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BOA NOTÍCIA

07 de Janeiro de 2018

“Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem
coberto de lepra; ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicoulhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me”. (Lucas 5:12)
Nesta passagem, encontramos um homem confrontado com uma má
notícia: ele tinha sido atingido por uma doença dolorosa e incurável. A lepra,
hoje chamada de hanseníase, é uma doença cujos efeitos são visíveis sobre a
pele: manchas, feridas e esquimoses que, em casos graves, desfiguram o corpo.
Será que podemos encontrar alguma boa notícia em uma situação tão dolorosa?
Sim! O poder de Jesus brilha mesmo em meio à maior escuridão.
A presença de Jesus foi a primeira boa notícia para o homem com lepra. O
simples fato de saber que o Senhor estava lá devolveu a esperança ao homem,
algo que ele tinha perdido havia muito tempo. “Senhor, se quiseres, podes
purificar-me”, ele clamou. Sua prostração indicava sofrimento, uma tristeza
profunda. E ele tinha motivo para sentir-se assim. Mas, ao mesmo tempo, ele
acreditava que Jesus poderia curá-lo.
Essa continua a ser uma boa notícia para nós hoje. Na
presença do Senhor, sempre podemos ter esperança. Por
maiores que sejam nosso sofrimento, nossos problemas,
dificuldades e trevas em nosso passado, Jesus tem o poder de
restauração.
Em Jesus podemos encontrar a esperança de cura!
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E eis que um dos que estavam com Jesus,
estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o
servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma
orelha. (Mt 26:51)
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Logo após Cristo ter acabado de orar e
descansado, Ele desce e conversa com os seus discípulos. Diante
deles aparecem pessoas com espadas e varapaus, enviadas pelos
príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Em seguida,
Judas o traiu com um beijo. Pedro, ao ver Cristo ser preso, tomou
em suas mãos uma espada e feriu a orelha do servo do sumo
Sacerdote. Imediatamente Jesus o repreendeu, dizendo ser
necessário que Ele passasse por aquele momento para o
cumprimento das Escrituras.
Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos
seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e
sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes
dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse
no terceiro dia (Mt 16:26).
Para entender esse tópico, é necessário ler o versículo
acima. Antes do Getsêmani, Cristo já havia informado e preparado
seus discípulos para ao que havia de acontecer. Ele contara sobre a
aflição. Observando este texto e a reação de Pedro, identificamos
mais uma inconstância: a coragem seguida de covardia.
Pedro foi muito corajoso; apesar de ser uma coragem
desastrosa, pois ninguém em uma batalha ataca o inimigo com a
intenção de cortar simplesmente a orelha. Não acha?
O maior problema não foi a coragem de Pedro, mas sim o
que estava por trás dela. Pedro e os discípulos já tinham sido
avisados acerca da aflição. Mas ele optou por atacar, ser o herói,
ser o corajoso, para fugir à responsabilidade de fazer parte da
aflição de Cristo.
Ou seja, é muito fácil lutarmos e mudarmos as
circunstâncias do nosso jeito do que fazer aquilo que Cristo nos
pede. Sua ordem é contra aquilo que realmente queremos realizar.
Assim, fazemos de nossa coragem uma camuflagem para tampar
e esconder a nossa covardia de não sermos submissos e não
fazermos parte das causas e aflições de Cristo.
Continua na pág 03
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Férias do Ministério Infantil
O Ministério Infantil está em recesso. Nesse período teremos alguns
voluntários nas salinhas, atendendo as crianças de 3 a 8 anos durante
os Cultos. Retornaremos no dia 04 de Fevereiro.
Missão Paraguai
Um grupo de irmãos e irmãs da Igreja, viajam esta semana ao
Paraguai para propagar a Palavra do Senhor. Oremos pela viagem e
que o Senhor os abençoe com muitos frutos.

Recados
Férias Pastorais
Pr. Don Carlo R. Reina – período de 05/01/2018 à 31/01/2018
Pr. Fernando C. Monteiro – período de 09/01/2018 à 31/01/2018
Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro
No mês de Janeiro de 2018, devido o período de férias dos
ministérios, o expediente da igreja durante a semana será
diferenciado. Com exceção nos dias de Cultos, o horário de trabalho
dos funcionários será somente até às 18h, inclusive o uso do
estacionamento também finaliza neste horário.
Programa de Leitura Bíblica
Este programa é um desafio de leitura da Bíblia durante todo o
ano de 2018. Retire o seu na recepção da Igreja e tenha este
propósito de conhecer ainda mais a Palavra que gera vida.

