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TRÊS PRINCÍPIOS
DO NOVO TESTAMENTO
TRÊS FUNDAMENTOS DA IGREJA REALMENTE BATISTA

2 Timóteo 3:16-17

Citando 2 Timóteo 3:16-17, poderíamos até dizer que esta base é o
quarto princípio (ou o primeiro, porque dele dependem todos os outros),
visto que a SUFICIÊNCIA DAS ESCRITURAS, ou o SOLA SCRIPTURA,
estabelece que toda a doutrina e prática do povo de Deus estão
estabelecidas e alicerçadas nas Escrituras Sagradas. Nós não criamos
princípios, não inventamos leis, não cunhamos modelos, não instituímos
ordenanças, nós apenas aprendemos na Palavra e nos esforçamos por
praticar e ser fieis, pois confiamos que “... tudo o que dantes foi escrito,
para nosso ensino foi escrito” (Romanos 15:4).
Então, que princípios neo-testamentários que os batistas
defendem, e são distintivos batistas, queremos lembrar hoje?

PRIMEIRO PRINCÍPIO BÍBLICO

Princípio da Independência da Igreja Local – 1 Coríntios 4:17
“Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel
no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por
toda a parte ensino em cada igreja”
Cada igreja é uma igreja, autônoma, independente, completa em
si mesma. Cristo é a cabeça de cada igreja local, e os crentes, que
se unem em pacto com ela, são membros desse corpo – 1 Coríntios
12:27. Cada igreja é o corpo de Cristo, o inteiro está presente em cada
igreja local. Não pode haver liderança humana acima da igreja (sua
assembleia – reunião oficial dos seus membros – é o corpo atuando de
forma visível, é sua autoridade máxima, e tem que prestar constas apenas
à Cabeça, que é Cristo). Qualquer ingerência externa é uma afronta à
administração de Cristo através do Espírito Santo (seu substituto nesse
período – João 14:16.
Por isso as igrejas batistas não se unem de maneira formar uma
IGREJA NACIONAL ou MUNDIAL (como a Igreja Presbiteriana do
Brasil, ou ICEB, Igreja Metodista do Brasil, ou Igreja Anglicana ou Igreja
Católica Apostólica Romana, ou IURD), pois para isso precisariam criar
autoridades humanas acima das assembleias locais.
O princípio bíblico da independência e autonomia de cada igreja
confere um alto valor a cada igreja, e uma grande responsabilidade
também. Ela tem a suficiência de Cristo para fazer a obra de Deus, em
dons, talentos e recursos, e nessa dependência ela é ensinada a crer,
depender, confiar no sobrenatural de sua fantástica natureza, e realizar
a obra que o Espírito Santo quer realizar em seu meio e através dela.

SEGUNDO PRINCÍPIO BÍBLICO

Princípio do Governo da Igreja Local (Congregacional) – Atos 14:23
“E, havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em
cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem
haviam crido”
Este pequeno versículo diz muito sobre a natureza das igrejas locais.
1 - Paulo e Barnabé foram enviados por uma igreja local (Igreja de
Antioquia) para realizarem uma viagem missionária pela Ásia Menor
(Oriente Médio) – Atos 13:1-3.
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2 – A equipe missionária, devidamente autorizada, saiu e realizou
a obra – Atos 13:4 a 14:22 (Chipre [13:4], Perge (13:13], Antioquia
da Pisídia [13:14], Icônio [14:1], etc. Houve conversões e discipulado,
na volta, eles foram passando por algumas daquelas cidades, vendo a
firmeza dos convertidos [14:21-22]).

3 – Eles tinham a autorização da Igreja de Antioquia para estabelecer
novas igrejas, e certamente, ao chegar em cada cidade já evangelizada,
combinaram formar uma igreja local (“comum consentimento”), aqui
está a ideia do pacto de formação da igreja.
4 – Eles promovem a eleição de presbíteros (pastores) em cada
igreja recém-fundada (a palavra grega para eleição aqui envolve o
sentido de erguer a mão em votação). O princípio é de um governo
local, também autônomo e democrático, em que os membros elegem
seus próprios líderes.

