Cultos da Semana
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Quarta-feira às 20h Culto do Crescimento - Quinta-feira às 20h Ministério com
Famílias - Sexta-feira às 20h Culto de Libertação - Sábado às 19h30 Culto de Jovens
Domingo às 8h Culto, às 9h Escola Bíblica, às 10 e 19h Culto

Como tem acontecido nestes últimos 15
anos, hoje, às 19 horas, teremos o já conhecido Recital da Família. Este, é um momento e oportunidade, que damos a todos os
músicos da IBR, para se apresentarem
louvando ao Senhor com a sua arte. O que
seria dos cultos sem os músicos? Prestigie-os, comparecendo hoje às 19h. Serviremos uma deliciosa macarronada logo após o
culto.
A partir de amanhã, às 7 da manhã, abriremos o templo para oração, às SEGUNDAS,
QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS. Guarde
bem os dias, e horários. Se você mora nas
imediações, reserve um tempo e venha orar.
Os responsáveis são os irmãos Rodrigo e
Terezinha. Obrigado por nos ajudarem neste
ministério de tão importante!
Amada irmã, a graça e a paz do nosso
Senhor Jesus Cristo! Nosso próximo encontro será quinta-feira, 06 de dezembro, de
2018. Estaremos juntas novamente para
mais um momento de louvor e adoração ao
nosso Deus! Priorize estes momentos
agradabilíssimos na presença do Senhor!
Não fique em casa, venha, esperamos por
você! E dia 13 de dezembro, quinta-feira às
20h, nós do Ministério de Mulheres juntamente com a Rede de Homens e Ministério
com Famílias, estaremos encerrando nossas
atividades de 2018. Após um pequeno recesso, retornaremos com nossas atividades dia
17 de janeiro de 2019, com muitas
novidades!!

Nossa Conta

Dia 15/12, às 08h30, Café da Manhã de
encerramento das atividades de 2018. Não
percam! Descontração, café gostoso,
brindes e uma mensagem especial! Venham
e tragam visitantes.
Já é hora de agradecermos aos irmãos, que
tão generosamente trouxeram e ainda estão
trazendo as suas doações. Que Deus a todos
recompense. Não se esqueça de trazer o seu
dízimo e ofertas no próximo domingo,
entregando-as nos caixas do evento.
Prontifique-se para ajudar nas barracas.
Não teremos os cultos das 8, 10 e nem
Escola Bíblica Dominical às 9 horas.
Faremos um grande culto às 19 horas.
Ano passado, antecipamos o “Jantar da
Virada” para às 20h30, o que facilita a
nossa volta para casa logo depois do culto,
que começará às 22 horas, com encerramento à meia-noite. Assine a lista de
presença.
Graças a cooperação financeira de todos os
amados irmãos e irmas da IBR, temos hoje,
pronto, um lindo e confortável banheiro
para os nossos queridos cadeirantes.
Mais uma vez, muito obrigado, e a Deus
toda glória e honra. Visite o local.
DEZEMBRO
02 Recital da Família, 19h - Macarrona
da.
09 20° Bazar da Fé, 08h, às 13h.
31 Jantar da virada, 20h30 e culto
às 22h.
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A Igreja do Amor, Buscando a Excelência em Cristo

O Bazar da Fé, é uma grande e maravilhosa
oportunidade que temos, para fazer
doações, demonstrando a bondade Deus, às
pessoas que vierem às compras. São centenas delas que enfrentam a fila; mesmo de
madrugada, para comprarem itens variados
a preços simbólicos. Este megaevento
acontecerá no próximo domingo, dia 09,
das 8, às 14 horas.
Carecemos muito dos irmãos para nos ajudarem como barraqueiros; servindo com amor, aos que vierem fazer as suas compras. Se você vier ajudar,
não precisará ficar o tempo todo e sim algumas horas, desde que a sua
barraca não fique sem atendente. Por volta das 11 horas, haverá um delicioso lanche para os irmãos ajudantes. Venha calçando tênis. Ainda que você
trabalhe ou não, traga o seu dízimo e ofertas entregando-os nos caixas, no
devido envelope.
Qual a finalidade do Bazar? Mostrar a “bondade de Deus”, às pessoas que
vierem comprar. O preço simbólico é um atrativo para elas. Mas não se
esqueça de sorrir e ser amável com todos ainda que isto lhe seja custoso. A
bondade de Deus também se expressa através de um coração alegre, que
aformoseia o rosto.
Todo o recurso (lucro) auferido com as vendas, será revertido em ajuda
humanitária, durante o ano todo. São cestas-básicas, vale-transporte,
compra de remédios e outros tantos. Aqui já é a “bondade de Deus” aos
irmãos que tiverem alguma necessidade. Veja como Deus é bondoso em
nos suprir. Nós, doamos para o Bazar; abençoando quem compra. E por
fim, abençoamos aos que estão entre nós e têm necessidades. Que a “bondade de Deus”, alcance a todos, rica e poderosamente, em nome de Jesus.
Amém.

