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Sou grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez me dirigir a vocês 
afim de compartilhar um desafio. Em meio ao caos estabelecido na socie-
dade, nos deparamos com a missão de ser uma igreja relevante para uma 
sociedade em crise. Diante deste fato, precisamos entender o que seria 
uma postura relevante frente ao quadro estabelecido. 
 A igreja relevante para uma sociedade em crise, é serva por-
que aquele que a comprou e foi servo de todos, e o fez em submissão ao 
Pai. Seu amor sacrificial nos chama para amar como ele nos amou. Quem 
ama serve. Então, a igreja deve amar para expressar o amor de Deus ao 
mundo, revelar a todos os benefícios oferecidos por sua maravilhosa Gra-
ça. 
 A igreja relevante para uma sociedade em crise,  não se limita 
a quatro paredes, ela deve ir para além das portas. Esta precisa interagir 
com a sociedade e lutar para que a justiça se estabeleça de forma plena 
 A igreja relevante para uma sociedade em crise, ama a comu-
nhão, pois é a mola mestre que sustenta os relacionamentos, é nela e por 
ela, que as relações encontram maturidade na prática do amor, da partilha, 
da misericórdia, do acolhimento, da fé. O poder de Deus manifestado pela 
presença do Espirito Santo na vida da igreja, certamente atrairá os que es-
tão de fora. A igreja deve se apresentar diante do  Pai como cooperadora 
na missão, entendendo seu propósito para ela. 
 A igreja relevante para uma sociedade em crise, se apresenta 
disposta para servir ao próximo, atender ao chamado e realizar o projeto 
de Deus para a humanidade. A profundidade da relevância da igreja está 
na sua disposição de ser luz para a sociedade na qual ela está inserida.   
 Queridos, este é o nosso desafio para o ano em curso e peço a 
Deus, que nos ilumine para a realização do mesmo. Não se esqueça que 
você é peça fundamental para que esta missão, seja desenvolvida e por-
tanto, é preciso que se apresente para a obra que nos levará ao cumpri-
mento da missão. 
Diante de todos estes desafios, quero mencionar uma palavra do Pr Piragi-
ne no livro "Orações que Deus gostaria de ouvir". Diz ele: Não posso acre-
ditar que Deus queira que tenhamos uma "vidinha" medíocre espiritual-
mente; tenho certeza que Deus quer derramar do Seu Espírito Santo e 
quer fazer coisas extraordinárias no meio do seu povo. Ele quer derramar 
graça transbordante em nossas vidas, mas primeiro é preciso permitir que 
Deus sonde o nosso coração e nos revele tudo o que precisa ser mexido, 
quebrado e transformado.                                                                             
Eu sei que Deus tem algo para nós, mas isso passa por esta oração: 
"Sonda-me, ó Deus". 
 

 
 

 
Ministério Pastoral: 

Pr. Rafael AntunesVieira 

Pr. Wantuil C. Miranda 

Pr. Manoel C. da Costa 

Pr. Rafael Alves 

Pr. Benedito Galvão 

 

Cultos Dominicais: 

09h - Escola Bíblica 

10h15min -  

Culto de Comunhão 

20h - Culto de Adoração  

 

Reunião de Oração: 

08h - De terça-feira à  

sábado 

 

Culto de Oração: 

20h - quartas-feiras 

 

 

 

 

AVISOS 

Mensageiras - 18h Quintas-feiras 

Embaixadores - Segundas-feiras - 18h - 21h  
                            Quarta - feiras -     19h -20h 

União de Adolescentes - Terças-feiras 19h30 min 

MCA - domingo - 19h 

União Masculina Missionária - domingos - 19h 

Clamor pelo Culto - Domingos - 19h30min 

Ministério de Oração convida você!!!               
terças-feiras aos sábados,  às 08h e domingos 
às 19h30min. 

Antes de marcar o Gabinete Pastoral, entre em 
contato com a Secretaria da Igreja.   

Pedidos de oração, favor entregar na secretaria 
da Igreja para atualização. 

