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FESTAS JUNINAS E A FÉ CRISTÃ VERDADEIRA - II Parte
É licito ao cristão evangélico participar de festas juninas?
Continuando nossa reflexão da semana passada sobre
a participação dos cristãos nas festas juninas brasileiras dentro do calendário cristão-católico, vimos no último artigo a
questão da origem da festa que na verdade é a gratidão dos
povos pela colheita, cujas manifestações na sua maioria
peca contra Rm 1.20-23 onde o Criador que deveria ser o
objeto da gratidão, é trocado pela criatura. Vejamos agora,
que nossa participação é ainda inconveniente:
Considerando as manifestações festivas de nossa cultura. Creio ser de bom alvitre, evitarmos a participação destas comemorações por algumas razões:
Os perigos do escândalo. Muito embora, devido a ética
tão fragilizada na fragmentação teológica e moral em nosso
meio evangélico, possa esvaziar este argumento, contudo
não pode ser desconsiderado à luz das Sagradas Escrituras,
pois escândalo não é de fato o que qualquer grupo social o
determine, mas o que a Palavra de Deus denomine.
Um escândalo se estabelece segundo o que diz a Bíblia,
quando certo procedimento se direcione ao mal e assim a
ordem de Deus é que fujamos “da impureza” e “dentre os
que seguem o erro” em seus procedimentos. (I Co 6.18; 2 Pe
2.17,18). De novo, a ética dos evangélicos contemporâneos
fragilizaria este argumento, pois somos tomados pela filosofia corrente do “individualismo”, onde o que faço tem pouca
consideração com o próximo, mas com o meu prazer e minha vontade. Não vou abrir mão de um procedimento por
que outros possam ou não se ferir com ele. Claro, que de
novo me contraponho às Escrituras que me ordenam no
amor a me constranger (Rm 14.15); contudo, o que ocorre
nas festas juninas ao nível de sensualidade, brincadeiras, ritmos e danças libidinosos, uso imoderado de bebidas, além
da inevitável ligação com as divindades idolátricas e práticas
supersticiosas, fazem com certeza motivo de escândalo, que
seja reconhecido ou não pelos nossos contemporâneos.
Para mim, vale mais o que a Palavra do meu Deus diz, do
que o aplauso de milhares enceguecidos por fatores de suas
preferências e prazeres.

Avisos, Comunicados e Notas

IPVC em Movimento
Mas, creio que precisamos ainda refletir sobre o
mundanismo que se aloja em nosso coração, e o mau
exemplo aos nossos filhos que serão ensinados a buscar as coisas ruins que refletimos já na argumentação
anterior. Isto faremos, se Deus permitir, no próximo
artigo.
Rev. Cleomines Anacleto
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Cantinho Missionário

Aprendendo os símbolos de fé
CATECISMO MAIOR
PERGUNTA 83: Qual é a comunhão em glória com Cristo de
que os membros da Igreja invisível gozam nesta vida?
R. Aos membros da Igreja invisível são comunicadas, nesta
vida, as primícias da glória com Cristo visto serem membros
dEle, a Cabeça, e, estando nEle têm, parte naquela glória
que na sua plenitude lhe pertence; e como penhor dela sentem o amor de Deus, a paz de consciência, o gozo do Espírito
Santo e a esperança da glória. Do mesmo modo, o sentimento da ira vingadora de Deus, o terror da consciência e
uma terrível expectação do juízo, são para os ímpios o princípio dos tormentos, que eles hão de sofrer depois da
morte.
Ref. Ef 2.5-6; Rm 5.5; 2Co 1.22; Rm 5.1-2 e 14.17; Gn 4.13;
Mt 27.4; Hb 10.27; Mc 9.48.

Tempo de restauração
Cristãos iraquianos retornam a Qaraqosh para reconstruir suas vidas, casas, comércios e igrejas. Centenas de
iraquianos aguardavam em seus carros, impacientemente,
até que os soldados saíssem do caminho para eles passarem. Em seus veículos havia móveis e colchões que estavam
sendo levados para o reinício de suas vidas em Qaraqosh,
de onde tiveram que fugir quando o Estado Islâmico (EI)
chegou para dominar a cidade. George*, um líder cristão
atuante dessa região está colaborando para que este recomeço aconteça da melhor maneira.
Ele guia os cristãos pelas ruas que já estão liberadas.
Segundo ele, ainda é cedo para dizer que a cidade se levantou das cinzas, mas devagar isto vai acontecendo até que
tudo volte ao seu lugar. Antes da invasão do EI, havia cerca
de 50 mil cristãos vivendo ali. Ele explica que o recomeço
não é fácil, pois a região ficou totalmente devastada. "Nós
examinamos a situação, tivemos que desenhar novamente
os mapas, já que todos desapareceram durante a ocupação
dos jihadistas. Depois, utilizamos imagens de satélite e um
arquiteto fez o plano da nossa cidade", explicou o líder.
Missão Portas Abertas

18/06 – Jaimilton e Tereza (Casamento)
19/06 – Soniely Gonçalves (Urbis
VI)
22/06 – Corália Fernandes Viana

3421-2768
98803-1360
3424-9013

Avisos
OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração
apresentaremos nossos dízimos e ofertas missionárias
ao Senhor!
8º FEIRA MISSIONÁRIA PRESBITERIANA: Está se aproximando, já estamos recebendo doações para o
brechó e demais barracas. Se envolva também e venha
contribuir com o seu talento. Procure a irmã Juliana.
Igreja! Oremos por esta causa.
PLENÁRIA DA SAF: Será no próximo domingo (25/06) às 15
h na SEDE. Sócia! Venham participar, sua presença é indispensável!

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.
ENCONTRÃO UMP: No próximo final de semana nossos Jovens irão para o Encontrão de Ump’s do PSSB em
Ilhéus.
Oremos pelo cuidado do Senhor neste evento!

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (DOMINGO 8:30h):
Dia 18/06 – Henrique Passos
Dia 25/06 – Presb. Clériston
Dia 02/07 – Nilza Pereira
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 20/06 – UPA
Dia 27/06 – JUNTA DIACONAL
Dia 04/07 – CONSELHO (Presb. Adail)
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 18/06 – Rev. Crispim e Presb. Rubem
Dia 25/06 – Rev. Crispim e Diác. Miguel

Pensamento da Semana
“As circunstâncias nunca formam o
caráter; elas meramente o revelam.”
John Blanchard

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!

