IBBR 40 ANOS

REAFIRMANDO NOSSO COMPROMISSO E AMOR
BODAS DE ESMERALDA IBBR

INTRODUÇÃO
Passo a passo ao lado do Criador. Caminhando a jornada que Ele nos propôs. Como
corpo, como sua noiva, como igreja de Cristo. Crescendo e amadurecendo, buscando
refletir a imagem daquele que é a razão da nossa esperança.

Em 1977 a pedra fundamental deste templo, onde hoje nos reunimos foi colocada,
mas no templo de nossos corações ela já estava estabelecida. Raiz profunda de uma
fé compartilhada por todo aquele que entende o maravilhoso amor de Deus. O que é
essa força poderosa, que nos une e que nos mantém fortalecidos e vivificados nessa
esperança cuja explicação não é racional, é sobrenatural? Aquele para quem, ao fim
de tudo, convergirão todas as coisas, Jesus, a razão, o motivo, o cerne de nossa fé.

No ano em que a Igreja Batista do Bom Retiro celebra 40 anos de existência e de
atuação, vivendo e disseminando a palavra da vida, a nova da salvação, renovamos
nosso compromisso e consagração ao Senhor.

Com as bodas de esmeralda desse corpo vivo, através da proposta de revitalização da
marca da Igreja, aproveitamos para reafirmar a nossa fé em Jesus como Filho de
Deus e Salvador, reforçar os valores que permeiam nossa vida através do
relacionamento com o Espírito Santo de Deus e manifestamos o renovo que Ele tem
promovido em nosso meio nos tornando agentes transformadores,

diante desse

mundo corrompido e degradado.

40 anos possíveis na beleza da graça daquele que nos que nos faz viver. É por isso
que estamos aqui. É por Ele que estamos aqui. E através dele que permaneceremos
aqui, para sua Glória.

A ÁRVORE E A CRUZ
REAFIRMAR a fé, REFORÇAR os valores e RENOVAR o compromisso e o corpo.
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Reafirmamos nossa fé em Jesus Cristo, a videira verdadeira onde permanecemos.
Enxertados fomos nele, como filhos de adoção, tendo nos tornado herdeiros legítimos
de Deus pelo seu sangue. Desde o recebimento da semente do evangelho, até a sua
maturação quando há produção de frutos, só permanecemos se estivermos ligados a
Ele.

Jesus é o detentor da vida, sem o qual estaríamos condenados a nos tornar galhos
secos no fogo. Nele a vida eterna, aquela que ele nos deu através de seu supremo
sacrifício. Morte de Cruz. O sangue do justo pelos condenados selou o novo pacto,
onde a lei foi superada pela graça do Criador. A condenação foi vencida no Filho, no
único, no caminho, na verdade, na palavra, Aquele que É. Ele entregou tudo para que,
vinculados a ele, fossemos plenos nele, eternamente.

Como Jesus conseguiu transformar um símbolo de morte em marca de vida?

Emblemática representação da ponte que somente o Filho é capaz de fazer entre o
homem é o Pai. A reconciliação promovida unicamente por ele ao transpor o abismo
do pecado que existia entre nós. Único caminho, como Unigênito Ele é, filho de Deus,
que faz nova, todas as coisas, que transforma a morte em vida. Fez da cruz a marca
absoluta de um amor incondicional, imerecido, e capaz de alcançar a todo aquele que
nele crê como salvador. Isso se chama graça.

Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos
morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto
é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos!
Romanos 5:15

... Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu
nele, esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
João 15. 5
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A SEMENTE

A vinda de Jesus como cordeiro perfeito de Deus pelo resgate daquele que havia se
perdido é a representação suprema da luz de Deus, que remove as trevas do pecado
e nos coloca em comunhão com o Pai. Uma luz que permeia o conhecimento, a
compreensão, e traz a verdade. Jesus Cristo é a palavra, o logos de Deus. Sim, a
semente que é lançada nos corações, representada pela estrutura, bipartida, elemento
central da marca, uma alegoria à aquele por quem e para quem foram feitas todas as
coisas. Jesus Cristo é o elemento central do Plano de Deus. O Logos de Deus trouxe
a luz ao mundo através de seu sangue concretizou o plano supremo de Deus para
humanidade: a salvação eterna de todo aquele que crê. Assim como diz a Escritura
que tudo convergirá para Cristo, nós ainda mais, nos voltamos firmes para a rocha da
nossa salvação, para a luz da verdade e vida.

Verdade que liberta o homem da opressão e do pecado. Assim, na semente que é o
Logos em nós, crescemos em direção a Luz, buscando alcançar a estatura de Cristo,
nosso alvo, nossa meta.

