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DEPOIS DA MORTE
O dia 2 de novembro é dedicado aos mortos. É o Dia dos Finados. Para alguns,
apenas um feriado como outro qualquer. Para a maioria, um dia triste, de
lembranças, de saudades, de lágrimas, de rezas… Os cemitérios ficam cheios
de visitantes, de flores e de velas. Alguns, mais saudosos, até tentam falar com
os seus mortos! Querem crer que, de algum modo, podem ouvi-los.
Como pastor, tenho estado em muitos funerais levando conforto aos que
perderam um parente ou amigo. Quanta tristeza! Quanta indagação! Medo
também! O sentimento ou desejo dominante tem sido este: “Se ao menos
algum morto voltasse e nos dissesse o que há do outro lado…”
Não exatamente isso, mas… Há algum tempo, a revista Galileu publicou uma
reportagem muito interessante sobre A Vida Além da Morte. Relatou
experiências de pessoas que, graças aos progressos médicos, sobreviveram à
morte clínica (caracterizada pela parada cardíaca). É a chamada NDE (Near
Death Experience), Experiência de Quase-Morte. Estas experiências estão
sendo estudadas “com todos os requintes do método científico… por médicos,
psiquiatras, psicólogos e tanatólogos – como são chamados os pesquisadores
do fenômeno da morte…” Hollywood já produziu vários filmes abordando essa
temática. Alguns nada científicos, mas interessantes, senão emocionantes.
A Bíblia relata histórias notáveis de ressurreições, mas nenhum registro de
comentários que os ressuscitados muito provavelmente fizeram sobre sua
experiência. Uma pena! Imagine uma entrevista com Lázaro, ressuscitado por
Jesus quatro dias depois de sua morte? “E aí, Lázaro, como foi? O que você
viu?”
Estamos tomando por assentado que há vida após a morte. A Bíblia não deixa
dúvidas sobre isso. Algumas culturas pagãs antigas e atuais também. Os
antigos egípcios, por exemplo, colocavam armas, ferramentas e até comida
nos mausoléus dos seus mortos, acreditando estarem provendo para eles na
outra vida. Entretanto, nesta mensagem, só podemos pontuar,
resumidamente, um pouco do ensino de Jesus sobre o assunto.

Destaques Mês
Sábado 4, 20h
CULTO BARRA TIJUCA
Domingo 5 (pós-culto)
ANIVERSÁRIO 2 ANOS LUIZA
Terça 7, 19h
RODA CONVERSA:
LUTEROS PROS’ DE CASA
Domingo 12 (pós-culto)
ALMOÇO JOVENS
Terça 14, 19:30h
REUNIÃO DIRETORIA
Quarta 15, 8h
PASSEIO ILHA DE PAQUETÁ
Sábado 18, 9h
ENCONTRO JOVENS DISTRITO
QUINTA BOA VISTA
Sexta 24, 19h
CHURRASCO HOMENS
Quarta 29, 19:30h
COMEÇO CULTOS ADVENTO
*Todos Sábado, 17h (Tijuca)
ENSAIOS CANTATA NATAL

