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MENSAGEM PASTORAL

A VELHA E A NOVA CRUZ
Sem fazer-se anunciar e quase
despercebida, uma nova cruz introduziuse nos círculos evangélicos dos tempos
modernos. Ela se parece com a velha
cruz, mas é diferente pois as
semelhanças são superficiais e as
diferenças, fundamentais. Uma nova
filosofia brotou desta nova cruz com
respeito à vida cristã e dela surgiu uma
técnica evangélica, um tipo de reunião e
uma pregação próprias, particulares.
Este novo evangelismo emprega a
mesma linguagem que o velho, mas o seu
conteúdo não é o mesmo e sua ênfase
difere da anterior.
A velha cruz não fazia aliança com o
mundo e para a carne orgulhosa de Adão
ela significava o fim da jornada,
executando a sentença imposta pela lei
do Sinai. Já a nova cruz não se opõe à
raça humana, pelo contrário, é sua amiga
íntima e, se compreendermos bem,
considera-a uma fonte de divertimento e
gozo inocente.
Deixando Adão viver sem qualquer
interferência, não modifica suas
motivações e ele continua vivendo para
seu próprio prazer. Só que agora esse
"novo" Adão se deleita em entoar coros e
assistir filmes religiosos, em lugar de
cantar canções obscenas e tomar bebidas
fortes.
A ênfase continua sendo o prazer, embora
a diversão se situe agora num plano moral
mais elevado, caso não o seja
intelectualmente.
A nova cruz encoraja uma abordagem
evangelística nova e completamente
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diferente. Ela não exige a renúncia da
velha vida antes que a nova possa ser
recebida, não prega contrastes, mas
semelhanças, buscando a chave para o
interesse do público, mostrando que o
cristianismo não faz exigências
desagradáveis, pelo contrário, oferece a
mesma coisa que o mundo, somente num
plano superior.
O que quer que o mundo pecador esteja
idealizando no momento, é mostrado
como sendo exatamente aquilo que o
evangelho oferece, sendo que o produto
religioso é melhor. A nova cruz não mata o
pecador, mas dá-lhe nova direção e o faz
adotar um modo de vida mais limpo e
agradável, resguardando o seu respeito
próprio.
Para o arrogante ela diz: "venha e mostrese arrogante a favor de Cristo"; ao
egoísta: "venha e vanglorie-se no
Senhor"; aos que buscam emoções,
chama: "venha e goze da emoção da
fraternidade cristã". A mensagem de
Cristo é manipulada na direção da moda
corrente a fim de torná-la aceitável ao
público. A filosofia por trás disso pode ser
sincera, mas isso não impede que seja
falsa, pois é cega, interpretando
erradamente todo o significado da cruz.
A velha cruz é um símbolo da morte,
representa o fim repentino e violento de
um ser humano. No império romano, um
homem que tomava a sua cruz e seguia
rumo à crucificação já se despedira de
seus amigos. Ele não mais voltaria,
estava indo para seu fim, pois aquela cruz
não tentava manter bons termos com sua
vítima, não fazia acordos, não modificava
nem poupava nada; golpeava cruel e

duramente e quando terminava seu
trabalho o homem já não existia, estava
completamente acabado, de uma vez por
todas.
A raça de Adão está sob sentença de
morte e não existe comutação de pena
nem fuga, pois Deus não pode aprovar
qualquer fruto do pecado, por mais
inocente ou belo que pareça aos olhos
humanos e a forma como Deus resgata
indivíduos é liquidando-os para depois
ressuscitá-los em novidade de vida.
Já o evangelismo que traça paralelos
amigáveis entre os caminhos de Deus e
os do homem é falso em relação à Bíblia e
cruel para a alma de seus ouvintes, pois a
fé manifestada por Cristo não tem paralelo
humano, ela divide o mundo.
Por isso ao nos aproximarmos de Cristo
não elevamos nossa vida a um plano mais
alto, nós a deixamos na cruz. A semente
de trigo deve cair no solo e morrer.
Nós, os que pregamos o evangelho, não
devemos julgar-nos agentes ou relações
públicas enviados para estabelecer boa
vontade entre Cristo e o mundo; não
devemos imaginar que fomos
comissionados para tornar Cristo
aceitável aos homens de negócio, à
imprensa, ao mundo dos esportes ou à
educação moderna.
Tampouco somos diplomatas, mas
profetas, e nossa mensagem não é um
acordo, mas um ultimato. Deus oferece
vida nova e abundante, não um
aperfeiçoamento da velha vida, pois a
vida oferecida por Ele é resultado da
morte, está sempre do outro lado da cruz e
quem quiser possui-la deve passar pelo
castigo, repudiando a si mesmo e
concordando com a justa sentença de
Deus contra si.

