PRINCÍPIOS BATISTAS
II - O Indivíduo

2. Sua Competência
O indivíduo, porque criado à imagem de Deus, torna-se
responsável por suas decisões morais e religiosas. Ele é
competente, sob a orientação do Espírito Santo, para formular a
própria resposta à chamada divina ao evangelho de Cristo, para
a comunhão com Deus, para crescer na graça e no
conhecimento de nosso Senhor. Estreitamente ligada a essa
competência está a responsabilidade de procurar a verdade e,
encontrando-a, agir conforme essa descoberta, e partilhar a
verdade com outros. Embora não se admita coação no terreno
religioso, o cristão não tem a liberdade de ser neutro em
questões de consciência e convicção.
Cada pessoa é competente e responsável perante Deus, nas
próprias decisões e questões morais e religiosas.

3. Sua Liberdade
Os batistas consideram como inalienável a liberdade de
consciência, a plena liberdade de religião de todas as pessoas. O
homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião; escolher ou
mudar sua crença; propagar e ensinar a verdade como a
entenda, sempre respeitando os direitos e convicções alheias;
cultuar a Deus tanto a sós quanto publicamente; convidar outras
pessoas a participarem nos cultos e noutras atividades de sua
religião; possuir propriedade e quaisquer outros bens
necessários.
Tal liberdade não é privilégio para ser concedido, rejeitado ou
meramente tolerado - nem pelo estado, nem por qualquer outro
grupo religioso - é um direito outorgado por Deus.
Cada pessoa é livre perante Deus, em todas as questões de
consciência, e tem o direito de abraçar ou rejeitar a religião,
bem como de testemunhar de sua fé religiosa, respeitando os
direitos dos outros.
Continua no próximo informativo...

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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CONFIE EM DEUS!
Os ventos frios anunciam a chegada do inverno e o
fim de mais um ano. Os flocos de neve, obedecendo a
ordem do Criador, caem, um a um, para formarem o
tapete branco que adorna os parques, os telhados, as
ruas, as montanhas.
As pessoas que os estudam e fotografam
continuamente descobrem, para seu espanto, que não existem dois
iguais.
Quando paramos para entender que toda aquela neve é
composta de lindos flocos delicadamente desenhados, entendemos que
ninguém mais, além do Senhor Deus, o Criador dos flocos de neve,
poderia desenhar tantos sem repeti-los.
Deus gosta da diversidade. Tais quais flocos de neve somos nós.
Cada qual único em toda história da humanidade. Ao pensarmos que o
Senhor nos conhece em todos os aspectos da nossa vida, nos
maravilhamos, pois entendemos que ele está preocupado conosco. Está
atento à voz dos nossos corações, porque somos especiais para ele. E
porque somos especiais para ele, supre nossas necessidades, dia após
dia, até mesmo antes de pedirmos ou pensarmos. “Ora, àquele que é
poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que
pedimos ou pensamos.”
Que Deus maravilhoso, não apenas pelos flocos de neve,
mas por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre
nossas vidas. Bênçãos únicas, divinamente desenhadas para
cada um de nós, entregues segundo após segundo.
Algumas caem despercebidas, e nós não paramos para
analisá-las, mas só de terem vindo das mãos de Deus já são maravilhas
nas nossas vidas.
Essa é a primeira semana do ano, paremos por algum tempo, em
oração ao Senhor, para agradecer: o sorriso das crianças, os amigos, a
saúde, a perfeição do nosso organismo, cada membro da nossa família,
o sustento material, o teto, o alimento, a roupa limpa, o sustento
espiritual, o templo onde vamos adorá-lo; os irmãos em Cristo Jesus;

Jesus; o amor incondicional com o qual nos abraça todos os dias,
transformando impossíveis em bênçãos para nós. E façamos como o
salmista nos diz: “Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele
o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como
o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele...”
E obedeçamos o conselho do nosso Mestre e Salvador: “... buscai
primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.”
Pois se Deus veste os campos com lírios, alimenta
as aves do céu com sementes, e se preocupa em
fazer um desenho para cada floco de neve, quanto
mais importantes somos nós, pessoas por quem
Jesus morreu.
“Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.”
Que o Senhor a todos continue a abençoar no ano de 2005!

MER. Silvana Rego

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

VISITANTE - Sua presença é muito importante
para nós. Volte sempre!
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”
Sl. 122.1

LEITURA DA BÍBLIA –
JANEIRO
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toda durante o ano de 2005. Para isso, basta
seguir o programa de leitura semanal que
será apresentado aqui no seu boletim.

Hino Congregacional ................................................. Congregação
Oração ............................................................................Dirigente

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Palavra de Boas Vindas ...................................................Dirigente
Momento de Celebração ....................................... Grupo de Louvor
Palavra do Ministério de Educação Religiosa ...... MER Silvana Rego

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

Hino Missionário ....................................................... Congregação
Dedicação de Dízimos e Ofertas ................................ Congregação
Mensagem Musical .............................................. Gregory Machado
Palavra ....................................................... Pr. Luiz Paulo Dunham
Momento para Reflexão .......................................... Congregação
Oração Final e Benção ................................ Pr. Luiz Paulo Dunham
Música Final ............................................................ Instrumental

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.
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Caroline Soares
Monica Malas
Lídia Parreira
Rômulo Tinoco

Nós amamos vocês!
ESCALA DE DIRIGENTES DE CULTO PARA JANEIRO
2 – João Rubens Soares
9 – Alberto Siqueira
16 – Jerusa Soares
23 – Fátima Parreira
30 – Evanise Chan