DEPOIS DA MORTE (continuação)
O ensino de Jesus:
Jesus não passou por uma Experiência de Quase-Morte. Ele morreu mesmo (Jo 19.31-34). E ressuscitou! Voltou da morte.
Ele sabe tudo sobre o lado de lá. Aliás, sempre soube, antes mesmo de nascer, morrer e ressuscitar neste mundo. No final
de sua vida terrena, ele disse: “VIM DO PAI E ENTREI NO MUNDO; TODAVIA DEIXO O MUNDO E VOU PARA O PAi” (Jo 16.28). Então, o que
foi que Jesus disse sobre o além? Entre outras coisas, ele ensinou que do lado de lá existem dois mundos, o céu e o
inferno.
O inferno é um lugar de trevas, de choro, de tormento, de condenação, um lugar terrível (Mt 23.33; Mc 9.47; Lc 16.23).
Jesus advertiu que no fim, no dia do Juízo, haverá uma grande separação: uns estarão à sua direita, outros à sua esquerda.
Aos da esquerda, ele dirá: “Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos” (Mt
25.41). Muitos rejeitam essa revelação bíblica. Que Deus de amor é esse?, argumentam. Entretanto, não houvesse ajuste
de contas, juízo final, céu e inferno, a pergunta poderia ser: “Que Deus de justiça é este?” Deus não deseja mandar
ninguém para o inferno. Pelo contrário, “DESEJA QUE TODOS OS HOMENS SEJAM SALVOS” (I Tm 2.4; II Pe 3.9). Os que vão para lá,
vão porque se recusam deliberadamente a se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, recebendo-o como seu
Salvador e Senhor (Jo 3.16-18).
Se estivermos doentes e o médico nos prescrever um remédio que pode curar nossa enfermidade e salvar-nos, devemos
tomá-lo. Se não o fizermos, morreremos. E o médico não será culpado. Espiritualmente falando, temos todos uma doença
terrível que se chama pecado, que é rebelião contra Deus, desobediência deliberada.

Deus tem o remédio! Ele o prescreve e distribui, de graça: arrependimento e fé.
Arrependimento sincero, com abandono do pecado, mudança e comportamento.
Fé genuína, com entendimento, embasada nas promessas de Deus e de Cristo na
Bíblia. Inclui compreensão do que Cristo fez por nós na cruz, ou seja: morreu por
nossos pecados, pagou por eles, como “bode expiatório” (expressão bíblica). A
crucificação de Jesus foi, ao mesmo tempo, a expressão maior do amor de Deus
por nós, como a expressão maior de sua justiça, pois puniu nossos pecados no
próprio filho. Ninguém precisa ir para o inferno! O céu é um lugar de luz, de amor,
de alegria, de paz, um lugar maravilhoso. A Bíblia diz: “NEM OLHOS VIRAM, NEM OUVIDOS
OUVIRAM, NEM JAMAIS PENETROU EM CORAÇÃO HUMANO O QUE DEUS TEM PREPARADO PARA
AQUELES QUE O AMAM.” (I Coríntios 2.9). O apóstolo Paulo, já idoso e cansado, chegou
a dizer: “TENHO O DESEJO DE PARTIR E ESTAR COM CRISTO, O QUE É INCOMPARAVELMENTE
MELHOR” (Fp. 1.21,23).
O corpo também será salvo.
Contudo, “partir e estar com Cristo” em seguida à morte, por melhor que seja, ainda não é tudo. Jesus prometeu voltar aqui
e ressuscitar nosso corpo ou dar-nos um corpo novo. O apóstolo Paulo escreveu aos Cristãos de Tessalônica (resumindo): “O
SENHOR MESMO… DESCERÁ DOS CÉUS, E OS MORTOS EM CRISTO RESSUSCITARÃO PRIMEIRO; DEPOIS, NÓS, OS VIVOS, OS QUE FICARMOS, SEREMOS
ARREBATADOS JUNTAMENTE COM ELE, ENTRE NUVENS, PARA O ENCONTRO DO SENHOR NOS ARES, E, ASSIM, ESTAREMOS PARA SEMPRE COM O
SENHOR” (I Ts 4.16-17).
O mesmo apóstolo explica, em I Coríntios 15, que o corpo da ressurreição terá alguma semelhança com este nosso corpo
atual, mas será superior ao mesmo, algo diferente. O atual é terreno, mortal, corruptível; aquele será celestial, imortal,
incorruptível (I Co 15.53). O mesmo apóstolo escreveu aos cristãos de Filipos: “Nossa pátria está nos céus, de onde também
aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da
sua glória” (Fp 3.20-21).
Os que confiam em Jesus como seu Salvador e o amam de verdade, não precisam ter medo da morte. Se enfermos ou
acidentados, sofremos as dores e nos entristecemos com a perspectiva de separação dos nossos queridos. Porém, pela fé,
sabemos para onde vamos, e que é “incomparavelmente melhor”. Um dia nos reencontraremos! Um dia ressuscitaremos!
Então, Deus mesmo “ENXUGARÁ DOS OLHOS TODA LÁGRIMA, E A MORTE JÁ NÃO EXISTIRÁ, JÁ NÃO HAVERÁ LUTO, NEM PRANTO, NEM DOR…” (Ap
21.3-4). “CONSOLAI-VOS COM ESTAS PALAVRAS…” (I Ts 4.18). Amém!
Pr. Éber Lenz César

