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CONGREGAÇÃO DO MIRO CAIRO
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26/02/2017
POR QUE NÃO PODEMOS PARTICIPAR DO
CARNAVAL?
É muito desagradável quando vemos uma proibição sem
nenhuma justificativa, do tipo: - “porque não e pronto!”. É
interessante percebermos que Deus não nos trata desta maneira. Muito embora Ele não precise, sempre justifica os
seus mandatos. Sito como exemplo o primeiro deles: “mas
da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás;
porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás.” (Gn 2.17). Talvez seu filho ou sua filha ou até você
mesmo já tenha feito esta pergunta: - Por que não posso
participar do carnaval? Talvez você não tenha ficado satisfeito(a) com o que ouviu – porque não; - porque você é
crente e crentes não participam; - porque é uma festa pagã.
Gostaria de responder e esta pergunta de uma maneira biblicamente orientada. Quando Deus proibiu os nossos primeiros pais de comerem do fruto advertindo-os que se o fizessem certamente morreriam, Ele não estava se referindo
as propriedades orgânicas do fruto. Na verdade, era uma
questão metafísica (palavra com origem no grego e que significa "o que está para além da física"). Em outras palavras,
o problema não estava na ingestão do alimento, mas na
transgressão da lei. - Mas a Bíblia nada fala sobre carnaval.
Verdade. Contudo a Bíblia (palavra autoritativa de Deus)
fala em dever de um determinado procedimento e que procedimento é esse? Em 1 Pedro 1.14-16 e 3.9-12 esta palavra
(anástrofe [ἀναστροφή]) demonstra uma exigência de
quanto a conduta ou modo de vida dos seus filhos. O primeiro diz: “Como filhos da obediência, não vos amoldeis às
paixões que tínheis anteriormente na vossa ignorância; pelo
contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornaivos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: Sede santos, porque eu sou
santo.” (1Pe 1:14-16) Neste texto Deus exige um comportamento diferenciado dos seus filhos. Pedro exorta-nos à um
procedimento que revela conhecimento e similaridade do
caráter do próprio Deus. O segundo afirma: “Visto que todas
essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como
os que vivem em santo procedimento e piedade” (1 Pe
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3.11). Pedro lembra a cristandade da iminente volta do Senhor
e da necessidade de vivermos em santo procedimento e piedade. O carnaval, assim como outras festas populares partem
do pressuposto de que o que importa é a satisfação pessoal em
detrimento da glória de Deus. Toda a estrutura e filosofia carnavalescas conduzem à extravagância que é uma particularidade daquilo que é extravagante; comportamento desprovido
de bom senso e essa é uma postura antagônica ao conceito bíblico de santidade e piedade. Em suma, nós não devemos participar do carnaval porque fomos chamados à um modo de vida
santo e piedoso por um Deus, que sendo totalmente santo,
exige que o imitemos (Ef 5.1).
Rev. Evan Gouveia

Escala da semana
Reunião de Oração
Estudo Bíblico
Púlpito

Dia

Nome

Terça-feira
Quinta-feira

Ana Clara
Rev. Messias
Diác. Clodoaldo e Rev.
Messias

Domingo

Cantinho Missionário
Acordo de paz será discutido novamente
na Colômbia
Contrariando as expectativas internacionais, o mais recente acordo de paz feito na Colômbia não foi aceito pela
maioria dos cidadãos no país. Agora, o governo da Colômbia, a ONU e as Farc (Forças Armadas Revolucionárias
da Colômbia) terão uma reunião para resolver os “problemas logísticos” que surgiram na aplicação do acordo
de paz. Essa indefinição faz com que a igreja continue enfrentando a perseguição, os perigos e a hostilidade vinda
de todos os lados, causando violação dos direitos humanos, deslocamentos e milhares de mortes. Os cristãos ficam no meio do fogo cruzado e continuam sendo alvo
dos guerrilheiros e dos traficantes. A nação está na 50ª
colocação da Lista Mundial da Perseguição e necessita
das nossas orações.
Missão Portas Abertas

Avisos, Comunicados e Notas
Aprendendo os símbolos da fé
BREVE CATECISMO
PERGUNTA 104. Pelo que oramos na quarta pe-

tição?
R. Na quarta petição, que é: O pão nosso de cada
dia nos dá hoje", pedimos que da livre dádiva de
Deus recebamos uma porção suficiente das coisas
boas desta vida, e gozemos com elas de suas bênçãos.
Ref. Pv 30.8-9; 1Tm 6.6-8; Pv 10.22.

26/02 – Talita Oliveira
28/02 – Marcelo Ribeiro
28/02 – Eduarda Lacerda
28/02 – Anderson Ribeiro
02/03 – Diác. Fábio Alves
04/03 – Gildo Santos
04/03 – Eliene Resende (Urbis VI)

99111-0621
3426-0710
98869-9513
98868-8182
98108-6128
98802-5788
3420-8033

Avisos
OFERTA EM ALIMENTOS: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas em alimentos ao Senhor!
OFERTA PARA CONSTRUÇÃO: Contribua com uma
oferta para construção e reforma de nossa igreja e se
ainda não viu, dê uma passadinha por lá para acompanhar o andamento da obra.
PROGRAMA BÊNÇÃO INEFÁVEL: Terças e quintas das
16h às 17h. (Melodia FM 87,9). www.melodiaconquista.com.br

PRÓXIMO DOMINGO – CEIA DO SENHOR: No próximo
domingo participaremos da Mesa do Senhor.
EVANGELISMO COM A UPA: No próximo sábado (04/03)
a UPA realizará uma ação evangelística a partir das
07:00h na Av. Olívia Flores com o tema JESUS FONTE DE
ÁGUA VIVA. Contamos com o apoio dos irmãos em oração e se possível com a doação de copos de água mineral.

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 28/02 – Ana Clara
ESCALA DO ESTUDO BÍBLICO (QUINTA-FEIRA):
Dia 02/03 – Rev. Messias
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 26/02 – Diác. Clodoaldo e Rev. Messias

Pensamento da Semana
"Nosso mundo presente contém indícios
e sinais de outro mundo – um mundo
que começamos a experimentar agora,
mas que só conheceremos em toda a
sua plenitude no fim dos tempos. ”
Alister McGrath

Saudamos os visitantes!
Aos que nos visitam desejamos muitas bênçãos dos altos céus. Se são membros de uma igreja evangélica,
recebam e levem o nosso mais cordial abraço. Caso
não pertençam ainda a nenhuma igreja evangélica, estamos de braços abertos para vocês e suas famílias.
Sejam bem-vindos!