O que isto significa para o indivíduo? O
homem condenado quer encontrar vida
em Cristo Jesus? Como esta teologia
pode ser traduzida em termos de vida? É
muito simples: ele deve arrepender-se e
crer, deve esquecer-se de seus pecados e
depois esquecer de si mesmo. Ele não
deve encobrir nada, defender nada, nem
perdoar nada.
Não deve procurar fazer acordos com
Deus, mas inclinar a cabeça diante do
golpe do desagrado severo de Deus e
reconhecer que merece a morte. Feito
isto, ele deve contemplar, com sincera
confiança, o Salvador ressurreto e
receber dEle novo nascimento, vida,
purificação e poder.
A cruz que terminou a vida terrena de
Jesus põe agora um fim ao pecador e o
poder que levantou Cristo dentre os
mortos agora o levanta para uma nova
vida com Ele.
Para quem quer que deseje fazer
objeções a este conceito ou considerá-lo
apenas como um aspecto estreito e
particular da verdade, quero afirmar que
Deus colocou o seu selo de aprovação
sobre esta mensagem desde os dias de
Paulo até hoje. Declarado ou não nestas
exatas palavras, este foi o conteúdo de
toda pregação que trouxe vida e poder ao
mundo através dos séculos.
Ousaremos nós, os herdeiros de tal
legado de poder, manipular a verdade?
Ousaremos nós com nossos lápis grossos
apagar as linhas do desenho ou alterar o
padrão que nos foi mostrado no Monte?
Que Deus não permita! Vamos pregar a
velha cruz e conhecermos o velho poder.
Fonte Bibliográfica:
O Melhor de A. W. Tozer, Editora Mundo Cristão
http://www.monergismo.com/textos/cruz/cruz_tozer.htm
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SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA (SAF)
"Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas,
diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de
graças."
(Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, cap. 4, verso 6)
Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e 14h30min
Responsáveis: Departamentos Rute e Terezinha Lara
Coordenadoras: Eliana Dias e Elani Figueiredo
Próximas Reuniões Departamentais
Dia 18/03, quarta-feira às 14h30min: Departamento Rute
Local: Casa da sócia Maria Braz
Dia 25/03, quarta-feira às 14h30min: Departamento Evangelina Deslandes
Local: Casa da sócia Marise Bernardes Falcão
Oficina Artesanal "Aprenda a escrever com Pirógrafo"
Você sabe o que é pirografia? Pirografia é a arte de decorar madeira ou outros
materiais com a aplicação controlada de um objeto aquecido.
De origem grega, a palavra significa "escrita com fogo".
Cogita-se que a pirografia foi uma das primeiras manifestações artísticas
humanas, já que a humanidade descobriu o fogo há mais ou menos dez mil
anos.
É uma forma de arte primitiva e ancestral e o primeiro trabalho impresso sobre
pirografia data de 1751, publicado na Inglaterra.
Neste mês teremos nossa segunda Oficina Artesanal com nossa irmã Maria
Alba Bambozzi.
Data: 24/03, terça-feira
Horário: 14h30min
Venha participar conosco!
Todos serão muito bem vindos.
Inscrições com Valéria através do telefone 99211-9733
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REV. EDSON E CORAL
INFANTOJUVENIL NA IP
JARDIM DAS OLIVEIRAS
Conforme autorização do Conselho,
o Rev. Edson será o pregador do
Culto de Celebração do 30º
aniversário de organização da IP
Jardim das Oliveiras, neste
domingo, por ocasião do Culto
Vespertino. Rev. Edson será
acompanhado pelo Coral
Infantojuvenil, que entoará os seus
louvores de gratidão a Deus por tão
dadivosa data.
A IP Jardim das Oliveiras, localizada
no bairro São Gabriel em nossa
cidade, é "filha" da Primeira Igreja e
nos manifesta sua gratidão pela
demonstração de amor ao Reino de
Cristo, quando da plantação daquela
igreja irmã, bem assim por
participarmos deste momento de
grata celebração.
Que nosso Pastor e Coral sejam
usados na edificação espiritual
daqueles irmãos, para a glória de
Deus.

ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 616/1201
Tel.: 3224-2641
Equipe 2
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074
Quinta Feira
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 A - Venda Nova
Tel.: 987956155 – (Andreia – filha)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Paulo Falcão, Cláudio Murilo,
Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto, Paulo Gibram e Saul
Nogueira
Segunda-feira: César
Quinta-feira: Emerson Ávila
Sábado: Jessé Oliveira e Luiz Neto

ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO SEMINÁRIO
Nossa Igreja é filiada ao Instituto Rev. Denoel Nicodemos Eller (IRDENE). O
IRDENE mantém um Ambulatório Clínico, nas instalações do Seminário de
mesmo nome, com atendimento nas especialidades de Cardiologia (Dr.
Glauberson Cardoso), Clínica Geral (Dr. César Santos) e Pediatria (Dra.
Graziela Villar), que está à disposição dos membros das Igrejas filiadas.
Mais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone 3429-5900, com Jairo.
5

