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Peregrinos
“Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois,
a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a
alma” (1ª Pedro 2:11)
Uma das imagens mais contundentes sobre a espiritualidade cristã é o
da jornada ou peregrinação. O crente
precisa abster-se das paixões mundanas porque é estrangeiro e peregrino. No grego “parapidemos”, peregrino era um vocábulo comum que
descrevia a figura do estrangeiro. O
estrangeiro é residente temporário em
um país para realizar alguma missão.
Mas a sua cidadania é de outro país.
Tanto o Antigo como o Novo Testamentos retratam as peregrinações
do povo de Deus. Esta expressão
era utilizada para descrever os patriarcas em seu andar errante. Especialmente para caracterizar a
Abraão, chamado por Deus para ir a
uma terra sem saber onde era.
Abraão buscava uma cidade cujo
arquiteto e construtor é Deus
(Hebreus 11:9-10). Era uma palavra
empregada também para descrever
os filhos de Israel quando eram escravos e estrangeiros na terra do
Egito, antes de entrar na Terra Prometida (Atos 13:7). Assim como Deus
prometeu e tirou o povo hebreu da
escravidão na terra do Egito para
conduzi-los a Terra Prometida, a vida
cristã pode ser assimilada como um
processo de libertação da escravidão do pecado antes da entrada gloriosa na Cidade Celestial.
A renúncia das paixões pode ser
entendida como um cronograma sistemático para erradicação das influências como o orgulho, o egoísmo e a ausência de amor em relação ao próximo, que são barreiras
para o nosso crescimento espiritual. O objetivo da vida cristã é chegarmos à Pátria Celestial. Tudo que
nos afaste disso é potencialmente

perigoso. Por isso, muitos escritores e pregadores ressaltam a importância de não nos apegarmos às
coisas desta vida temporal. Contrastando céu e prazeres temporais, o Rev. Jonathan Edwards, proeminente pastor e pregador norteamericano do século dezoito, afirmou: “Não devemos confiar no
mundo e seus prazeres, mas desejar o céu […] Devemos desejar,
acima de tudo, a felicidade
celestial; estar com Deus; e desfrutar a presença de Jesus. Apesar
de estarmos em meio a prazeres
exteriores e pertencermos a famílias com amigos e relacionamentos
agradáveis; apesar de termos companhias cuja presença é prazerosa
e filhos em quem percebemos
mais qualidades promissoras; apesar de vivermos junto a vizinhos
bons e sermos queridos pelos conhecidos; contudo, não podemos
confiar nessas coisas como o nosso destino […] Precisamos adquirir, desfrutar e utilizar todas elas,
sem nenhuma outra intenção, a
não ser a de abandoná-las rapidamente sempre que exortados a
isso e substituí-las voluntária e
alegremente pelo céu”.
O Rev. Edwards não despreza o
mundo e a boa criação de Deus. Sua
preocupação é que os cristãos valorizem mais a criação do que o seu
Criador. Nossa satisfação plena está
em Deus. O cristão tem os seus pés
na terra, mas o seu coração está
no céu. Somos peregrinos neste
mundo no sentido de que o nosso
bem maior é o Senhor, nosso Deus.
Rev. Jefferson Batista Neres
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DIRETORIA DO CONSELHO 2016
A diretoria do Conselho da nossa
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igreja eleita para o ano eclesiástico
de 2016 é: Presidente: Rev. Jefferson
Batista Neres; Vice-Presidente:
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Aniversariantes da Semana