29/01 - NELY PIRES DE MACEDO FIALHO 

30/01 - MARCOS PAULO DOMINGUES TEIXEIRA 

30/01 - NOEMI GOMES MARINHO 

01/02 - NEISA CORDEIRO DOS SANTOS 

01/02 - SAMUEL CELIO NANTES 

02/02 - THIAGO BOUCKHORNY 

02/02 - ROGGER LEAL FÉLIX CLEM 

03/03 - ISA HELENA MOTTA PALMEIRA 

03/02 - ERLUCIA SIQUEIRA ROSA 

04/02 - ARIANA FLORINDO POGGIAN DA SILVA 

04/02 - NILMA CARDOSO SILVA 

04/02 - DAVID MENDONÇA CARDOSO BOUCINHA 

SEGUNDA João 9:1-23 II Crônicas 6 Malaquias 2:17-3:18 

TERÇA João 9:24-41 II Crônicas 7 Malaquias 4 

QUARTA João 10:1-21 II Crônicas 8 Salmos 73 

QUINTA João 10:22-42 II Crônicas 9 Salmos 74 

SEXTA João 11:1-27 II Crônicas 10-11 Salmos 75 

SÁBADO João 11:28-57 II Crônicas 12-13 Salmos 76 

DOMINGO João 12:1-26 II Crônicas 14-15 Salmos 77 



  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Introdução: 

 Quando pensamos em Relevância na vida cristã, ficamos com toda a certeza pasmos 
diante da grandeza do que a Bíblia nos ensina. Analisar o comportamento cristão sem passar 
pelo Sermão do Monte é sem duvida, perder tempo. Veja como alguns fizeram esta analise. O 
filósofo alemão Friedrich Nietzsche tratou-o menos benignamente, quando escreveu que “a mo-
ralidade cristã é a mais maligna forma de toda a falsidade”. O humanista John Herman Randall 
estava disposto a reconhecer que Jesus era "verdadeiramente um grande gênio moral", mas ao 
mesmo tempo estranhava como um carpinteiro Galileu pudesse ter enunciado a última palavra 
em ética humana. Porém, muitas outras pessoas têm apreciado este sermão com grande reve-
rência, até mesmo quando não o conheceram nem o entenderam muito bem. Pode-se dizer, 
com segurança, que o Sermão da Montanha é o mais conhecido, menos entendido e menos 
praticado de todos os ensinamentos de Jesus. 
 Pensar sobre a relevância deste sermão para a vida atual é fazer uma busca dos ensi-
namentos e ver como é descrito o comportamento que Jesus esperava de cada um dos seus 
discípulos, que são também cidadãos do reino de Deus. 
 A mente moderna, tem tratado este sermão das maneiras mais variadas. Como antes 
notado, alguns o rejeitaram como totalmente impraticável ou positivamente mau. Outros o acei-
taram, mas com reservas significativas. O humanismo, na sua forma mais benevolente, viu-o 
como um código moral notável, mas experimental, totalmente separado da cruz ou de um Cristo 
divino. O liberalismo religioso o vê mais como um projeto para reconstrução social do que para 
conversão pessoal. 
 Tudo isto é para dizer que temos operado uma maravilha em nossos tempos ao tomar-
mos o documento mais revolucionário da História e transformá-lo em algo manso e inconse-
quente. A palavra de Deus tem sido severamente embotada. O evangelho tem sido aparado 
para ajustar-se ao estilo de vida dos homens indisciplinados e indulgentes. 
 Há um sentido verdadeiro em que temos retornado ao ponto de partida. O Sermão da 
Montanha foi primeiro dirigido a um mundo no qual os fariseus tinham conseguido drenar a vida 
e o significado da lei de Moisés. Vivemos num mundo que transformou o evangelho em pouco 
mais do que civilidade do século vinte. Por esta razão, é da maior urgência que olhemos fre-
quente e cuidadosamente para o sermão do Filho de Deus que, talvez, mais do que qualquer 
outro, define a própria essência do reino do céu. Penso que uma analise sistemática deste Ser-
mão, nos mostre a relevância do mesmo para o século vinte e um. 
 Observe a ideia apresentada por John Stott no livro “A Mensagem do Sermão do Mon-
te Contracultura Crista” quando o Autor observa de maneira muito clara a estrutura do Sermão 
e assim o apresenta. 
 
