3.
Entendendo o contexto – Doutrina cristã e
cultura é sempre desafio para leitura da Bíblia. Nós
como metodista prezamos sempre por uma leitura
interpretativa e não literalista. A interpretação deve
sempre considerar alguns aspectos importantes como:
considerar o abismo cultural entre a origem e os
leitores atuais, a língua, os costumes, o contexto, a
intensão do autor da carta, a reação dos que leram etc.
Quando Paulo se referiu ao relacionamento entre as
famílias, como neste texto: Marido, Mulher e Filhos, é
importante saber que a maioria dos casamentos no
mundo até o primeiro século era realizado como uma
negociação. Não era mediante o amor romântico que
hoje caracteriza relacionamentos de casais ocidentais.
Os casamentos eram arranjados. Havia negociação de
dotes e responsabilidades com prejuízos caso houvesse
rompimentos.
A base de autoridade da sociedade era toda ela
voltada para paternidade. O homem ocupava uma
posição especial. Isto fez parte da formação da igreja e
podemos notar, por exemplo: I Coríntios 14:34,35 “
conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque
não lhes é permitido falar; mas estejam submissas
como também a lei o determina.” Se querem aprender
alguma coisa, interroguem, em casa, a seu próprio
marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na
igreja” .
As mulheres deveriam utilizar véu para que se
soubesse que havia a autoridade de um homem sobre
ela. (I Coríntios 11:10)
Portanto, ser submisso em tudo nesta carta aos Efésios
tinha como pano de fundo esta realidade, era
culturalmente correto, era a lei, mas Paulo quer que
pratiquem a lei de forma cristã. O marido tinha dever
de amar (ágape, amor de Deus) sua mulher como
Cristo fez pela igreja. O amor sacrificial, de entrega, de
cuidar, de zelar. Neste contexto e na teologia de Paulo,
o homem era responsável e a mulher deveria segui-lo ,
obedece-lo a atender suas instruções em tudo.(Obs
Isso não significa que não houvesse amor entre marido
e mulher)

Os filhos deveriam observar as ordenanças dos pais
conforme mandamento, honrando-os, contudo Paulo
acrescenta Pais não provoquem seus filhos, tirando
proveito dessa ordenança.
O objetivo de Paulo era o testemunho da graça de
Deus, o testemunho da igreja, o testemunho das
famílias que abraçaram a fé em Jesus, deveriam “ estar
firmes, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da
justiça. (6:14).
4.

Conclusão:

A cultura e doutrina se juntaram no primeiro século a
fim de testemunharem a graça de Deus pela igreja , em
tudo, pela família, no trabalho, na esperança, na
santidade e deveriam entender que esta era uma
forma de ficar firme contra as ciladas do diabo, lutar
contra os principados e potestades (cap. 6) .
5.

Desafio

Família e Igreja - Nosso contexto social mudou muito
nestes dois mil e quinze anos. A sociedade aprendeu a
valorizar a mulher e seu espaço na família. A mulher
não deve receber ordem do marido e ficar calada em
casa ou na igreja. Não é o homem quem manda. Em
nosso país as leis protegem a mulher. Em muitos lares
quem tem o dom da liderança é a mulher. A
submissão em nosso contexto só pode ser
compreendida como homem e mulher com a mesma
da missão familiar, cada um exercendo seu papel com
responsabilidade. O próprio Paulo disse I Corintios
11:11 “
“No Senhor, todavia, nem a mulher é independente
do homem, nem o homem é independente da
mulher. Porque, como provem a mulher do homem,
assim também o homem é nascido da mulher. E tudo
vem de Deus”

Submissão não pode ser visto como inferioridade.
Maridos tem o dever de amar com amor quem vem
de Deus (ágape), respeitar, cuidar, zelar, como Cristo
fez pela igreja, assim deve zelar pela esposa. Pais
cristãos devem criar os filhos sob disciplina do
Senhor. O mundo ao nosso redor está querendo
tomar a educação ( diabo )para si, super- valorizando
o individualismo (atividade sexual, religião, diversão
,namoro, etc) e se vocês deixarem o mundo levará
embora, portanto é dever dos pais educar com
disciplina do Senhor, sem contudo irritar, promover
brigas com seus filhos. Filhos esperam abraço, o
amor dos pais. Filhos acolham a seus pais , observe o
exemplo deles, honre seus pai e mãe. Não deixe seus
filhos entregues a si mesmos, se forem crianças,
ainda que chore para vir a igreja, deixe chorar ,talvez
amanhã isso evitará você a chorar pela salvação dele!