TERCEIRO PRINCÍPIO BÍBLICO

Princípio da Suficiência da Igreja Local – Efésios 4:11-12
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros
para evangelistas, e outros para pastores e doutores,Querendo o
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação
do corpo de Cristo”
Efésios 4, descreve a vitória de Cristo em Seu sacrifício e Sua
gloriosa ressurreição. Como um rei vitorioso, de um campo de
batalha, assim a ascensão de Cristo (vs. 8-9), é descrita como o
direito do vencedor ao despojo (Sl 68:18; Cl 2:15). Os homens
salvos, agora seus servos, são designados para servir (vs. 11):
Apóstolos (enviados) e Profetas (ministradores da Palavra)
Evangelistas (enviados) e Pastores-doutores (ministradores da Palavra)
E o versículo 12 descreve o propósito para o qual Jesus, vitorioso,
deu esses servos à Sua igreja: “com vistas (querendo, com o propósito
de) o aperfeiçoamento dos santos (sua forma adequada) para a obra
do ministério, para edificação do corpo de Cristo”, ou seja, o Senhor
deu à igreja a liderança para que esta preparasse os crentes para o
serviço na obra de Deus. Deus chama, Deus prepara, Deus equipa e
Deus mesmo deixa os crentes na forma adequada (aperfeiçoamento)
para que possam servir.
Três princípios que revelam o glorioso plano de Jesus para Sua igreja
nos dão toda a confiança para perseverar a cumprir o nosso papel como
igreja e servos de Jesus.
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Alexandre Paulo & Ligy

A Bênção da Generosidade
A Bíblia registra que o SENHOR se agrada quando o Seu povo
é fiel e generoso. Está escrito em Êxodo 35:22: “Vieram, tanto
homens como mulheres, todos quantos eram bem dispostos de
coração, trazendo broches, pendentes, anéis e braceletes, sendo
todos estes joias de ouro; assim veio todo aquele que queria fazer
oferta de ouro ao SENHOR”.
Ali foi na construção do tabernáculo, séculos mais tarde, na
reconstrução de Jerusalém, novamente o registro do parecer de
Deus, em Esdras 2:68-69: “Alguns dos chefes das casas paternas,
vindo à casa do SENHOR em Jerusalém, deram ofertas voluntárias
para a casa de Deus, para a edificarem no seu lugar; conforme as
suas posses, deram para a tesouraria da obra, em ouro sessenta e um
mil dáricos, e em prata cinco mil minas, e cem vestes sacerdotais” .
O Novo Testamento marca o mesmo sentimento. Em 2 Coríntios
8:2, temos as seguintes palavras: “Como, em muita prova de
tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza
abundaram em riquezas da sua generosidade”.
Pode alguém perguntar: Como ser generoso? Bem,
primeiramente é preciso crer que assim Deus quer que seja o Seu
povo. Depois é preciso querer ser e querer viver da forma como
Deus quer, sendo-Lhe agradável em tudo.
Também tem os aspectos práticos da generosidade. Por exemplo,
as Sagradas Escrituras ensinam que ofertar é um ato de adoração a
Deus, ou seja, faz parte do Culto. A Bíblia diz em Mateus 2:11: “E
entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe e, prostrandose, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas:
ouro incenso e mirra”.
Ver o momento de ofertar como um ato de adoração pode
mudar totalmente nossa perspectiva do que representa para Deus a
nossa responsabilidade de devolver os dízimos e ofertar de coração.
Pois quando a Palavra estabelece o princípio da proporcionalidade,
ela também ensina que a prontidão e a voluntariedade são
igualmente agradáveis a Deus: “Porque, se há prontidão de vontade,
é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não
tem” - 2 Coríntios 8:12.
Deus é o melhor recompensador do universo, a ponto de Sua
Palavra garantir que a generosidade regressa ao doador: “Dai, e
ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando
vos deitarão no regaço; porque com a mesma medida com que
medis, vos medirão a vós” – Lucas 6:38.
Tudo isso, porque o nosso amado Deus é o melhor exemplo de
generosidade. Por pecadores indignos e para doar uma salvação
totalmente imerecida, o SENHOR deu o Seu único Filho, Jesus.
Em João 3:16, o SENHOR nos declara o Seu amor: “Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.
Leitura Bíblica Anual – Deuteronômio 8.
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N otas & Notícias