A BOA PARTE

Lucas 10:38 a 42;
João 11:20
“Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde
certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã,
ficou sentada aos pés do Senhor,
ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém,
estava ocupada com muito serviço. E,
aproximando-se dele, perguntou:
"Senhor, não te importas que minha
irmã tenha me deixado sozinha com o
serviço? Dize-lhe que me ajude! "
Respondeu o Senhor: "Marta! Marta!
Você está preocupada e inquieta com
muitas coisas; todavia apenas uma é
necessária. Maria escolheu a boa
parte, e esta não lhe será tirada".
INTRODUÇÃO:
Jesus teve vários tipos de discípulos.
Havia os que eram itinerantes, ou seja;
deixaram tudo para seguí-lo. Alguns,
porque Ele os chamou, e outros porque
queriam segui-lo. E também os discípulos que mantinham suas vidas,
trabalhos, e tarefas do dia a dia. Temos
vários exemplos, como o de Nicodemos, Mulher Samaritana, Zaqueu,
dentre outros. Marta, Maria e Lázaro,
também fazem parte deste grupo. Jesus
tinha uma relação de muita proximidade com esta família; Ele os amava.
“Ora, Jesus amava a Marta, e a sua
irmã, e a Lázaro.” João 11:5. A casa
deles ficava num vilarejo em Betânia,
uns 4 km de distância de Jerusalém.
Havia poucos habitantes ali, praticamente 1.000. Por ali, Jesus passou por
diversas vezes; para dormir, comer e
estar com aquela família. Segundo os
teólogos, esta família fazia parte dos
mantenedores (os que sustentavam
financeiramente), o ministério do
Mestre. Esta casa foi um lugar de diversos ensinamentos e claro, acontecimentos especiais. Foi ali, nas proximidades
de Betânia, que Jesus ascendeu aos
céus.

“Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que,
enquanto os abençoava, ia-se retirando
deles, sendo elevado para o céu”. Lucas
24:50,51. (Almeida Revista e Atualizada).
Em uma das visitas de Jesus, encontramos
as duas irmãs, Marta e Maria, tendo
atitudes diferentes, mas com motivações
genuínas e sinceras. E devido a estas
atitudes é lhes ensinada qual é A BOA
PARTE. Dentre todos os ensinamentos,
este, é O MAIS IMPORTANTE. E foi
classificado assim pelo próprio Senhor
Jesus Cristo.
I – ATITUDE DO SERVIR AS COISAS
Marta era provavelmente a irmã mais
velha. Aparentemente também a casa era
dela. E temos praticamente nenhuma
informação sobre sua vida. Se era viúva, se
não tinha se casado. Jesus estava visitando
a sua casa. E havia diversas regras e
afazeres quando se recebia pessoas em
Israel. Ainda mais, quando se tinha visitas
importantes, como era neste caso. Afinal,
um Mestre estava ali. “A Hospitalidade
era um dos traços marcantes na sociedade
Judaica.” Willian Coleman, Manual dos
Tempos e Costumes Bíblicos. P. 23.
Alguns dizem ser esta a primeira visita de
Jesus àquela casa. Além de tudo isto,
existia um detalhe. Ela era mulher, o que
aumentava ainda mais os afazeres. Ter
água limpa, para lavar os pés (nas famílias
ricas existiam escravos para lavar os pés
dos forasteiros e visitas) e nas pobres, a
esposa do anfitrião. Possivelmente Marta
foi quem fez isto. Ela tinha de cuidar da
comida para servir o visitante (secar as
frutas, fazer o pão). Devido à poucas
janelas, e cômodos pequenos nas casas
(3,5 m2), era necessário se preocupar com
o azeite para alimentar os lampiões, além
de conferir o paio, a tigela, que iluminavam o local. Imagina se faltam alguns
destes itens?!
Foi diante deste serviço, e ocupação toda,
que o texto descreve Marta muito agitada.
Existe a grande possibilidade desta visita
ter sido inesperada, o que explicaria o
motivo de tanta agitação;