CONSELHEIROS
Os Conselheiros para as Sociedades Internas e departamentos da 2ª
IPT em 2016 são: Grupo Fios de Prata: Rev. José Marcos; UPH: Presb.
Lusérgio; SAF: Presb. Marcus Kleber;
UMP: Presb. Cícero; UPA: Presb.
Sandro; UCP: Presb. Paulo; Departamento de Música: Presb. Emanuel;
Interlocutor entre a Junta Diaconal
e este Conselho: Presb. Natanael.
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
A Comissão de Planejamento para
o ano de 2016 é integrada pelos seguintes irmãos: Revs.: Jefferson e Alexandro e os Presbs.: Paulo e Sandro.
COMISSÃO DE ORÇAMENTO
A Comissão de Orçamento para o
ano de 2016 é constituída pelos seguintes membros: Rev. Jefferson e os
Presbs.: Marcus Kleber e Lusérgio. A
reunião ocorrerá próxima quinta-feira, às 20 horas, na Sala do Conselho.
FIOS DE PRATA
Próximo sábado, haverá um encontro de encerramento das atividades do ano de 2015 do Grupo “Fios
de Prata”, será na residência da dona
Marta Resende, na QNA 54, Casa 7,
iniciaremos as atividades às 09h30 e
culminará com o almoço. Sairemos do
estacionamento do templo às 9 horas. Todos os membros do referido
grupo estão convidados.
UPA
Próxima sexta-feira, às 20 horas,
no Salão Social, haverá uma programação especial com os adolescentes,
o tema será: “Transformados”. Todos
os adolescentes estão convidados.
CINE-UMP
Próximo sábado, às 20 horas, no
Salão Social, haverá o CINE-UMP.
Todos os jovens estão convidados.
DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era
grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos

melhores despojos” (Hebreus 7:4).
É indiscutível e visível as pródigas
bênçãos materiais e financeiras de
Deus em nossas famílias e em nossa
igreja. Deus é o dono do ouro e da
prata, todavia, a igreja vive dos
dízimos e das ofertas. Se toda igreja
fosse dizimista faríamos mais. Louvamos a Deus pela fidelidade da maioria, razão pela qual a nossa igreja
oferece todo suporte e conforto necessário para sustentação e promoção dos nossos trabalhos: alimentação, material didático, manutenção
dos equipamentos, salários, etc. Que
o Deus Provedor continue com as suas
bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infiéis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.
EV. DANIEL
Após ter ouvido e examinado o Ev.
Daniel Pereira Pani, o Conselho decidiu convidá-lo para assumir o Campo
da 2ª IPT na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO, de 1º de janeiro a
31 de dezembro de 2016. A este precioso irmão e a sua família, as nossas boas vidas seguidas de nossas
súplicas ao Deus Todo-Poderoso pelo
êxito no seu trabalho.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Colunas do Caráter Cristão:
as atitudes essenciais para uma fé
viva, o Rev. John MacArthur salienta
que a questão crucial para que você
viva a vida cristã é a condição do seu
coração. O apóstolo Paulo escreve
este excelente resumo de como uma
atitude piedosa se aplica ao viver diário: “[...] servos, obedecei a vosso senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do
vosso coração, como a Cristo, não
servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de
Cristo, fazendo, de coração, a vontade de Deus” (Efésios 6:5-7). Minha
sincera oração é que você esteja “fazendo de coração a vontade de Deus”,

refletindo uma realidade permanente em sua vida, como resultado deste estudo.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 89: Que sucederá aos
ímpios no dia do juízo? Resposta: No
dia do juízo os ímpios serão postos à
mão esquerda de Cristo, e sob clara
evidência e plena convicção das suas
próprias consciências terão pronunciada contra si a terrível, porem justa,
sentença de condenação; então serão
excluídos da presença favorável de
Deus e da gloriosa comunhão com Cristo, com e seus santos, e com todos os
santos anjos e lançados no inferno,
para serem punidos com tormentos indizíveis, do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos para sempre. Referências: Mateus 22:12, 25:23, 41-42
e 46; 2ª Tessalonicenses 1:8-9.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na Congregação em Santa Maria, assistindo pastoralmente aqueles irmãos e na próxima quarta-feira, no
momento do culto, estará na 4ª Congregação em Águas Lindas-GO.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com
mensagens curtas e muito edificantes.
Escute gratuita e diariamente uma
mensagem pelo telefone com temas
variados sobre as muitas áreas da vida
nas quais nossa paz muitas vezes é
abalada. “Disque Paz” é um ministério
de evangelização e aconselhamento que
funciona 24 horas por dia. Este é um
importante ministério de edificação
para os cristãos e evangelização para
não cristãos. Vamos divulgar este trabalho. Os cartões estão em um dos
aparadores na saída do nosso templo. Disque paz, 3354-1313.
FALECIMENTO I
Em 4 de novembro de 2015, em
Brasília-DF, aos 92 anos, por conta de
complicações de uma cirurgia, faleceu
a Sr. João Viana Neto, avô do Presb.
Marcus e suas irmãs Débora e Dayse.

