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Chamada à Adoração - Romanos 3: 9-18

Oração Inicial

Leitura Bíblica - Romanos 16: 17-20

Salmo- 131

Oração Pastoral

Pregação

Cântico –  Adorarei

Oração Final

Benção Apostólica

Li
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1. Não É Soberbo O Eu Coração 

Nem Tenho Altivo O Olhar 

As Grandes Coisas Não Vou Buscar, 

Grandes Demais Pra Mim. 

2. Mas A Minh’alma Eu Fiz Sossegar 

Como Um Infante Está 

Bem Desmamado, Com Sua Mãe 

Minh’alma Assim Está. 

3. Ó Israel, Espera Em Deus 

Espera No Senhor 

Desde O Presente, Que Agora É, 

E Para Sempre, Amém.

Sa
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Adorarei pelo que tu és 

Transbordarei 

Pelo que receberei – 2x 

Por tudo que me tens dado 

Celebrarei 

Santo de Israel 

Senhor das nações 

Adorarei

Ad
or

ar
ei
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12/10
13/10
13/10
13/10
14/10
14/10
14/10
15/10
16/10
17/10

Rafael Leite (Natasha)
Paulo Baía
Paloma 
Priscilla Neiva
Davi Baía
Giovana Bacelar
Tácyllis
Maria Eduarda (Denise)
Dc.Victor
Lívia Evangelista

Av
is

os

Aniversariantes
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Gabriella,Antônia,Thalita,Iuli,
Mara e Ana Beatryz.

Hoje,  excepcionalmente, estamos 
nos  reunido na sala Canoas II.

 UMP – A mocidade iniciará uma 
série de estudos com o Pr. Léo sobre 
“Princípio Regulador do Culto” e o 
primeiro encontro será sábado, dia 
17/10. Acompanhe o instagram da 
mocidade (@umpjoquei) para saber 
todas informações!

Grávidas

Av
is

os
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Conselho IP Jóquei

Aperte nos ícones para acessar

Pr. Leonardo  Oliveira
Pr. Alcir Moreno
Pb. André  Baia
Pb. Edson de Souza
Pb. Marcelo Burlamarque
Pb. Homero  Reis (in memorian)

Conta  Bancária: 

Caixa Econômica Federal 

Ag: 2442

C/C 1135-9

Op: 003

CNPJ - 07.214.373/0001-04

Conta poupança da construção da Igreja

Caixa Econômica Federal

Ag: 2442

C/C 94540-5

Op: 013

CNPJ - 07.214.373/0001-04

https://www.instagram.com/ipjoquei
https://www.facebook.com/ipjoquei/
https://www.youtube.com/channel/UCrkbFysFobxpPMKxPY7ejGA?sub_confirmation=1
https://open.spotify.com/show/4StsXpBhJMbm4QyLILqVs8?si=Z4WHZn3FTWu3V-kzxBGoTQ
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...porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de 
Deus. 
Atos 20:27

Em uma simples resposta, a mensagem de um apologista 
deve ser pregar toda a Escritura, aplicado a necessidade 
dos ouvintes. Mas podemos e devemos fazer isso de forma 
sumarizada como Cristo em Mc 12:29-34, ou como em 
perspectiva também é sumarizada em Jo 3:16, Rm 6:23, Ef 
2:8-10, I Pe 3:18
Para fins deste estudo, vamos resumir os ensinamento 
das Escrituras em duas perspectivas: Cristianismo como 
Filosofia e como Boas Novas. 

Qual deve ser a mensagem de um 
apologista?
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Significa dizer que é uma cosmovisão compreensiva 
de todas as coisas, assim, nesta esfera compete com 
Platonismo, Racionalismo, Ceticismo, Marxismo, assim 
como com todas as outras religiões existentes(Budismo, 
Espiritismo, Judaísmo...)> Não existe nada como 
“sabedoria convencional”, todo pensamento tem um 
filosofia(cosmovisão) por trás daquele pensamento. 

Metafísica, Epistemologia, Teoria dos valores(Ética)

O que significa dizer que o 
Cristianismo é uma filosofia?

O que implica estudar o Cristianismo 
como filosofia?
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1 – A Absoluta Personalidade de Deus – Diferente das 
demais religiões, o Cristianismo oferece uma um Deus que 
é absoluto e ao mesmo tempo pessoal.

2 – A distinção entre criador e criatura – Um Deus que é, 
ao mesmo tempo, imanente e transcendente a toda criação 
e assim, radicalmente diferente de nós. Mas que se revela 
na sua criação e Palavra(Sl 19) e tem um relacionamento 
com a sua criação. Veja esta imagem de Van Til:

O conhecimento para o cristão passa por Deus, assim como 
Deus se relaciona e se revela com a sua criação, para o 
ímpio, tudo esta no mesma esfera. 

Quais as quatro verdades mais impor-
tantes a sabermos do Cristianismo 
como Filosofia?
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3 – A soberania de Deus - Fundamental para destruir o 
senso de autonomia do ser humano, pois se Deus criou 
e governa todas as coisas, então ele interpreta todas as 
coisas. Seus planos sáo justamente o que determina ser 
falso ou verdadeiro. 

4 – A trindade – O mistério da Trindade é fundamental 
para o arcabouço filosófico do crente pois nos mostra que 
Deus é autossuficiente em toda e qualquer definição do 
termo. Veja por exemplo Deus é Amor. Mas ele ama o que? 
Se respondermos ä criação”, temos um problema pois a 
definição então de amor de Deus está vinculada a criação,  
mas se lemos João 17, ,por exemplo, e entendemos que 
primariamente Deus ama e se relaciona em si mesmo, 
mostra que ele e um ser relacional e ao mesmo tempo, 
suficiente em si mesmo. mostra que ele e um ser relacional 
e ao mesmo tempo, suficiente em si mesmo. 
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Se Deus é o supremo critério entre verdade e mentira, 
então ele também é o padrão supremos de certo ou 
errado. Ou seja, nosso comportamento só será certo, se 
for verdadeiro, usando Deus como padrão. 

Qual uma das consequências práticas 
para a Ética?

Se tudo emana dele e como vimos, ele interpreta todas as 
coisas, quando queremos então conhecer algo, devemos 
então buscar os seus pensamentos como revelados nas 
Escrituras. Conferir Hb 4?12-13 e Pv 1:7.

Qual uma das consequências práticas 
para o conhecimento saber que tudo 
emana de Deus?
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Como falamos, o Cristianismo também é Boas Novas. 
Defender a nossa fé também é evangelizar ao ímpio que a 
única maneira de ser salvo não se ele tentar bastante(como 
basicamente toda a religião se resume ou mesmo as 
heresias dentro do Cristianismo). Que a maneira dele 
mudar não estar em ele ler bastante ou se comporta de 
maneira X ou Y, mas sim através de Cristo(Jo 3:16) que pela 
graça mediante a fé(Ef 2:8-10) nos salva. 

Mas isso não deixa o Cristianismo algo 
frio?
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