AGÊNCIA PRESBITERIANA DE MISSÕES TRANSCULTURAIS (APMT)
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou
por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria. (2 Co 9.7)
Transcrevemos comunicado do Rev. Marcos Agripino Castro de Mesquita,
Executivo da APMT, contendo apelo às Igrejas Presbiterianas espalhadas
pelo nosso País:
"Por conta das variações cambiais ocorridas nas últimas semanas, o sustento
dos missionários da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais
(APMT) tem sido negativamente impactado, nos trazendo um alerta. Algumas
famílias têm vivido com 50% do que seria o orçamento oficial, e por isso
precisamos do companheirismo de vocês neste momento! Queremos
desafiar as igrejas e irmãos a levantarem uma oferta especial em caráter de
urgência em prol do sustento dos nossos missionários.
Acesse o site www.apmt.org.br para compreender a situação e saber como
contribuir. As contribuições podem ser feitas via depósito em uma das contas
da APMT com o código de centavos R$ 0.03, ou por boleto e cartão de crédito
em nosso site.
Banco do Brasil: Agência 5853-x (Vergueiro) – C/C: 7500-0
Bradesco: Agência 0119 (Cambuci) – C/C: 107965-4
AGÊNCIA PRESBITERIANA DE MISSÔES TRANSCULTURAIS
CNPJ: 04.138.895/0001-86
Muito obrigado por associarem-se conosco nesse momento de tribulação.
Em favor dos eleitos de Deus espalhados pelo mundo!
Rev. Marcos Agripino Castro de Mesquita - Executivo da APMT / Missionário
na Base. "

BATISMO INFANTIL
Recebemos hoje para o sacramento do batismo, por ocasião do Culto
Matutino, o pequeno Josué Cintra Alves Xambre Santos, filho de nossos
irmãos Marco e Flávia.
Louvamos a Deus pela vida preciosa do Josué e rogamos ao Senhor que o seu
crescimento seja semelhante ao de Jesus: que ele cresça "em sabedoria,
estatura e graça, diante de Deus e dos homens". (Lc 2.52)
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CURSO DE NOIVOS - PRÓXIMO FINAL DE SEMANA
O casamento dá origem à família e olhando para a sua gênese descobrimos
que ele não aconteceu ou se desenvolveu apenas com o tempo, dentro de um
contexto meramente social. O casamento, assim como a família, foram
planejados por Deus, pois o SENHOR mesmo foi quem uniu o primeiro casal
(Gn 2). A Igreja, por sua vez, tem a responsabilidade de conscientizar os noivos
antes de assumirem este solene compromisso.
O presente Curso, conduzido por liderança capacitada, tem o objetivo de levar
os nubentes a refletir profundamente sobre o compromisso que vão assumir
diante de Deus e da Igreja e sobre as condições que devem buscar como casal
para entregar-se um ao outro e construir um casamento feliz e estável, pois o
casamento é acima de tudo uma edificação (Sl 127).
No próximo final de semana teremos o Curso de Noivos, pré-requisito para o
casamento na Igreja. Os casais que não se inscreveram, ainda poderão fazê-lo
até a próxima quarta-feira, 18/3, com Cristine (Secretária Pastoral) pelo
telefone 3273.7044, para que possamos preparar o material na quantidade
adequada.
Data: 20 e 21/03
Local: Primeira Igreja
Sexta-feira, 20/03: 20h às 22h
Sábado, 21/03: 9h às 12h e 13h30min às 14h30min

CORAL NA SANTA CASA
O Coral de nossa Igreja retoma as atividades junto à Santa Casa neste
domingo à tarde. Este trabalho vem sendo realizado há mais de 20 anos com o
objetivo de levar aos pacientes, familiares, acompanhantes e staff daquele
hospital a Palavra de Deus, de forma cantada e pregada, deixando uma
mensagem de esperança, consolo e conforto àqueles que atravessam
momentos delicados.
A Igreja e a Diretoria do Coral agradecem a nossa querida Jacimar Cruz de
Souza pela dedicação de corpo e alma a esse trabalho ao longo desses anos,
e que agora passa o "bastão" ao casal Giovani e Rúbia Lenza.
Neste domingo, o Presbítero Ilton é quem acompanhará o Coral e ministrará a
mensagem. Também agradecemos à UPH pelo apoio imprescindível para que
esta iniciativa alcance os objetivos almejados.
Que Deus continue abençoando este importante trabalho.
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ANIVERSARIANTES

15/03
Amanda Louise Rickli Séllos
Juliana Melgaço Silveira
Luísa Vilela Paes Figueiredo
16/03
Eleazar Moura Carvalho
Joseildo Maia Pinho
17/03
Maria Aparecida da Silva
Raquel Mendes F. R. de Oliveira
18/03
Clarice Alvarenga Cabaleiro
Letícia Vince Ribeiro
Martha Brant Heringer
Patrícia Barbosa Nogueira
19/03
Cátia Aparecida de Oliveira Gomes
Jéssica Machado Martins
20/03
Alba Furtado Ribeiro
Helmut Alexander Riegg
Isabela Machado da Silveira
José Paulo dos Santos
Marco Antonio Queiroz Cassete
Murilo José França
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
21/03
Bruna Furtado da Fonseca
Procópio Cardozo Neto
Rosilene Tavares Pereira
Waldir Dias Duarte
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