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CREDO APOSTÓLICO
Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra.
Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido
por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder
de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu ao
Hades; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à
direita de Deus Pai Todo-poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e
os mortos.
Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Universal; na comunhão
dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida
eterna. Amém.

A Igreja
Creio....na Santa Igreja Universal;....
Os antigos, Agostinho e Cipriano, observam que ao acrescentar a
preposição em, a expressão “na Santa Igreja”, esta se torna imprópria,
pois cremos em Deus, que não só nele se reclina a nossa alma como
verdadeiro, mas também nele repousa nossa confiança, o que não
conviria a igreja, da mesma forma nem à remissão dos pecados nem a
ressurreição da carne.
Chama-se igreja católica ou universal, pois não é possível achar duas ou
três, sem que Cristo seja dividido, o que não se pode fazer.

“Da multidão dos que creram era um o coração e a alma” At 4.32a
“Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da
vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com
longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz; há
somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só
esperança da vossa vocação;” Ef 4.1-4

Após a segunda multiplicação
dos pães e peixes
“Vendo, pois, os homens o sinal que
Jesus fizera, disseram: Este é,
verdadeiramente, o profeta que
devia vir ao mundo. Sabendo, pois,
Jesus que estavam para vir com o
intuito de arrebatá-lo para o
proclamarem rei, retirou-se
novamente, sozinho, para o monte.”
Jo 6.14-15

COMUNHÃO (Creio....na comunhão dos santos....)
Comunhão dos santos, exprime excelentemente a natureza da Igreja. Todo e quaisquer
benefícios que Deus lhes confira, entre si, mutualmente, compartilhem.
No termo comunhão há muito de consolação, porque, enquanto foi estabelecido que a nós
pertence tudo quanto o Senhor doa aos seus e a nossos membros, assim nossa esperança se
confirma com os bens que eles possuem.

“Amados, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor procede de Deus; e todo
aquele que ama é nascido de Deus e
conhece a Deus. Aquele que não ama
não conhece a Deus, pois Deus é amor.”
1 Jo 4.7-8
“Se alguém disser: Amo a Deus, e odiar a
seu irmão, é mentiroso; pois aquele que
não ama a seu irmão, a quem vê, não
pode amar a Deus, a quem não vê. Ora,
temos, da parte dele, este mandamento:
que aquele que ama a Deus ame
também a seu irmão.”1 Jo 4.20-21

“A comunhão
com Deus nos
leva a comunhão
com nossos
irmãos”

“Entretanto, os fariseus, sabendo que ele
fizera calar os saduceus, reuniram-se em
conselho. E um deles, intérprete da Lei,
experimentando-o, lhe perguntou: Mestre,
qual é o grande mandamento na Lei?
Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu
Deus, de todo o teu coração, de toda a tua
alma e de todo o teu entendimento. Este é
o grande e primeiro mandamento. O
segundo, semelhante a este, é: Amarás o
teu próximo como a ti mesmo. Destes dois
mandamentos dependem toda a Lei e os
Profetas.” Mt 22. 34 a 40

CFW - CAPÍTULO XXVI - DA
COMUNHÃO DOS SANTOS
I. Todos os santos que pelo seu
Espírito e pela fé estão unidos a
Jesus Cristo, seu Cabeça, têm com
Ele comunhão nas suas graças,
nos seus sofrimentos, na sua
morte, na sua ressurreição e na
sua glória, e, estando unidos uns
aos outros no amor, participam
dos mesmos dons e graças e estão
obrigados ao cumprimento dos
deveres públicos e particulares
que contribuem para o seu mútuo
proveito, tanto no homem interior
como no exterior.

As Bem-aventuranças (Mt 5.3-11)
(Felizes, pleno de satisfação)
Em relação a Deus

Em relação com o semelhante

3.Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles
é o reino dos céus. (diz-se miserável)

7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque
alcançarão misericórdia. (que tem compaixão de outros)

4. Bem-aventurados os que choram, porque serão
consolados. (Lamenta a condição de miséria)

8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a
Deus. (Pureza de coração)

5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
(arrependidos, quebrantados)

9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão
chamados filhos de Deus. (Promovem a paz)

6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos.

10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus.
11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos
injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo
mal contra vós.

Os 10 Mandamentos (Ex 20. 3-17)
Em relação a Deus

Em relação com o semelhante

3. Não terás outros deuses diante de mim.

12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os
teus dias na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá.4.

4. Não farás para ti imagem de escultura, nem
semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem
embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.....

13. Não matarás.

7. Não tomarás o nome do SENHOR, teu Deus, em vão,
porque o SENHOR não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão.

14. Não adulterarás.

8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar.....

15. Não furtarás.
16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a
mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua
serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa
alguma que pertença ao teu próximo.

Comunhão é aconselhamento

“Habite, ricamente,
em vós a palavra de
Cristo; instruí-vos e
aconselhai-vos
mutuamente em
toda a sabedoria,
louvando a Deus,
com salmos, e
hinos, e cânticos
espirituais, com
gratidão, em vosso
coração.” Cl 3.16

Comunhão é servir a Deus e aos santos.

“Porque Deus não
é injusto para ficar
esquecido do vosso
trabalho e do amor
que evidenciastes
para com o seu
nome, pois
servistes e ainda
servis aos santos.”
Hb 6.10

ACOLHIMENTO
É o ato ou efeito de acolher. Um abrigo gratuito, a
hospitalidade.

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações.” Sl 46.1
“O que habita no esconderijo do Altíssimo e
descansa à sombra do Onipotente diz ao SENHOR:
Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem
confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas
penas, e, sob suas asas, estarás seguro; a sua
verdade é pavês e escudo.” Sl 91.1-4

“O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço
votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei
sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu
andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos
andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os
irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram
testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno
de Deus; pois por causa do Nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto,
devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi
alguma coisa à igreja; mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos
dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica,
proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele
mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da
igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem
procede de Deus; aquele que pratica o mal jamais viu a Deus.” 3 Jo 1-11

Igreja, Comunhão e Acolhimento na Prática
Não há igreja perfeita neste mundo mas, lembre-se que você também
não é perfeito.
Congregue-se numa igreja que pregue a palavra e você, viva a palavra!

O cabeça da igreja é Cristo, não você.
Sirva, sirva e quando cansar sirva um pouco mais.