CEL Cristo Redentor
Amar a Deus. Amar ao próximo.
Confessar a Cristo. Fazer discípulos.
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Feriado 15/11:

Roda de Conversa:

Passeio Ilha Paquetá

Lutero Pro’s de Casa

Que tal aproveitar o feriado de 15/11 (quarta-feira)
para conhecer ou revisitar esse paraíso escondido no
Rio de Janeiro chamado Ilha de Paquetá.
3TTP://www.ilhadepaqueta.com.br/paqueta.htm

Imagine-se puxando a cadeira para sentar à mesa com a família
Lutero pra um bate-papo após um belo jantar.
Imagine-se sendo convidado a perguntar ao pai de da igreja
Luterana e um dos homens mais influentes da história questões
sobre o que você quiser.
Imagine o Doutor falando sobre sua infância, sua educação, sua
decisão de se tornar monge, sua redescoberta do evangelho,
seus dramas, seus inimigos, seu casamento com Catarina de
Bora, sua jornada à Dieta de Worms onde foi ordenado – mas se
recusou – a retirar seus ensinos, e muito mais.
Porque os seus amigos tomaram notas de muitas conversas
íntimas ao redor da mesa do Mosteiro Negro, você não precisa
imaginar as respostas de Lutero. Elas existem. São chamadas,
em alemão, de Tishreden, ou conversas à mesa.
E terça-feira, numa roda de conversa aqui na nossa igreja,
teremos a chance de conhecer um pouco delas e debater sobre
seu conteúdo. As pautas. Os preceitos. As polêmicas. As pérolas.
Um lado do reformador nunca antes trabalhado em nossos
encontros. Lutero cru. Com menos papas na língua ainda.
Lutero vulnerável. Falando de fé, de gente, da vida. Lutero pro’s
de casa.
Abrilhante nosso papo com sua participação e traga um amigo.
‘Bora puxar uma cadeira e sentar-nos à mesa com o
reformador.

PROGRAMAÇÃO:
 8:00 Encontro na Praça XV de Novembro
(Estação das Barcas) para deslocamento (tarifa
R$5,90)
 9:30 ÀS 12:00: PASSEIO CONJUNTO PELA ILHA
 12:00 ÀS 13:30: ALMOÇO NO RESTAURANTE
DO PAQUETÁ IATE CLUBE
(Custo por pessoa de R$40,00 - bebidas a parte).
 13:30 ÁS 17:00: TEMPO LIVRE PARA PRAIA,
CICLISMO, MAIS ANDANÇAS PELA ILHA (À
vontade de cada um).
 E A VOLTA, CONJUNTA ÀS 17:00 (OU A HORA
QUE VOCÊ QUISER – ANTES OU DEPOIS).

Quinta, 7/11, 19h

Atualizações Igreja
Ação Social: Reunião Oásis
Quinta-feira, 30/11, 19h.

região do Flamengo/Catete/Centro e outro na zona norte. Fale
com o pastor.

Ação Social: Brechó de Natal

Ensino: Confirmação

Sabado, 02/12. Guarde suas doações. Valor arrecadado será
destinado para compra de equipamento para aulas de judô para
crianças do bairro.

