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Pra. Kátia M. Okada

Crescendo em direção à plena
maturidade
Efésios 4:13-16
I. O alvo da Vida Cristã: a plena maturidade

ESTACIONAMENTO - A igreja tem convênio com o estacionamento da frente (apenas aos
domingos de manhã). A taxa de uso é de R$ 15,00/mês. Falar com a Lucy.

nossas atividades
CULTO MATUTINO
Horário: domingo às 9h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 9h00
ESCOLA Bíblica DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45
GAMES - Grupos de Apoio, Comunhão,
Evangelismo e Serviço
Responsável: pr. Rodolfo Veronese
Encontros dos grupos nas residências e
em outros locais

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Responsável: Pedro Correia
Horário: terça-feira das 19h30 às 21h00
REUNIÃO DE ORAÇÃO DE
MULHERES
Responsáveis: Arlete e Valdete
Horário: sexta-feira das 14h00 às 16h00
Grupo Escoteiro
Responsável: Paulo Dias Campos
Horário: domingo das 14h00 às 16h00

Equipe de comunicação responsável pelo informativo: Cristina Yumi Fukai, Guilherme Santanda,
Rodrigo Makoto Matsumura, Patrícia Nishimura, Sandra Hirayama Veronese.
Se você quiser colocar alguma informação no boletim, fale com a Simone (4057-3779) até quarta-feira de manhã.

Continuando nosso estudo de Efésios, vimos no trecho
anterior (4:7-12), que Deus tem um alvo para nós o qual
está expresso no v. 13: “Até que todos cheguemos...” Nós
ainda não somos aquilo que deveríamos ser. E o que
nós deveríamos ser? Resumindo as três expressões que
Paulo usa neste verso, poderíamos dizer que o alvo é
sermos como Cristo. Ou, nas palavras de John Wesley, é
atingirmos a Perfeição Cristã, ou a inteira Santificação. Este
alvo não significa perfeição de desempenho, de atos, e
nem mesmo significa a impossibilidade de pecar. Wesley
a define como o Perfeito Amor, ou seja, é “amar a Deus
de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos”. É
o puro amor enchendo o coração e governando todas as
nossas palavras e ações.
Wesley adverte aos que estão relaxando que “é impossível
que qualquer um retenha o que recebeu, sem melhorá-lo,
sem suspirar pela santidade. Cada um tem que prosseguir
para o alvo, e o alvo é nada menos que a perfeição, a
pureza de coração e vida”.
Olhando para nós mesmos, a pergunta é: estou
progredindo na minha caminhada cristã? Qual é o alvo
maior da minha vida? O que eu almejo?

II. Crescendo em direção à plena maturidade
Agora, a outra pergunta é: como crescemos em direção à
maturidade? Paulo nos aponta para três caminhos:
A. Crescemos mediante a verdade e o amor. “Seguindo
a verdade em amor, cresçamos em tudo...” (v.15)

