ESCALA SONOPLASTIA
13 a 19/10/14 - Diácono Jeremias
ESCALA JUNTA DIACONAL
12/10/14
Templo: João Batista , Pátio: Eduardo,
Fundos: Jeremias e Estacionamento: Helton

ANIVERSÁRIO DA UPH
A nossa UPH comemorará o seu aniversário nos dias
18 e 19 de outubro. às 19h30min. Oremos, para que
Deus abençoe esta programação.
PARA VOCÊ REFLETIR

CULTO MATUTINO

● PRELÚDIO (G. Kairós).
● SAUDAÇÃO
● CONTRIÇÃO
Oração Silenciosa
Oração audível
● ADORAÇÃO E LOUVOR
Hino 14 do HNC
Leitura Bíblica – Sl 8
Grupo Kairós
Dízimos e Ofertas
Oração
Aniversariantes
● REFLEXÃO - Presb. Moisés
● ORAÇÃO
● ESCOLA DOMINICAL
CULTO VESPERTINO

Sob a responsablidade das orientadoras da
UCP. Ministrará o Louvor o Grupo Kairós e
pregará a irmã Vera Stellet.

"E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te
falta uma coisa; vende tudo quanto tens,
reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no
céu; vem, e segue-me." (Lc 18:22)
GRUPOS FAMILIARES.

Grupo M - Reuniu-se na casa da irmã Isabel
Lamônica com 18 presentes(7 do grupo + 11
vistitantes). Próxima reunião: casa da irmã Maria
Aparecida Lessa.
Grupo O e L - Reuniram-se na casa de "Neném"
com 13 presentes). Próxima reunião: Casa de
Cenilda, na rua Mangaratiba.
Grupo Q – Reuniu-se na casa da irmã Eline com 12
presentes (8 adultos e 2 menores do grupo + 2
menores visitantes ) Próxima reunião: casa da irmã
Maria Paula.. Responsável: Irmã Norma.
Total de presentes no dia 06/10/14 – 43

PARABÉNS!
Parabenizamos todas as crianças da
Igreja neste Dia da Criança. Que todas
amem cada dia mais a Palavra de Deus, e
desde cedo aprendam a orar.
Vocês são jóias preciosas. Amamos muito
vocês.
Rogamos que Deus conceda sabedoria a
seus pais e às conselheiras de vocês na
Igreja, para que continuem sendo
instrumntalidades nas mãos de Deus para
ajudá-las no crescimento espiritual.
"Mas Jesus, chamando-os para junto de si,

Deixai vir mim

ordenou:
a
os
pequeninos, e não os embaraceis, porque
dos tais é o reino de Deus." (Lc 18:16)

Rua Itaperuna, nº 131 - Parque Guarus- Campos dos Goytacazes, RJ
CEP: 28070-085 - Tel: 27380764
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POR QUE BATIZAMOS POR ASPERSÃO?
Jesus Cristo ordenou dois sacramentos para a sua igreja: o batismo
e a santa ceia (Mt 28.18-20; 26.26-30). Para nós, herdeiros da fé
reformada, os sacramentos são: “santos sinais e selos do pacto da
graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e
os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como
para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o
resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em
Cristo, segundo a sua palavra” (XXVII, 1).
O batismo com água é um ato solene de admissão do batizado na igreja. Ele é um sinal e um selo do
pacto da graça, de sua salvação em Jesus Cristo. Ele deve ser administrado uma só vez a uma mesma
pessoa. Somente os pastores ordenados ao sagrado ministério devem administrá-lo. A Igreja Presbiteriana
do Brasil pratica o batismo por aspersão, mas aceita e considera a imersão como modo válido de
ministração. Reconhecemos e acolhemos aqueles irmãos que foram batizados por imersão, em igrejas
reconhecidas como verdadeiramente evangélicas, sem a necessidade de rebatizá-los. Com o propósito de
esclarecer a nossa posição, apresentaremos abaixo alguns argumentos:
Primeiro, Jesus Cristo ao instituir o sacramento do batismo, não determinou qual a forma ou o
modo de se administrá-lo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado (Mc 16.15-16). Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo(Mt
28.19). Jesus ordena o batismo, mas não impõe a forma de batizar.
Segundo, o batismo com água não tem nenhum valor espiritual se não vier acompanhado da
regeneração do coração efetuada pelo Espírito Santo. O batismo não é garantia e nem meio de
salvação. Ele não tem nenhum poder espiritual em si mesmo para produzir salvação. Há muitas pessoas
que foram batizadas, mas nunca foram regeneradas. Elas fazem parte da igreja visível, mas não da
invisível. João diz sobre alguns que abandonaram a igreja: Eles saíram de nosso meio; entretanto, não
eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; todavia, eles se
foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos(1Jo 2.19). O batismo não salva.
Terceiro, no Antigo Testamento toda forma de “purificação” era realizada por aspersão.
O verbo hebraico “espargir” (zaraq) significa “espalhar” ou “aspergir” E, sobre aquele que há de purificarse da lepra, aspergirá sete vezes; então, o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto (Lv
14.7). Assim lhes farás, para os purificar: asperge sobre eles a água da expiação; e sobre todo o seu corpo
farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão(Nm 8.7). (Leia: Nm 19.13, 19).