E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito
que ele estabeleceu em Cristo,isto é, de fazer convergir em Cristo todas as
coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos.
Efésios 1:9,10

PESCADORES DE HOMENS
"Iēsous Christos Theou Yios Sōtēr", "Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador".
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No acrônimo do peixe os cristãos primitivos reafirmavam sua fé. Usado como forma de
comunicar a fé compartilhada evidencia seu cerne da e comunica aos irmãos que
cremos no mesmo salvador. O convite de Jesus a seus discípulos com a promessa de
fazê-los pescadores de homens, não era uma simples referência ao oficio de seus
seguidores, mas a primeira fagulha de despertamento para o plano original, o
evangelismo, e o alcance de todo o homem com a mensagem da salvação.

CONEXÃO COM O ESPÍRITO SANTO

Acima da semente, há uma seta vermelha, indicando a conexão existente entre o
cristão e o Espírito Santo de Deus, referência ao sinal de fogo que ficou visível sobre a
cabeça da igreja no Pentecostes. Na ocasião o Espírito Santo deu capacidade
sobrenatural à igreja de propagar a sua mensagem salvadora a toda nação, propósito
missionário pelo qual ainda somos responsáveis e para o qual ainda recebemos
cobertura espiritual completa de Deus, em autoridade e poder.

Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da
verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito.7 E vocês também
testemunharão, pois estão comigo desde o princípio".João 15:26-27

A COROA DA CRIAÇÃO

A homem, criado para adorá-lo, ao Criador. No propósito de Deus uma relação de
amor com a coroa de sua criação ( o homem ), e entre nós através da unidade da
igreja como um só corpo. Os elementos representados na marca agora estão unidos,
assim como nós, o corpo, a igreja de Cristo, devemos nos manter unidos em
comunhão. O ajuntamento dos salvos em Cristo, o arraial, onde a chama do Espírito
Santo de Deus nos funde em um só coração, uma só alma, um só sentimento, uma
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esperança de um lar vindouro enquanto testemunhamos ao mundo o sangue do
Cordeiro Perfeito e a águas purificadoras do seu Espírito, que nos transformam a
cada dia novas criaturas no Filho. Remidos por Ele, em união vivemos o
aperfeiçoamento do Corpo nos exercício dos dons espirituais, e na busca pela
santificação diariamente pelo poder do Espírito Santo. Debaixo da autoridade do Pai,
do Filho e o Espírito Santo, nós nos tornamos um nele. Não estamos dissociados,
estamos completamente ligados, vinculados para sermos vivificados nele, na videira.
Pai, Filho, Espírito Santo e cada um de nós como igreja, a noiva do Cordeiro,
integrados para sempre.

Imersos na graça e misericórdia da sua salvação somos santificados para as bodas
que aguardamos ansiosos.

Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar
fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem
dar fruto, se não permanecerem em mim (...) O meu mandamento é este: amemse uns aos outros como eu os amei. João15.4,12

NOSSA RAZÃO DE SER

Por que estamos aqui?
Por que há 40 anos vivemos no Cristo ressurreto e dele testemunhamos?

Comemoramos 40 anos de caminhada ao lado do Senhor, e mais uma vez
reafirmamos nossa fé nele, no seu sacrifício, no seu amor, na graça a nós oferecida
sem merecimento. Pelo cumprimento da vontade de Deus fomos e estamos sendo
santificados, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo no madeiro, oferecido uma vez
por todas, o que nos libertou das trevas e nos salvou para a vida eterna com DEUS.

Por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo
santificados.
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Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por
um novo e vivo caminho que Ele nos abriu , Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. E a
firme esperança que professamos, que Ele nos deu em seus sangue, transborda em
nós de tal maneira que é impossível mantê-la em oculto.

Porque na alegria grita o coração, exulta de gratidão e os lábios confessam a Cristo
como Senhor e Salvador. Essa esperança compartilhamos com o mundo, com o
próximo que ainda não chegou a ciência de que o amor de Deus é para todos, e que
o sacrifício de Jesus trouxe de volta a nós a vida. É por isso que ainda estamos aqui.
Porque sendo salvos por ele, somos impelidos pela alegria da salvação a comunicar
ao mundo a boa nova da salvação através do grande amor de Deus revelado em
Jesus Cristo.

O Espírito de Deus assim o deseja e nos designou a difundir essa esperança que é
tremenda e inefável.
COMPROMISSO IBBR

40 anos. Vinculados Vivificados na Videira. Reafirmamos nossa fé em Jesus Cristo
como Unigênito Filho de Deus, Salvador de toda humanidade, evidência absoluta do
amor incondicional de Deus pelo homem e providência divina pela remissão dos
nossos pecados. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o detentor da verdade e da vida eterna
que recebemos pela fé no seu nome. Unidos no Senhor como corpo em
aperfeiçoamento assumimos o compromisso como igreja diante de Deus e dos
homens de levar a semente da sua palavra e a mensagem de salvação a todo o
mundo conforme a Sua vontade. Rendemos adoração e louvor ao grande Eu Sou,
Criador, Salvador, e autor na nossa fé. Esse é o nosso compromisso como igreja,
como noiva de Cristo. E ele será mantido até que o mundo inteiro saiba que Ele é o
Senhor.
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E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu
Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a
vida. 1 João 5:11,12

para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da
terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai. Filipenses 2:10,11
SELEÇÃO MUSICAL – BODAS DE ESMERALDA