continuação - reflexão

notícias da
semana

Seguir a verdade em amor significa literalmente, ‘sendo verdadeiros em amor’, e inclui
as noções de “manter”, “viver” e “praticar” a verdade conforme revelada na Palavra de
Deus.
Aqui, temos dois perigos: tentar defender a verdade a todo custo, ou falar a verdade,
mas sem uma atitude de amor; ou, tentar os relacionamentos (e o amor), mas
sacrificando a verdade. As duas atitudes são erradas. A verdade se torna ríspida se não
for equilibrada pelo amor; amor se torna frouxidão se não for sustentado pela verdade.
Paulo nos exorta a manter os dois juntos.
B. Crescemos pela direção e provisão da Cabeça - v.16 “cresçamos em tudo
Naquele que é a cabeça, Cristo...”
Essa é a ideia central: todo o crescimento do Corpo se dá em Cristo. Quer dizer que
“É somente de Cristo, como Cabeça, que o corpo recebe toda a sua capacidade
para crescer e para desenvolver sua atividade, recebendo assim direção única para
funcionar como organismo coordenado”. (F. Foulkes).
A implicação direta disto é que cada um precisa estar ligado intimamente à Cabeça
para receber dele o alimento diário, assim como a direção para seu ministério e os
dons para servir ao Corpo. Isto tem a ver com a vida devocional diária, a vida de
oração, de meditação nas Escrituras, o jejum, etc. É a nossa conexão vertical.
C. Crescemos pelo auxílio de toda junta – “...do qual todo o corpo, bem ajustado e
consolidado pelo auxílio de toda junta...” (v.16)
Complementando a ideia anterior, “Cristo provê sustento para o Corpo por intermédio de
cada contato”. Então, é quando nos relacionamos, nos envolvemos na vida uns dos outros,
dispostos a servir nas suas necessidades... é que Cristo provê o que o Corpo necessita.
A implicação disto é que cada um precisa estar ligado intimamente a outros, para que a
vida e o alimento de Cristo possa fluir de uns para outros. É a nossa conexão horizontal.
John Wesley deu grande importância à vida em comunidade. Ele cria firmemente que
não existe vida cristã solitária. São suas as palavras: “Na comunidade cristã, vivemos
uns para os outros.“Não há ocasião em que o membro mais fraco possa dizer ao
mais forte, ou vice-versa: ‘não preciso de ti’, pois Cristo nos chama a edificar uns aos
outros. Somente quando nos unimos, recebemos dele o alimento e crescemos com o
crescimento de Deus”.
Uma implicação prática é edificar uma igreja orientada prioritariamente para
relacionamentos e não para programas. Este é um grande desafio pois, na maior parte
do tempo, estamos focados em projetos e atividades; mas a prioridade não deve ser
esta. Precisamos construir um espaço onde possamos conviver mais juntos, conhecer
melhor uns aos outros, servir uns aos outros, pois é através desse contato entre as
“juntas” que Deus provê tudo o que é necessário tanto para nossa vida individual
como para o crescimento do Corpo.
Como você tem vivido a sua vida cristã? Tem vivido uma vida conectada ou
desconectada? Precisamos nos manter ligados à Cabeça, Cristo, que é a Fonte de vida
e crescimento. Precisamos nos manter ligados ao Corpo e uns aos outros, porque é
pelo auxílio de toda Junta que o corpo cresce... este é o caminho para a maturidade.

Reunião Liderança Ampliada
18/03

Todos os líderes, responsáveis por
atividades e delegados são convidados
para a próxima Reunião da Liderança
Ampliada.
Será no dia 18/03 às 20:30 horas, aqui
na igreja.

Próximo Domingo - 20/03

No próximo domingo, teremos a
presença do Carlos Nomoto conosco.
Ele estará trazendo a mensagem no
nosso Culto de Adoração.

Pr. Rodolfo

Está pregando hoje no trabalho
da Vila Mariana. Vamos continuar
sustentando-o com as nossas orações.
P.S.: Como o Pr. Rodolfo está na Vila
Mariana hoje, não haverá o módulo sobre
o livro de “Juízes”.

Fale em
inglês!
Curso de Inglês para
Adolescentes

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 2011
Aulas às sexta-feiras
Investimento: R$ 60,00 mensais (incluso
material didático)
Falar com a professora Arlete Simões
(Cel: 9524-9008)
E-mail: arletesimoes@terra.com.br

Retiro de Jovens casais
2 e 3 de abril

Se você tem 5 anos de casado ou menos
(sem filhos), participe desse retiro!
Tema: “Casei, e agora? As bençãos e
complicações do casamento”
Preletor: Pr. Daniel Abe (Bola)
Local: Pousada São Roque - Serra
Negra, SP
www.hotelpousadasaoroque.com.br
Investimento
R$ 270,00 o casal
(tudo incluso, exceto transporte)
Mais Informações
Tarsila - tarsilayumi@gmail.com
(11) 7151-8090
Sandra - sandrahv76@gmail.com
(11) 9744-2404

Ded 2011

A coordenação do Ded/2011 agradece
a todos os irmãos pelas orações. Este
ano inscreveram-se 100 crianças e
89 equipantes. A presença de nosso
Senhor foi determinante para que
diversas crianças se convertessem.
Oremos para o crescimento das
sementes que foram plantadas.

feliz
aniversário!
13/03 Walmir Tsutomu Ushima
14/03 Enzo Vinícius de Lima Perez
15/03 Danilo Eiji Hirayama
15/03 Maria Elisa Pereira Lo Russo
16/03 Carla Cristina Hioki Abe
18/03 Jéssica Yumi K. Misikami
18/03 Jackeline Nascimento

Parabéns!