As classes dos adultos, jovens e
adolescentes terão um novo tema e um
novo material de estudos. Estudaremos
sobre a Igreja, a Palavra e o Espírito
Santo, usando um livro escrito por
Charles Spurgeon. Embora seja um dos
mais breves livros escritos por ele, é uma
das mais notáveis de suas publicações.
Este livro, publicado pouco antes de
sua morte, é o último discurso de
Spurgeon. Sua mensagem é urgente
e atual, enfatizando três coisas de
extrema importância no ministério:
a Igreja, a Palavra e o Espírito
Santo. Adquira seu exemplar com
a irmã Lúcia Marculayne (apenas
10 reais).
Agenda da Igreja

MARÇO
01- 4 (sab a ter) • I CLÍNICA DE MÚSICA SACRA/SEMINÁRIO DE
EVANGELISMO PESSOAL E DE IMPACTO
08 (sab) • 19 h: Chá de Panela de Quelita e David
09 (dom) • 9 h: Ceia do Senhor
15 (sab) • 19 h: Culto de Ações de Graça pelos 15 anos da Bia.
18 (ter) • 19 h: KOINONIA – Marcus Antônio
23 (dom) • 9 h: Devocional da EBD: Rômulo
18 h: Culto: Pr. Fco. Alves
25 (ter) • 19 h: KOINONIA – Marcus Antônio
– Especial: Chá de Baby da Selma (Givanildo)
30 (dom) • 9 h: Devocional da EBD: Ailton
18 h: Culto: Pr. Marcos Joel

ABRIL
05 (sab) • I20 h: Culto de Ações de Graça
– 15 anos da Suevelen - Buffet Izidora
06 (dom) • 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
12 (sab) • 17 h: Encontro Pastoral com Namorados & Namoradas
18-21 (sex a seg) • Celebrando a Família
20 (dom) • 7 h: Culto da Ressurreição
26 (sab) • 19 h: Casamento de David e Quelita

RELAÇÃO DE LEITURAS

Março
Dia 02 – Noite: Alexandre & Ligy
Dia 09 – Manhã: Renato & Vanessa
Dia 16 – Manhã: Carmen e Elsa
Dia 23 – Manhã: Marcus & Lúcia
Dia 30 – Manhã: Aragão & Jane

Noite: Esmerino & Ila
Noite: Josiel & Lucy
Noite: Claudio & Claudiana
Noite: Rômulo & Diana
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ela
Chá de Pan

No dia 08 (próximo sábado), às 19 horas, será o Chá de Panela do
David e Quelita. Todos são convidados. Participemos desse momento
de tanta alegria e de grande significado na vida de nossos irmãos
em Cristo.
Nossa Semana
Domingo
8:30 h – Reunião de Oração
9 h – Escola Bíblica Dominica1 (EBD)
16 h – Ensaio do Coral e Musicalização Infantil
18 h – Culto de Adoração & Mensagem Bíblica
Segunda-Feira
Aula de Música*
Terça-feira
19 h – KOINONIA – Reunião de Comunhão,
Oração & Estudo Devocional
Quarta-Feira
Aula de Música*
19 h – EBEC: Escola Bíblica para Crianças
Quinta-Feira
16 h: CBD – Treinamento Ministerial
19 h: CTBPL – Treinamento Ministerial
Sexta-Feira
Aula de Música*
19 h – Hebraico Bíblico
Sábado
19 h – Programação da Mocidade Cristo é Vida
*Aulas de Música: ver dias e horários na Agenda das Aulas de
Música.

IMPORTANTE:

DURANTE O CULTO, DESLIGUE-SE
DO MUNDO, CONCENTRE-SE
NA ADORAÇÃO A DEUS
E NO ESTUDO DA PALAVRA.
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Av. K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3286.3330 - Pr. José Nogueira(9912-0017 e 8970-3458)
Jornalista Resp.: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com