VISITANTE, SEJA BEM-VINDO,
É UMA ALEGRIA TÊ-LO CONOSCO.
ESTAMOS DE BRAÇOS ABERTOS
PARA RECEBER VOCÊ
E SUA FAMÍLIA.

Quarto, todas essas purificações por aspersão são chamadas de “batismos” no Novo Testamento.
A palavra “batismo” (baptizo) foi usada nos clássicos gregos com o significado de “mergulhar”, “afundar” e
“imergir”. Mas, no grego bíblico (coinê) é usado também como “lavar”, “banhar”, “limpar mediante lavagem”
e “aspergir”. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem(baptizontai); e há muitas outras
coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal [e camas] (Mc
7.4). Todas as abluções e aspersões cerimoniais são chamadas de “batismos”: Os quais não passam de

ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções (baptismois),
impostas até ao tempo oportuno de reforma (Hb 9.10. Hb 6.2). Paulo afirma também que todos os
judeus foram batizados pela nuvem e pelo mar, sem que houvesse imersão (1Co 10.1-2).
Quinto, o batismo cristão foi instituído seguindo o modo do batismo dos judeus, ou seja, por
aspersão. Jesus ao instituir o sacramento do batismo cristão não altera o significado ou o uso da
palavra (Mc 16.15-16; Mt 28.19). O batismo de João Batista não era o batismo cristão, mesmo assim
não há provas bíblicas de que ele batizava por imersão. Se na lei todas as cerimonias de purificação
eram feitas por aspersão, por que João mudaria a sua forma de batizar? João Batista estava batizando e
os sacerdotes e levitas vieram a ele e lhes perguntaram: "Quem és tu?" e ele disse: "Eu não sou o
Messias. "Eles disseram então: Se você não é o Messias, por que você batiza”? (Jo 1:25). Os
sacerdotes e levitas sabiam que os ritos de purificação eram feitos por aspersão e seria um ato distinto
do Messias: Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas imundícias
e de todos os vossos ídolos vos purificarei(Ez 36.25). O Messias batizaria por “aspersão”. João Batista
disse: “Eu batizo com água” (Jo 1.26). A preposição “com” (en)é usada para designar o instrumento:
água. O instrumento se aplica ao sujeito e não o sujeito ao elemento. Logo, João só poderia batizar por
aspersão. Em Atos, Lucas registra: Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na
verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo (At 11.16). O batismo com o
Espirito foi por aspersão.
Sexto, todo cristão morreu e ressuscitou com Cristo, mas não pela imersão na água.
Utilizando-se da analogia de Paulo, em Romanos 6, os favoráveis ao batismo por imersão confundem
“sepultar na água” com o “sepultar com Cristo”. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos
batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte
pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também
andemos nós em novidade de vida (Rm 6.3-4). O que Paulo está dizendo não é que somos sepultados
com Cristo pelo batismo por imersão (sepultados na água). Todo cristão morreu e ressuscitou com
Cristo na sua obra de redenção. Morremos e ressuscitamos com Cristo para vivermos em novidade de
vida. O batismo de adultos é um sinal desta identificação.
Sétimo, os exemplos bíblicos de batismo no Novo Testamento reforçam a tese da aspersão.
No contexto da igreja primitiva, a pessoa era batizada no lugar onde se convertia. Vejamos alguns
exemplos: (1) O batismo de quase 3.000 em Jerusalém, após o sermão de Pedro (Atos 2.41). Não havia
rio, tanque ou piscina para batizar tanta gente por imersão. (2) O batismo do etíope eunuco, por Felipe,
no deserto (At 8.36-38). “Ambos desceram à água”, mas isso não significa imersão. Essa expressão só
aparece mais uma vez na Bíblia, em Juízes 7.5 (Tradução da Septuaginta). E a ideia não é de imersão
(3) O batismo de Paulo: “a seguir, levantou-se e foi batizado” (At 9.18). Ele foi batizado em pé, numa
casa, em Damasco. Nas casas da época não existiam tanques, mas talhas para guardar água.
(4) O batismo de Cornélio e toda a sua casa, em Cesaréia (At 10.48). (5) O batismo de Lídia e toda a
sua casa, em Filipos (At 16.14-15). (6) O batismo do carcereiro e toda a sua família (At 16.33). Todos
esses batismos só podem ter acontecido por aspersão. A partir do texto, a imersão é improvável em
todos os casos.
Na Igreja Presbiteriana de Parque Guarus recebemos todos que vêm de várias denominações
evangélicas reconhecidas pela IPB. Respeitamos àqueles que foram batizados por imersão, mas
reafirmamos que o batismo por aspersão não é uma heresia. O batismo por aspersão fundamenta-se na
Bíblia.
Rev. Arival Dias Casimiro
(Extraído da boletim da IP Pinheiros com adaptação)

AGENDA DA SEMANA

CANTINHO DAS ORAÇÕES

HOJE

ENFERMOS > Membros da IPPG:

►SEDE:

