRESENTAÇÃO DO MUSICAL WWW.CHRISTMASONLINE.COM
A Children’s Musical by NACY GORDON and JOHN CHISUM
Direção: MILENE GOMES

Christmastime Online
Surfin ‘the’ Net
All I Want for Christmas
Christmas Is
Something’s Missing
Help Me Find You
Christmas Is Christmas
A Network of Love
Angel Carol Medley
Surfin ‘the’ Net (Reprise)
A Network of Love (Reprise)
ELENCO:
Daniela Ludwig - Henrique Ludwig - Ivan Ludwig - Mauro Machado Jr.
Sofia - João Pedro – Beatriz Lima – Pollyanna Soares, Anthony Soares,
Nathalia Garcia, Briana, Suzana, Adriano, Daniel Olmo

AGENDA
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

JORNADA DE ORAÇÃO – A nossa jornada de 21
dias de oração chega ao fim hoje. Uma palavra de
gratidão a todos que se empenharam conosco para
buscarmos a vontade de Deus para a nossa igreja.
De modo especial aos lares que abriram suas
portas ao grupo de oração: Evanise e Chan; Jerusa e João
Rubens; Silvana; David; Vania; Clarice e Sandoval;Carmela e
José Carlos; Elizania e Helio; Milene e Carlos; Wine; Sr. Manuel;
Lecir e Alberto. “Conta as bênçãos, conta quantas são...”

Equipe de Apoio: Caroline Soares, Stephanie Machado, MER Silvana Rego
Palavra ......................................................................................... Pr. Luiz Paulo Dunham
Oração ......................................................................................... Pr. Luiz Paulo Dunham
Música .................................................................................. Coral Infantil

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

COMUNICAÇÕES
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.
Crianças – Que o Senhor as abençoe por anunciarem com toda
dedicação e alegria o grande amor de Deus para conosco –
Jesus Cristo - através deste musical.

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

Nós amamos vocês!

