Nação da Cruz

Boletim Dominical

Governador cristão de Jacarta na Indonésia, foi acusado pela
comunidade muçulmana de blasfemar contra o Islã
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BasukiTjahajaPurnama, mais conhecido como "Ahok",
recebeu a sentença de dois anos de prisão por
supostamente blasfemar contra o islã. O processo judicial
teve apoio político, o que ilustra a crescente intolerância
religiosa na Indonésia. O juiz principal,
DwiarsoBudiSantiarto, declarou a culpa de Ahok, dizendo:
"Numa sociedade religiosa, o réu deve ter cuidado para
não usar palavras com conotações negativas a respeito dos
símbolos das religiões". Outro juiz, Abdul Rosyad,
acrescentou que "o réu não se sentia culpado e seu ato
causou ansiedade e sofrimento aos muçulmanos".
A irmã do governador, Indra, disse que o único livro que ele levou
consigo foi a Bíblia. "Ele adora ler a palavra, e sei que poderá orar sempre
que quiser", disse. A solicitação para libertá-lo se espalhou pelas igrejas e
instituições cristãs indonésias. Uma declaração que saiu no dia 10 de maio,
dizia o seguinte: "O veredito dos juízes do Tribunal mostra preconceito em
relação à aplicação da lei contra Ahok, que não teve a intenção de cometer
blasfêmia contra o islã. Portanto, pedimos para que ele seja liberado e
exonerado de todas as acusações e decisões judiciais". Ore por Ahok e pelos
demais cristãos perseguidos na Indonésia.
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Domingo
09h
Escola Dominical
10h30
1º Culto
18h
2º Culto
20h
3º Culto
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Quarta-feira
12h15
Meia Hora com Jesus
14h30
Tarde da Restauração

Terça-feira
14h30
Discipulado p/Mulheres
19h30
Culto de Oração,
Libertação e Cura
19h30
Culto dos Juvenis
Culto Infantil: Salas do 1º andar

Sábado
20h
20h

Sexta-feira
20h
Reunião dos Homens
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Pontos Missionários e Campo Missionário:
P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
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Culto dos Jovens
Culto da Família (2º do mês)

Aconselhamento Pastoral
Das 09h às 18h
Agende um horário na secretaria da Igreja

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo às 19h30 - Culto

A SALVAÇÃO
“... em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste
mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito
que, agora, opera nos filhos da desobediência”
(Efésios 2:1)
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Eudes Dias

O texto de Efésios 2:1 nos mostra que
estávamos mortos em nossos delitos e
pecados. Como vimos o pecado nos separou da
comunhão com Deus gerando morte espiritual,
mas o resultado da desobediência do ser
humano não foi só a morte espiritual.
A Bíblia nos ensina que um dia todos nós compareceremos
diante de Deus para prestar contas de todos os nossos atos,
para aqueles que forem achados em débito (falta) para com
Deus está reservado o juízo e uma eternidade em tormento.
Disso fomos salvos, de uma existência miserável à parte
da comunhão com Deus. Isso é o que veremos neste estudo.
Pela Graça sois salvos (Ef 2:8)
Tínhamos uma “dívida” com Deus que precisava ser
quitada. O preço pelo pecado (desobediência) precisava ser
pago. Deus, que é amor, desejava nos isentar da punição
(juízo), mas por ser justo não podia desconsiderar nosso erro,
inocentando o culpado (Ex 34:7b).
Um justo pecou, maculando toda a criação de Deus; um
outro justo precisava redimi-la. Como todos pecaram (Rm
2:23) ninguém podia trazer salvação a humanidade. Por isso
Cristo Jesus, que era filho de Deus (Fl 2:6), assumiu a forma
humana (encarnou-se), viveu uma vida sem pecado (Hb
4:15), pagou o preço pela nossa dívida morrendo na cruz (Cl
2:14 e Jo 19:30) e derramando o seu sangue para nos purificar
(I Jo 1:7).
Esta é a graça (favor imerecido) pela qual somos salvos.
Por meio da Fé ( Ef 2:8)
Vemos então que a salvação foi um presente concedido por
Deus através de Cristo Jesus. Mas isso tudo de nada adianta se
não acreditarmos e aceitarmos o presente de Deus.
Precisamos crer para usufruir do presente.
Somos salvos por meio da fé.
continua na pág. 02
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Como podemos ter certeza da salvação?
Talvez esse seja o maior questionamento das pessoas sobre a salvação, e
muitos até chegam a afirmar, erroneamente, que não se pode ter certeza da
salvação.
Os textos bíblicos de João 5:24 e I João 5:11-13 nos mostram que se ouvimos
as boas novas de salvação, cremos e recebemos a Jesus Cristo como Senhor e
Salvador de nossas vidas já passamos da morte para a vida (fomos salvos).
A passagem de I João 5:13 ainda nos diz que essas coisas foram escritas para
que saibamos que já temos a salvação (vida eterna).
A nossa certeza se baseia na Bíblia (Palavra de Deus) e no fato de que Deus não
mente (Tito 1:2). Se Ele falou é certo que fará.
Conclusão
Como vemos a salvação é dom de Deus e não fruto de nossas obras (Ef 2:8-9).
Isso não quer dizer que as obras não são importantes, somente não são a causa, o
motivo da nossa salvação.
A Bíblia nos ensina que devemos praticar obras dignas de arrependimento ( At
26:20), que Deus nos redimiu (criou em Cristo Jesus) para praticarmos boas obras (
Ef 2:10).
A pessoa arrepende-se e abandona o pecado porque foi salva, não para ser
salva. As boas obras são a conseqüência da salvação. Aquele que passou pelo novo
nascimento anda em novidade de vida.
Extraído