A - O caráter do Cristão (5:3-12) 
As bem-aventuranças enfatizam oito sinais principais da conduta e do caráter cristão, especial-
mente em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles 
que externam estes sinais. 
 
B - A influência do cristão (5;13-16) 
As duas metáforas do sal e da luz indicam a influência que os cristãos devem exercer para o 
bem na comunidade se mantiverem o seu caráter distinto, conforme descrito nas bem-
aventuranças. 
 

C - A justiça do cristão (5;17-48) 
 
Qual deve ser a atitude do cristão para com a lei moral de Deus? Ficaria a lei propriamente dita 
abolida na vida cristã? Não. Jesus não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. 
E mais, Ele declarou que até mesmo entrar no reino era impossível sem uma justiça maior do 
que a dos escribas e fariseus. Jesus relaciona seis ilustrações desta justiça crista (5:21-48) e 
rejeitou a acomodada tradição dos escribas e reafirmou a autoridade das Escrituras do Velho 
Testamento e as decorrências plenas e exatas da lei moral de Deus. 
 
D - A piedade do Cristão (6:1-18) 
 
Em sua “piedade”, os cristãos não devem se acomodar nem com o tipo hipócrita dos fariseus, 
nem com o formalismo mecânico dos pagãos. A piedade cristã deve destacar-se acima de tudo 
pela realidade, pela sinceridade dos filhos de Deus que vivem na presença de seu Pai celestial. 
 
E - A ambição do cristão (6:19-34) 
 
o mundanismo do qual os cristãos devem fugir pode ter aparência religiosa ou secular. Por isso, 
devemos ser diferentes dos não-cristãos, não apenas em nossas devoções , mas também em 
nossas ambições. Cristo modifica especialmente a nossa atitude para com a riqueza e os bens 
materiais. Os cristãos devem ficar livres destas ansiedades materiais e, em lugar disso, devem 
dedicar-se à expansão do governo e da justiça de Deus. 
 
F - Os relacionamentos do cristão (7:1-20) 
 
Os cristãos estão presos em uma complexa teia de relacionamentos, todos eles partindo do nos-
so relacionamento com Cristo. Quando nos relacionamos devidamente com ele, os nossos de-
mais relacionamentos são todos afetados. Novos relacionamentos surgem, e os antigos se mo-
dificam. Assim, não devemos julgar o nosso irmão, mas servi-lo (vs. 1-5). Devemos também evi-
tar oferecer o evangelho àqueles que decididamente o rejeitam (v. 6); devemos continuar orando 
ao nosso Pai celestial (vs.7-12) e tomar cuidado com os falsos profetas, que impedem que muita 
gente encontre a salvação (vs.13-20) 
 
G - Uma dedicação cristã (7:21-27) 
 
O último item apresentado pelo Sermão relaciona-se com a autoridade do pregador. Não basta 
chamá-lo de “Senhor” (vs.21-23) ou ouvir os seus ensinamentos (vs. 24-27). A questão básica é 
se nós somos sinceros no que dizemos e se fazemos o que ouvimos. Deste compromisso de-
pende o nosso destino eterno. Só quem obedece a Cristo como Senhor é sábio. Pois quem as-
sim procede está edificando a sua casa sobre o alicerce da rocha e nada será capaz de abalar. 
 
Conclusão  
 
Observando este esboço apresentado por Stott, desejo convida-los a pensarmos então sobre a 
Relevância da igreja para esta sociedade em crise. Quero ainda estimula-lo a pensar sobre seu 
desafio pessoal como parte integrante desta igreja que precisa ser relevante e ainda, ajudá-lo a 
descobrir à luz dos ensinamentos que virão o quanto você é importante para esta trajetória. Uma 
igreja relevante é sem dúvida composta por cristãos com relevância de vida na sociedade. 
O presente século nos mostra uma geração que odeia o mundo que herdou. Urge que não so-
mente vejamos, mas também sintamos a grandeza dessa tragédia, pois, na medida em que uma 
igreja se conforme com o mundo, esta igreja está contradizendo a sua verdadeira identidade. 
Pois bem, o desafio está lançado e espero de coração que consigamos nos descobrir Relevan-
tes para uma Sociedade em Crise. 

ESTUDO PARA  05 DE  FEVEREIRO DE 2017 . 