O QUE ME FAZ VIVER
https://www.letras.mus.br/vencedores-porcristo/1283040/

O que me faz viver
Eu sei, é isto
De Jesus, o Cristo

Autoria : Vencedores Por Cristo
O que me faz viver é tão intenso
Que até me perco se explicar
O que me faz viver é tão profundo
Mas me vê no mundo
No singular
O que me faz viver
Vai além da lógica
É maior do que a amplitude cósmica

O amar
O que me faz viver
Eu sei, é isto
De Jesus, O Cristo
O amar
GRAÇA
https://www.letras.mus.br/arautos-dorei/775712/
Autoria : Arautos do Rei

Que o meu pensar
A graça é um ponto de encontro
O que me faz viver

Lugar onde os fardos se espalham no chão

Eu sei, é isto

Onde todo que chega cansado

De Jesus, o Cristo

Tranquilo descansa o seu coração

O amar

A graça se explica em uma cruz
Lá eu posso entender o que o céu me

O que me faz viver

traduz

Eu sei, é isto

A morte era a minha sentença

De Jesus, o Cristo

Mas agora sou livre em Jesus

O amar
Graça simples assim
O que me faz viver

Perdão se recebe, se aceita e fim

Vai além da lógica

Pecado não se explica

É maior do que a amplitude cósmica

Pecado se paga

Que o meu pensar

E Cristo pagou por mim

IBBR 40 ANOS
Havia imensa separação

Somente uma esperança brotando dentro

Entre a raça caída e o Deus do perdão

da gente

Mas a graça fechou o abismo

Nosso era o pão cada dia,

E sem hesitar estendeu-nos a mão

Nosso era o vinho, santa folia

Mostrou-nos a estrada de volta

O que se parte reparte a própria vida

À casa do Pai onde iremos morar
Nos dá a esperança que move

Galho ligado à parreira, vida em comum

A certeza que Cristo em breve virá

verdadeira.

E Cristo pagou por mim

Sempre grande poder, curas, milagres de

Graça, Graça!

Deus.
Sempre proclamação Cristo, o Senhor,

VIDA E LUZ
https://www.letras.mus.br/igreja-batista-domorumbi/1490759/

ressurgiu.
Da multidão dos que creram era só um o
coração

Autoria : Igreja Batista do Morumbi

E a alma, muita alegria, singela a vida.

Aquele que criou o universo,

Na simpatia de todos nasce a igreja de

E os astros espalhou por Seu olhar.

novo
Povo de Deus, sal e luz pra todos os

Embora tão grandioso, está por perto.

povos.

O Deus onipotente, decidiu-se revelar.
PRONTOS PARA A CEIFA
Nele está a vida eterna; Ele era a luz,

https://www.youtube.com/watch?v=mS9aI1-

Energia feita gente, meu Senhor Jesus.

1jf4

Em meio escuridão veio brilhar.
E cada coração, pode iluminar.

Letra: Nelson Bomilcar / Música: Jorge
Rehder

Ele é vida...Sobre a morte triunfou;

Conhecendo os campos para a ceifa

Ele é luz... Toda treva dissipou.

Brancos estão a esperar
Que o coração seja invadido

Jesus...

De poder do alto pra falar
Fazendo planos pra colheita

Aquele que criou o universo.

Muitas vidas vamos resgatar
Em Jerusalém e Samaria

UNIDADE E DIVERSIDADE

E aos confins da Terra alcançar

https://www.letras.mus.br/vencedores-porcristo/755599/

Somos Igreja que precisa
Entender, fazer sua missão

Autoria: Vencedores Por Cristo
Da multidão dos que creram era só um o
coração
E a alma, uma somente, uma semente

Em vez de palavras, atitudes
Todo o nosso esforço e paixão
Perseverando, crendo em oração
Encontraremos unidos na canção

IBBR 40 ANOS
Ao redor do trono, louvando ao Cordeiro
Gente de toda raça e nação
Do mundo inteiro
Louvando ao Cordeiro
Do mundo inteiro
Jesus para sempre reinará
DE TODAS AS TRIBOS
https://www.letras.mus.br/guilhermekerr/399830/
Autoria : Guilherme Kerr
De todas as tribos, povos e raças
Muitos virão Te louvar
De tantas culturas, línguas e nações
No tempo e no espaço, virão Te adorar
Bendito seja sempre o cordeiro
Filho de Deus, raiz de Davi
Bendito seja o Teu santo nome
Cristo Jesus presente aqui
Remidos, comprados, grande multidão
Muitos virão Te louvar
Povo escolhido, Teu reino e nação
No tempo e no espaço, virão Te adorar
E a nós só nos cabe tudo dedicar
Oferta suave ao Senhor
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no Teu altar pra Teu louvor.