Família e igreja testemunham a graça de Deus,
Família é a igreja em sua casa, e igreja é a sua família
no templo. Nossa cultura não nos atrapalha a
entender a bíblia. Quero dedicar um tempo de
oração em família. Pais orem com sua família hoje,
ore por seus familiares, abençoe sua família,
interceda para que sua família seja a igreja na
missão!
Revdo. Luís Carlos

QUEM SOMOS?

Estamos orando por
Nome

dia

motivo

A Igreja Metodista tem suas raízes em um movimento
religioso liderado por John Wesley, na Inglaterra, em 1738.
O nome “metodista” foi um apelido que os universitários
da Universidade de Oxford deram ao grupo liderado por
Wesley, porque os membros pareciam fazer tudo com
método e ordem. A Igreja Metodista em Água Fria foi
fundada em 1943, através de um trabalho missionário na
casa de João Batista da Graça. Nossa comunidade,
também
chamada
de
“Sarça
Ardente”,
tem
experimentado a fidelidade de Deus a partir da busca da
santificação individual e comunitária, do discipulado e da
expansão missionária.

NO QUE CREMOS?
Cremos que Deus levantou seu povo para caminhar de
maneira digna pela qual foi chamado, a saber, buscar ser
parecido a Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que se
entregou na cruz do calvário para remissão de nossos
pecados e dar-nos uma nova vida, cheia do Espírito
Santo.

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA

Líder do PG : Inicie a reunião com quebra gelo:
Fale sobre Familia ;

Participe da classe Compartilhar da Fé aos domingos às
10:15 ou na impossibilidade agende um horário na
secretaria para falar com o pastor. Se você é Metodista
regularize sua situação solicitando sua transferência. Se
você entregou sua vida a Cristo e deseja passar pelo
batismo comunique a secretaria.

AGENDA PASTORAL
Tenha momento de louvor;

Para agendar um atendimento/visita, entre
em contato com a Secretaria de 2a a 6a feira das 8h00 às

Pergunte se há algum testemunho breve ;

14h00 pelo telefone 2597-0187 ou por e-mail:
metodistaguafria@uol.com.br
contato@igrejametodistaaguafria.com.br
Obs.: 6ª feira – Folga pastoral

Compartilhe a mensagem impressa;
Pergunte se há alguma necessidade de oração;
Fale sobre atividades da igreja;
Seja pontual no horário do inicio e termino;

VISITANTE

SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA!

ANOTE EM SUA GENDA NOSSO
PRÓXIMO ENCONTRO NESTE PEQUENO
GRUPO SERÁ DIA:
______/______/_______

ESBOÇO MENSAGEM Ano 2015
27.09.2015
TEMA: FAMILIA

P a s t o r e s:

Rev. Luis Carlos Lima Araujo
Rev. João Marcos Silva

Igreja Metodista em Água Fria
Rua Corneteiro de Jesus, 304 - Água Fria
CEP 02336-030
2597-0187 e 2597-0193

www.igrejametodistaaguafria.com.br
A família e a igreja
Efésios 5:22-33 / 6:1-4
1.
Introdução: Após encontro de casais este é o
primeiro culto que tenho oportunidade de me dirigir aos
casais e às famílias.
2.
Sobre a carta aos Efésios – Esta é uma carta
que trata de enfatizar algumas doutrinas e orientações
sobre relacionamentos. Os leitores são gentios e
estavam aprendendo a viver na perspectiva da igreja.
Estavam com suas famílias , escravos faziam parte
destas famílias e comunidades. Portanto, uma das
ênfases era a igreja . Por exemplo :
Cap. 1:22,23 A igreja é o corpo de Cristo;
Cap. 2:19 Antes éreis gentios , mas Deus tirou a
barreira da inimizade ... sois da família de Deus, para
habitação do Espirito;
Cap. 3:10 Grande mistério de Deus a multiforme graça
revelada pela igreja;
Cap. 3:21 A ele seja dada glória na igreja;
Cap. 4:11 Deus deu dons para edificação do corpo de
Cristo (igreja) ;
Cap. 5:22 – como Cristo é cabeça da igreja;
Cap. 5:25,27,29,32.
Observe como uma ênfase é a importância da igreja
como sinal da Graça de Deus.