Pedimos aos pais dos adolescentes que entrem em contato com
o Pastor Tardelli e Emiliano para coordenar o começo de uma
nova turma de confirmandos.

Adoração: Colaboradores Culto

Finanças:

O coordenador deste ministério, Jorge Huff, pede que todos os
que desejem ser voluntários na realização dos cultos (leituras
bíblicas, auxiliar Santa Ceia e recepcionistas) entrem em contato
com ele pelo número (21) 99011-2970.

Já estamos recebendo pedidos dos devocionários “Castelo
Fortes” e “Cinco Minutos com Jesus” para 2018. Estes são livros
com mensagens e orações da Palavra de Deus para serem lidas
e refletidas individualmente ou em família, a cada dia do ano.
Compre para sua família e para presentear algum amigo no
natal. O custo é de R$25. Fale com o Emiliano ou o Pastor.

Recebemos a informação da coordenação de finanças que nos
últimos dois meses nossa arrecadação foi deficitária,
comprometendo seriamente o orçamento da congregação.
Tanto nas contribuições regulares, que se destinam as despesas
mensais que possuímos, como nas ofertas especiais para a
campanha de empréstimo da IELB (relativo às primeiras obras
de reforma). Razão porque pedimos que não deixem de realizar
sua oferta por razão de esquecimento, para que a cada mês,
com o aporte de todos, tenhamos suficiente saldo para arcar
com nossos compromissos. Também convidamos a considerar
uma oferta especial de natal/fim de ano para que possamos
colocar em dia a dívida que temos com o referido empréstimo,
bem como o investimento em alguma melhoria extra em nosso
espaço, que tão bonito e confortável se tornou. Esperamos que
você a faça de coração, generosamente e com visão
missionária. “Cada um contribua segundo tiver proposto no
coração… Aquele que dá semente ao que semeia e pão para
alimento [Deus] também suprirá e aumentará a vossa
sementeira… enriquecendo-vos em tudo, para toda
generosidade…” (II Co 9.6-11).

Ensino: Estudos Bíblicos Bairros

Missão: Cantata de Natal

Comunhão: Mulheres
Convidamos para o congresso nacional das mulheres luteranas,
que será realizado entre 21 a 25 de janeiro, em Poços de Caldas.
Já são mais de 1200 mulheres inscritas e um grupo aqui da CEL
Cristo Redentor (Heliete, Jô, Solange, Diani, Vanda) já garantiu
lugar (fale com Heliete). Mais informações no site:
http://www.lslb.org.br/congresso/

Ensino: Devocionários 2018

Estamos procurando famílias e lares interessados em hospedar
um grupo de estudo bíblico (horário a combinar) mensal ou bimensal para os amigos da igreja que moram perto. Já temos na
Barra e no começaremos no Vidigal. Buscamos mais um na

EM NOSSA ORAÇÃO
SAÚDE:
Solange Werner
Daiana (gravidez do Tomás – nascimento próximo)
D. Marcelina (mãe Eliane)
Maria Clara
Adão e Aldo Luçardo; Franciele Riechel (gravidez risco)

OUTRAS NECESSIDADES:
Trabalho / Profissional: Suetlana; Felipe B; Alexandre;
Viagem / Temporada Fora : Eduardo Galvão; Gabi Germani
Venda de imóvel: Frank Sonneck (Rio de Janeiro); família Oliveira (RS)

AÇÃO DE GRAÇAS:
Batizado Pedro Reinher;
Projeto profissional Lorena Sousa

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO:
Lucas Schuler (05)
Vera Lúcia W. de A. Macedo (9)
Thalita Benvenutti (21)
Felipe W. de Araripe Macedo (24)

Neste mês deverão começar os ensaios para a Cantata de
Natal. Ocorrerão na igreja luterana da Tijuca, todos os sábado,
das 17 às 19h.