8h – Culto Matutino – Presbíteros Vilmar/Moisés
9h – Escola Dominical
18h - Reunião da UCP. Traga a sua Bíblia.
18h – Reunião da UPA.
18h – Reunião plenária da UMP. Participe!
18h – Reunião plenária da SAF.
• Assinantes da SAF em Revista favor procurar a irmã
Talita até o dia 26 do corrente mês.
18h - Reunião da UPH(Ses. de Evangelização).
• Quem não acertou a per capta favor procurar Joadélis.
• Assinantes da Revista da UPH favor procurar o Presb.
Fernando até o dia 26 do corrente Mês.
19h30min – Culto Vespertino - Orientadoras da UCP
►P. PREGAÇÃO – PARQUE NOVA CANAÃ
9h – Culto Matutino – Pastor Paulo
10h – Escola Dominical - Pastor Paulo
19h30min – Culto Vespertino – Pastor Paulo

SEGUNDA-FEIRA
19h30min - Visita do Pastor e Presbíteros - 19h(casa da
irmã Erenita) e 20h(casa da irmã Geni).

► TERÇA-FEIRA
19h30min – Reunião dos Grupos Familiares.
19h30min – Estudo Bíblico Pq. N. Canaã. Pr. Paulo

► QUARTA-FEIRA:
7h – Reunião de oração da SAF no templo.
19h30min – Estudo Bíblico. Pastor Paulo
20h – P. de Pregação P. Prazeres. Presb. Vilmar

► QUINTA-FEIRA
19h30min – Reunião de Oração no PNC. Irmão Marx.

Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar,
para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça..." (II Timóteo 3 : 16)

ENFERMOS > Irmãos, Parentes e amigos.

Carlos Alberto(patrão do Presb. Fernando), Mateus
Soares Zacarias que passou por uma cirurgia no Rio
de Janeiro - 13 anos (filho de Júlio - ex-membro da
Igreja), Filipe S. T. Pinto (filho de um amigo de
Angelo Marcos), Pedro Soares (amigo do Diác.
Walter), Davi(sobrinho da irmã Alcinéia), Paolo(neto
da irmã Maurina), Diomézio Soilo Alves(pai da irmã
Iracilda), Arthur Davi (recém-nascido na UTI do HBP conhecido de Jante), Pastor Elsson Moraes (IP
Guarus), Jaqueline Freitas e Agostinho Freitas (filha
e irmão da irmã Alcinéia), José Amaro Manhães –
fazendo Hemodiálise (amigo de Jocinei), Salis (irmão
da irmã Maria Augusta), Ralph (conhecido da irmã
Cristina Cruz), Débora Caetano dos Santos (vizinha
da irmã Maria José Pereira), Joaquim (colega de
trabalho do Presb. Diovane), Daiana (amiga de
Tânia), Solange (amiga do Presb. Ozéas da UENF),
Édson (amigo do Presb. Ozéas -UENF), Matias
(parente da irmã Maria José Rangel),
Vitorino
Maurino e Zeli Victorino (sogros da irmã Maria do
Carmo Soares Victorino), Leandro de Almeida Silva e
esposa (filho e nora da irmã Celita), Mikail (professor
da UENF), Carlinhos (tio do Diácono Walter, Fátima
Zamana (amiga do Diácono Bruno), Sonia (amiga de
Helton), Antônia Paes (avó de Manuela da Silva),
Armindo (tio do Presb. Ozéas), Ana Lídia (mãe de
Joadélis), Lázaro (cunhado da irmã Alcinéia),
Antônio Queiroz (tio do Presb. Ozéas).

► SEXTA-FEIRA
19h - Reunião de Oração

20h - Ensaio do Coral

► SÁBADO
19h30min - Culto no templo(aniversário da UPH).

DESTAQUES DA ESCOLA DOMINICAL
05/10/14 (O alvo é acima de 60%)
Oficiais e Professores (66%), Servos do Senhor II
(64%),Adolescentes (61%), Crescendo com Cristo (56%),
Servos do Senhor I (46%), Intermediários (54%),
Primário( 38%), Maternal (29%) e Jovens (15%).

RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL
"

Rosa Maria Fernandes de Souza(se recupera de
uma cirurgia em casa), Ana Cristina Stellet (se
recupera de uma cirurgia em casa ), Reginá Beraldi,
Edith ,Geraldino Marcelino, Rosenira Pereira, Herval,
Maria Paula, Ledi Gonçalves, Conceição Cruz, Maria
Aparecida Lessa, Heitor, Presb. Adenildo e Euzi, ,
Cremilda, Carlos Roberto, Erenita, Celi, Ana Rita,
Geni.

DATA
05/10/14
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28/09/14

219
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69

AOS
ANIVERSARIANTES DA
SEMANA OS NOSSOS
SINCEROS PARABÉNS!
14/10 - Marco Elias Amaral
15/10 - Ana Beatriz dos Santos Viana
18/10 - Thais Alves
Aniversário de Casamento
18/10 - Thais Alves e Flávio - 8 anos

"Ensina-nos a contar os nossos dias, de
tal maneira que alcancemos corações
sábios". Sl 90:12