“Preciosa é aos olhos do Senhor a
morte dos seus santos” (Salmo
116:15). Que o Todo-Poderoso continue fortalecendo e confortando toda
a família.
FALECIMENTO II
Na última quinta-feira, próxima
passada, em Taguatinga-DF, aos 96
anos, em decorrência de diversos problemas de saúde, faleceu a dona
Druzila Ramos de Mendonça, mãe da
irmã Hévila Ramos de Oliveira. “O SENHOR a deu e o SENHOR a tomou;
bendito seja o nome do SENHOR!”
(Jó 1:21). Que o Deus das consolações conforte aos familiares enlutados.
VISITANTES
É com alegria e satisfação que
recebemos os nossos visitantes. Esperamos que se sintam bem entre
nós e que a fé que celebramos juntos possa encher as suas vidas de
alegria e esperança. Sejam bem-vindos.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.
MISSIONÁRIO ADEMIR
Próxima quarta-feira, às 20 horas,
o Estudo Bíblico está na responsabilidade do Missionário Admir. Falará
sobre missões e o trabalho que tem
desenvolvido junto aos indígenas.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça, ou
seja, é um recurso designado por
Deus para a nossa maturação na fé
cristã. Estamos sujeitos a toda sorte de provações e tribulações. Por
conta destes difíceis momentos nos
vemos impotentes para tomar decisões sérias, sem forças para agir,
sufocados pela ansiedade, abatidos
pela tristeza e frustração. A oração
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Peregrinos

RECEPCIONISTAS
Hoje: Noraci e Mariinha; Próximo
domingo: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Elizeu, Antônio,
Lúcio, Cludennes, Diêgo. Próxima
semana: Moisés C., Emanoel, Robson
R., Arthur, Ataliba.
CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próximo
domingo: Joselina e Tânia.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Quintafeira, às 14h30 horas, dona Lília
Maciel Fazollo.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Mayara; Quinta-feira, às 20, Alessandra Otaviano.
INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o
restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos
enfermos pelos quais devemos orar e
visitar: Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Diác. Sr. Manoel, pai do
Presb. Natanael; dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas Lousan,
tio do Diác. Anderson; dona Alice, esposa do Sr. Nilo; dona Lília Maciel;
dona Maria Grippe; dona Marilene, mãe
da Josilene; dona Marluce, esposa do
Sr. Takeo; dona Ocinéia; dona Raquel
de Melo; dona Sônia Maria Magalhães, irmã do Sr. Domingos; dona
Te r e z i n h a Q u e i r o z ( 3 3 5 4 - 5 0 7 9 ) ;
dona Wylliene (9672-7688); Lília, irmã
da Dra. Leila; Patrícia Vieira (33585160); Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (33521274); Rosimeire Couto; Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 146:1-2
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 145
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 19:12-14
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Júlio
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 5:21-34
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 159
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
16/11
17/11
17/11
18/11
19/11
21/11

Solange Lopes Soares Breder ................................................. 3354-4279
José Grippe ............................................................................ 3355-2274
Maria de Fátima Rodrigues ...................................................... 9658-6492
Allysson Borges ...................................................................... 9107-5676
Ereni de Oliveira ....................................................................................
Jeremias Ângelo Souza ........................................................... 3202-4988