Agenda
01 de Julho – Noite da Fogueira
Festa da Fogueira é pra lá de bom e você não pode ficar de
fora! Toda a Igreja está convidada a participar, teremos
louvores e comidas típicas. Será nas dependências da Igreja
às 20h. Vista seu mió traje caipira e venha participar!

Recados
Barco Hospital – Missão Amazônia
Na segunda semana de agosto, uma equipe de Londrina embarcará para mais uma
missão no Barco Hospital Metodista (Amazônia). Para isso, necessitamos da sua
colaboração com doações que serão entregues às comunidades atendidas. Segue a
lista de utensílios necessários para a missão:
- produtos de higiene pessoal: escova e pasta de dente adulto e infantil, sabonete,
absorvente, fralda;
- produtos de beleza para mulheres e crianças: laços, presilhas, tiaras, etc;
- materiais escolares de pequenas dimensões: cadernos, lápis de cor, estojos, lápis,
caneta, borracha, livros bíblicos e educativos;
- remédios novos ou usados, desde que estejam dentro do prazo de validade.
Confira a lista de medicamentos na aba do boletim.

Acampamento de Inverno dos Juvenis
Aconteceu o acampamento de inverno "Amor Real" onde compareceram mais de 100
juvenis. Foram momentos incríveis, onde muitos aprenderam o valor do amor de
Cristo por nós e a valorizar a liberdade que temos de demonstrar amor e louvar ao
nosso Deus.

18 DOMINGO
Sergio Cavalcanti dos Santos
Davi de Souza Flavio
Rosangela Ferreira da Silva
19 SEGUNDA
Nathália dos Santos Nascimento
João Carlos Konewalik de Souza
Marta Angélica Monteiro
Gabriela Karine Dagur
20 TERÇA
Rafaela Trevisan Pamplona
Talita Silva Alves
21 QUARTA
Maria Eduarda Favero e Silva
Tatiana Alves de Oliveira Cruz
22 QUINTA

Testemunho
Esse acampamento foi algo totalmente diferente do que imaginei. Deus curou coisas
em mim que eu nem lembrava mais, porém, me machucavam ainda, dava pra ver
claramente a presença de Deus naquele lugar, Ele fez mudanças maravilhosas.
Foi realmente muito bom, cada momento, nos cultos ou nas descontrações, tudo
foi feito com carinho e amor, agradeço a Deus pela vida dessa liderança que se
esforçou muito pra esse acampa acontecer, e tenho certeza que Deus fará muita
coisa ainda com os juvenis!

23 SEXTA
Fabiano Rodrigues Simão
24 SÁBADO

Anna Beatriz Coutinho

08 de Julho – Chá de Mulheres
Convidamos todas as mulheres a participar da 2ª edição do Chá “Mulheres que
perfumam”. Será no Templo às 15h30. Investimento de R$ 20,00. Convites e
informações com Rosmeire 99996-1094.
08 de Julho – Momento Devocional em Inglês
Se você tem interesse em aprimorar sua prática do inglês, aprendendo mais sobre a
Palavra de Deus e em comunhão com seus irmãos, essa é sua oportunidade! Esteja
conosco neste Momento Devocional às 19h no salão social.
Homem ao Máximo – Início em Julho
Iniciaremos novas turmas do Curso Homem ao Máximo, será nas terças, quintas e
domingo. Você que ainda não participou, entre em contato com Everaldo 996298539 ou Adauto 99942-0779 para mais informações.
Este curso revela o plano de Deus em relação à identidade e às responsabilidades do
homem. Através das lições, ele descobrirá o propósito de Deus para sua vida e sua
família, melhorando os relacionamentos familiares.

Texto para reflexão
Efésios 6:12

