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DECEPCIONADO COM A IGREJA
Assim como existem os “decepcionados com Deus”, como escreveu Phillip Yancey, existem muitas pessoas
decepcionadas com a igreja. Talvez você conheça alguém muito próximo que abandonou o convívio com
uma certa congregação, ou até mesmo já não sabe se vale a pena se dizer membro. Alguns declaram, com
pesar, que perderam completamente a sua identificação com a sua religião. Muitas coisas contribuem para
que alguém se decepcione com a igreja. Essas pessoas revelam ter algumas coisas em comum. Alguns “exfiéis”, depois de algum tempo, descobriram que aquilo que aprendiam na sua igreja não concordava com o
que elas viam na Bíblia. Fato é que existem, sim, igrejas cuja experiência e regras humanas são mais
valorizadas do que a revelação bíblica. Usos e costumes podem ser o fator de afastamento. Muitos exfrequentadores de igreja se decepcionaram com as pessoas as quais chamavam de irmãos.
Frequentemente a frustração foi com os seus “líderes espirituais” que não viviam aquilo que pregavam. Onde
há pessoas, há problemas. Não existe igreja perfeita, mas você pode usar o seu bom senso e avaliar os
porquês de ter parado de congregar. Uma igreja pode ter decepcionado você, mas Jesus nunca
decepciona. Ele continua sendo o mesmo Salvador amoroso. As pessoas podem se sentir culpadas de terem
se afastado da igreja, mas ao mesmo tempo não sente forças, não tem coragem, ou sente vergonha de
tentar voltar. Jesus “inventou” a igreja por boas razões. Hoje é cada vez mais fácil encontrar pessoas que
dizem que não se afastaram de Deus, apesar de terem se afastado da igreja. Isso é muito perigoso. A fé é
cultivada, “adubada” e regada em comunhão com pessoas que creem como nós cremos. Você irá
encontrar os náufragos da fé sempre bem longe da igreja. Assim como aqueles que estão decepcionados
com Deus, o estão por causa de expectativas erradas a respeito dele, há os decepcionados com a igreja
por causa de expectativas erradas. Geralmente são aqueles que acreditam que a igreja, a começar pelo
pastor e incluindo as outras pessoas, estão ali para servi-los. Quando alguém acha que a igreja deve servi-la
e não o contrário, a decepção logo vem. Vou fazer uma paráfrase de um velho slogan: “Não pergunte o
que a igreja tem a oferecer para você, mas pergunte o que você pode oferecer à sua igreja”. Igreja é lugar
de servir.
Davi Liepkan
Oferta de Amor
O Rodolfo doou um dos seus
rins para o filhinho Guilherme
e, graças a Deus passam
bem. Mas eles precisam de
ajuda financeira para os
gastos
decorrentes
da
cirurgia. Você pode fazer um
depósito na Caixa Econômica;
Conta Poupança: 10381-8;
Operação 013; Ag.: 961; em
nome de Elisangela Martins
da Silva Camargo.
CPF: 31.796.0228-25. Deus abençoe você!

NOME:________________________________ PERTENCE A ALGUMA IGREJA? QUAL?_________________________
TELEFONE:_____________________________ MARQUE COM UM "X"
CIDADE:_______________________________ ⃝QUERO FAZER PARTE DESTA IGREJA ⃝QUERO ME BATIZAR
E-MAIL:_______________________________ ⃝QUERO FAZER ESTUDO BÍBLICO ⃝QUERO UMA VISITA PASTORAL
COMO DECIDIU NOS VISITAR?______________________________________________________________________

TERÇA-FEIRA
Marcos e Fernanda
A: Rodolfo Kivitz, 4800
Fazenda Velha - 99677-0455

QUINTA-FEIRA
Tiago Mecias
R: Dante Gazzetta, 222
Vila Azenha – 99234-3330

Dia 17 de Fevereiro (Hoje)
Aparecida Solange F. de Abreu
 99364-9796

AGENDA FIXA DA SEMANA
Domingo: 09:00h - Culto
10:00h – EBD
18:00h - MCA
19:30h - Culto
Segunda: 19:00h - Clubinho

TERÇA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
Pr Renaldo e Jane
R: Rio Branco, 557
Centro - 99286-9973

SEXTA-FEIRA

Roberto e Carmen
R: José de Paiva, 280, ap 62A
Pq Fabricio – 98213-5009

Dia 18 de Fevereiro (Seg)
Odilon Nocetti Filho
 99654-7099
Dia 19 de Fevereiro (Ter)
Maristela Martins Matheus Braga
 99617-9922
Pedro Domingos Antoniolli
 99263-1144
Dia 20 de Fevereiro (Qua)
Gisele Aparecida Felicio
 98129-3367
Raphael Ribeiro Mariano
 99182-9776

Terça:
20:00h - PG
Quarta: 19:30h – CCC – (Férias)
Quinta: 19:30h - Quinta do Somma
Sexta:
Livre
Sábado: 10:00h - Ensaio Equipe de Louvor

Dia 21 de Fevereiro (Qui)
Kleber Henrique Gonçalves
 99776-0253
Dia 22 de Fevereiro (Sex)
Andresa Carla Ferreira da Silva
 99283-5227
Carmen Lucia Linares
 99982-5009
Dia 23 de Fevereiro (Sab)
Roseli de Almeida Santos
 98808-5004

CONTRIBUIÇÃO POR DEPÓSITO
Banco Bradesco: Ag:317
Conta Corrente: 22190-2
CNPJ: 47.717.012.0001/03
Favor colocar o comprovante de
depósito nas urnas (gazofilácios).

QUERO FAZER PARTE DA IGREJA BATISTA CENTRAL Talvez você esteja procurando um lugar para servir ao Senhor.
A Igreja Batista Central está de portas e braços abertos! Se você está vindo de outra igreja batista, ou de outra igreja
evangélica, é preciso conversar com o pastor para que você saiba quais os passos que precisa tomar. Se você quer ser
um seguidor de Jesus Cristo e, portanto, quer ser batizado, há sempre um grupo de pessoas se preparando para batizar.
Fale com o pastor! Acima há telefones e e-mails para contato. Marque uma conversa com o pastor. Você também deve
preencher a “ficha de interesse” deste boletim, destacar e depositar na caixa no saguão de entrada do templo. O pastor
ficará feliz em poder conversar com você!

DEIXE AQUI SUA: ⃝SUGESTÃO ⃝CRÍTICA ⃝PERGUNTA ⃝MOTIVO DE ORAÇÃO DEIXE SEU NOME COMPLETO.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