indo de um lado para outro. Ela recebeu
uma visita em sua casa. E preparou aquele
lugar para receber aquela visita. Receber de
forma digna! Cuidar dos mínimos detalhes
de tudo, afinal era para Jesus de Nazaré!
Marta teve uma linda atitude. Atitude no
servir ao Senhor. Era sua responsabilidade,
como dona da casa, e a mais velha! E era
um grande privilégio! E ela o fez! Teve
uma ATITUDE SERVINDO de forma
intensa e genuína.
Como termos servido a Jesus? Já parou
para pensar, se suas atitudes diante do
serviço a Ele, estão sendo intensas?
Genuínas? Mesmo diante de tarefas
inesperadas, Marta teve atitude de servir!
Existe, também uma outra atitude que
gostaria que meditássemos. A da irmã de
Marta; Maria.
II – ATITUDE DO SERVIR O SER
A outra irmã, Maria, também estava na
casa em que Jesus foi hospedado. Aliás, a
sua casa também. Ela era mulher. E tinha
responsabilidades para com a sua visita.
Normalmente, a cena certa de se ver, eram
as duas, Marta, e sua irmã Maria, servindo,
e preparando tudo para sua visita. Mas, não
é isto que o texto nos mostra.
Depois de sabermos como eram tratadas as
visitas, e rapidamente o papel das
mulheres, fica bastante estranha a cena
narrada. Duas mulheres, mas uma delas
não fazendo nada. De longe seria uma falta
de educação, e claro, uma afronta à família.
Não é de se estranhar o comportamento
justo, de Marta ao perguntar para Jesus, se
ele não estava se sentindo incomodado
com isto. Afinal, incomodo duplo; por
Maria não estar fazendo o que deveria
fazer, e por deixar sua irmã (Marta)
sobrecarregada fazendo tudo.
Diante destas palavras, Jesus ensina o que é
de MAIS IMPORTANTE: “Marta, Marta,
você está preocupada com muitas coisas.
Maria se preocupou apenas com uma.” O
texto diz que Maria estava aos pés de Jesus,
ouvindo os seus ensinamentos. Enquanto
Marta servia as coisas para Jesus, Maria
servia-lhe seu ser.

A posição de Maria, aos pés, era uma
posição comum de quem aprendia com o
Mestre. Paulo mesmo disse isso, que
aprendeu “aos pés de Gamalieu”. Atos
22:3. Vemos que ela (Maria) estava livre
de toda preocupação com os afazeres e
responsabilidades. Só uma coisa importava; se dedicar ao Mestre. Aprender
seus ensinos. Sua atitude tão silenciosa e
tão incrível, nos mostra que acima das
coisas, existe o mais importante; a vida
espiritual. O texto é bem claro em
mostrar o contraste. Uma pessoa correndo, outra parada. Uma fazendo, outra
ouvindo. Uma preocupada, outra quieta.
Uma com os olhos nas coisas, e a outra
com os olhos no criador das coisas.
Maria, disse Jesus, escolheu A BOA
PARTE, e esta não lhe será tirada! A boa
parte é a atitude de aprender e deixar as
coisas da vida, e focar APENAS E ÚNICAMENTE nos ensinos de Jesus.
CONCLUSÃO:
Mais tarde, alguns tempos depois, Jesus
fica sabendo que havia um problema
sério na casa de Marta. Seu irmão estava
muito doente. Dois dias antes de Jesus
chegar a Betânia, Lázaro faleceu. Ao
chegar nas proximidades da casa já
sabendo que Lázaro tinha morrido, Jesus
é recebido não por Maria, mas por
Marta! Ela aprendeu a escolher a boa
parte, e o texto mostra agora Maria,
enlutada dentro de casa, fazendo as
coisas que deveriam ser feitas após o
enterro. E temos Marta, indo a Jesus!
Buscando sua presença e procurando a
Ele! Exatamente o contrário do que
tinha acontecido anteriormente.
Para além de todas as coisas, todos os
afazeres, todos os problemas, objetivos
de vida, está é o mais importante; A
BOA PARTE. Estar aos pés e na
presença de Jesus. Buscar sua face, seus
ensinamentos, seu favor. O resto,
conforme Jesus disse, são apenas muitas
coisas, e estas nos serão tiradas. Busque
A BOA PARTE.
Amém.
Pr. Ramon Goulart

