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Fé, Esperança e Amor, o Tripé da Vitória

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas
o maior destes é o amor.” (1 Coríntios 13.10-13).

O Congresso Unificado tem como objetivo proporcionar à Igreja de Cristo
edificação, transformação e restauração a todos àqueles que necessitam de se
reconciliarem com o Senhor Jesus Cristo e contribuir para a salvação de vidas,
principalmente dos que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e
Salvador.
A passagem de Coríntios me dá segurança para tirar o título desta
palavra pastoral: A Fé, a Esperança e o Amor, o tripé da vitória do crente.
Corinto era a principal cidade da Grécia. Etimologicamente, o seu nome
deriva do antigo herói grego Pélope (em grego: Pélops), filho de Tântalo e
antepassado dos Atridas, o qual teria dominado toda a região, e da palavra grega
que designa ilha, segundo a mitologia grega.
A importância da cidade deve ter influenciado o Apóstolo Paulo em seus
esforços missionários. O caráter moral de Corinto em solo fértil para as gloriosas
boas novas do Messias.
A fé viva deve ser uma marca do cristão fiel a Cristo. Em 2 Pedro 1.1
o apóstolo diz que a fé é preciosa: “Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus
Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso
Deus e Salvador Jesus Cristo:”. O escritor aos Hebreus 11.1-6 “Ora, a fé é o
firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não
veem e conclui, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário

que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é
galardoador dos que o buscam.” (Hb 11.1-6).
A fé que na hora da provação, na hora da luta e da perseguição falha,
não é fé, mas incredulidade: “E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao
mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E
disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande
temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe
obedecem?” (Marcos 4.39-41).
A vitória da fé é o coroamento da bênção: “Então disse: Não estendas
a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada; porquanto agora sei que temes
a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão
os seus olhos e olhou; e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres,
num mato; e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em
lugar de seu filho.” (Gn 22.12,13).
O escritor aos hebreus diz: “Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando
foi provado...” - “E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor! ajuda
a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o
espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno: Sai dele, e
não entres mais nele. E ele, clamando, e agitando-o com violência, saiu; e ficou
o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto.”
(Marcos 9.23-26).
A fé é o inverso da incredulidade. A fé é frutífera, e a incredulidade,
infrutífera; a fé diz que é possível, mas a incredulidade bate o pé dizendo que é
impossível. A fé leva o homem a vitória, enquanto a incredulidade à derrota.
A esperança viva do cristão leva-o aguardar pacientemente as
promessas serem cumpridas em sua vida. João diz em sua primeira epístola: “...
Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele;
porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança
purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.”
Qual a sua esperança? Se for um dia participar do arrebatamento,
então continue firme nessa esperança. A esperança proporciona ao homem viver
em purificação e santificação.
O verdadeiro amor do cristão faz com que uma multidão de pecados
sejam cobertos: “Porque o amor cobrirá a multidão de pecados.” (1 Pe 4.8). O
amor verdadeiro é o único capaz de suportar as fraquezas dos outros: “Com toda
a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros
em amor” (Ef 4.2).
Quem ama de verdade é capaz de desistir dos próprios direitos
em prol do seu semelhante. Vejamos o que Paulo diz sobre esse amor: “O amor
é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade,
não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus

interesses, não se irrita, não suspeita mal; Não folga com a injustiça, mas folga
com a verdade; Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca
falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão;
havendo ciência, desaparecerá.” (1 Co 13.4-8.). O tripé da vitória se constitui de
fé, esperança e amor.

“UNIDOS E EDIFICADOS, CERTAMENTE, FAREMOS
UMA GRANDE OBRA PARA DEUS”.
AVISOS PASTOR DA IGREJA
1. Findado o período probatório com louvor, a partir da presente data
(07/05/2017) o casal Rafael Nonato Nascimento Teixeira e Ana Paula Lopes
Guedes Teixeira assume a liderança do Ministério de Jovens Primícias (MJP) e
como conselheiro o Pr. Aparício Duarte.
2. A assistência social da igreja está recolhendo roupas, objetos e utensílios
domésticos para a realização de um grande Bazar no dia 11 de maio. Contribua
com esta obra, procure a ir. Joelma, Ir Graça ou Ir. Lene. Desde já agradecemos
a sua ajuda e apoio.
3. Segue abaixo o quadro de visitas ás famílias da igreja.
DATA

FAMÍLIA A SER VISITADA

RESPONSÁVEL PELA
VISITA

10/mai

DARTAGNAN

ELIEZER E CLEO

10/mai

FERNANDO E LILIA

10/mai

CARLOS EDUARDO E ANA CLEBES

17/mai

GUSTAVO E VIVIANE

17/mai

MARCONDE E AUGUSTA

Pr Orcélio e Mis. Eliane

17/mai

ROBEMAR E MONALISA

Pr PAZ e Mis. Dalva

24/mai

ARI E VERA

24/mai

KLEBER E FRANCISCA

24/mai

PR. CARLOS NEY E FAMÍLIA

31/mai

CELIA SERAFIM

31/mai

ARMELINDA

31/mai

MARCELO E CAROLINE

Pr PAZ e Mis. Dalva
Pr Orcélio e Mis. Eliane
Pr ELIEZER e Pra CLÉO

Pr ELIEZER e Pra CLÉO
Pr Orcélio e Mis. Eliane
Pr PAZ e Mis. Dalva
Pr ELIEZER e Pra CLÉO
Pr Orcélio e Mis. Eliane
Pr PAZ e Mis. Dalva
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AGENDA DE ATIVIDADES: 08 a 14/05/2017
SEG

19:30-21:00

- Ensaio do El Shadai

19:30-21:00

- Conexão Teens

08

TER

09

19:50-21:30

- Culto de Ensino da Palavra

QUA

10

15:00-17:00

- Circulo de Oração Betesda

QUI

11

19:30-21:30

- Culto da Vitória

SEX

12

21:45-00:00

- Sem atividades

SAB

13

09:00-11:00

- Ensaio da Orquestra

07:50-08:50

- Oração do Getsemâni

09:00-11:00

- Escola Bíblica Dominical

18:00-20:15

- Culto Publico

DOM

14

08 a 14/05/17

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

08/05

2ª Feira

GABRIELA HINGRED Cabral da Costa

12/05

6ª Feira

José EDMILSON dos Santos (Cong. Riacho Fundo I)

13/05

Sábado

Maria LENI Botelho Pinho

14/05

Domingo

MAXWELL Rodrigues da Silva Correia (Cong.Silva Jardim)

14/05

Domingo

JOSÉ SOARES da Silva

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
08/05/98
Bodas de Água
Marinha

Pr. WELLYNGTON de Lima e Miss. AUXILIADORA Aires

14/05/94
Dc. SILVIO Romero e GERLUCE Sancho
Bodas de Palha

Terça-Feira em Foco: 09/05/17
Venha aprender a Palavra de Deus