Nação da Cruz
ÁRGELIA
- Capital: Argel (quase 2,4 milhões de habitantes);
- Língua: Árabe e berbere;
- Governo: República Semipresidencialista;
- Fronteira: Tunísia, Líbia, Níger, Mali, Mauritânia, Saara e
Marrocos;
- População: 32,5 milhões de habitantes;
- Religião oficial: Islamismo Sunita;
- Guerra civil de 1991 a 2002 entre o governo e vários grupos de islâmicos rebeldes;
- 94% do PIB é dependente do petróleo;
- 150.000 Ibadis, 45.000 católicos, 75.000 protestantes;
- Em um estudo de 2015, estimou-se que 380.000 muçulmanos se converteram ao
cristianismo.
Ore pela África, Ore pela Argélia, Ore pelos cristãos desse país
PARTICIPE: parceiro@nacaodacruz.com / nacaodacruz.com / ministério_ndc
(instagram) / @ministerionacaodacruz (facebook)

UMA GENUÍNA CORAGEM
A verdadeira coragem nos levará a
uma obediência incondicional à Palavra e nos
tornará participantes das aflições de Cristo. Ou
seja, teremos coragem para nos submeter às
ordenanças de Cristo e teremos coragem para
tomar a nossa cruz e segui-lo. Teremos coragem
para imitar a Cristo e viver a vontade do Pai e o seu
Reino em primeiro lugar, independentemente de
qualquer situação. Essa é a coragem de um verdadeiro e genuíno discípulo.
Queremos que as coisas sejam do nosso jeito e nem sempre são.
Esse é um comportamento infantil. Muitos pais e mães não ensinam suas
crianças a ouvir o “não” e elas crescem despreparadas para a vida.
Precisamos entender que a vida nem sempre acontece como
planejamos. Não temos somente ganho, também perdas. As perdas podem ser
preparação para ganhar depois: “Os que com lágrimas semeiam com júbilo
ceifarão" (Sl 126:5).

07 DOMINGO
Aline Pereira e Silva
Anice Ribeiro Malmegrin
Melissa Gil Goreske Fabiani
08 SEGUNDA
Ricardo Molinari
Yukari Luana Yamamoto
09 TERÇA
Edsel Fernando Cianca
Kawhanne Lima de Oliveira
Rony dos Santos Alves
10 QUARTA
João Vitor Pereira e Silva
Kalinka Nogueira Amorin Marrafon
11 QUINTA
Ana Paula da Silva dos Anjos
Flávia de Melo Souza
Geni Maris dos Santos

A vontade de Deus é maior que nossa vontade. Ele é o nosso Pai.
Jesus o chamava de Aba, que significa “paizinho", para nos ensinar que
precisamos aceitar a vontade de Deus como uma criança no colo do pai. Um pai
sabe o que é melhor para sua criança.

12 SEXTA
Angela Aveiro Barreto
Carolina Amanda Hiltel Venturini
Douglas Generoso da Costa
Lígia Durrer Fernandes

Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe
dará pedra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos
filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe
pedirem? (Mt 7:9).

13 SÁBADO
André Vagner Carvalho Franco
Gustavo Fraga de Lucas
Ivone Calixto Gouvea
João Gabriel Rocha
Márcia Bello Rios
Rafi Juni Blum
Vitor Durrer Alves

Antes de tomar uma decisão ou começar um
novo tempo em sua vida, busque a orientação do
Senhor. Ele sabe de tudo e nos orienta sobre nosso
futuro (Is 42.9 e 23).
Se as coisas não forem como quer, ore
humildemente ao Senhor, pois "tudo quanto
pedirdes em oração, crendo, recebereis" (Mt 21.22), mas aceite a vontade de
Deus sobre você.
Aceite a VONTADE soberana de Deus!
Extraído do livro “A Graça diante das Inconstâncias”.

Texto para reflexão
Hebreus 8:10

