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Pastoral

Dia dos Pais

“Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos
a seus pais” (Malaquias 4:6a)
Ser pai é honroso e prazeroso
ao mesmo tempo. Simplesmente, é
uma das maiores bênçãos que um
homem pode receber. Mas grandes
privilégios geram enormes responsabilidades. Essa premissa é perfeitamente aplicável à figura do pai. O
pai é responsável pela criação, educação e sustento de seus filhos.
Além das atribuições inerentes à figura paterna, o pai cristão deve
amar verdadeiramente seus filhos.
Precisa oferecer o exemplo de retidão, sabedoria e integridade. Instruir a sua posteridade a amar, honrar e temer a Deus. Ser pai é saber
que Deus compartilhou conosco um
pouco de Sua própria pessoa, pois
Ele é o nosso Pai eterno, o Pai
celestial, que cuida carinhosamente de nós.
Para muitas famílias o “Dia dos
Pais” é um dia maravilhoso. É extremamente salutar aos filhos e parentes se reunirem para comemorar
e homenagear seus pais. Outros
relembram com saudades aquele
que um dia esteve presente, mas
que já partiu. O “Dia dos Pais” é um
dia de celebração, reflexão e lembranças. Para muitas pessoas esse
dia é alegre e festivo, mas para outras nem tanto. Há pais que abandonaram os lares; muitos não guardam boas lembranças de pais violentos que os feriram.
O sentido do que é ser pai precisa ser resgatado de acordo com
as Escrituras Sagradas. Temos a
oportunidade de construir lares felizes, saudáveis e aconchegantes,
onde nossos filhos crescerão, florescerão e frutificarão. O pai é o
cabeça do lar, aquele que tem a
maior responsabilidade pelo zelo e

cuidado de sua família. Pai é aquele
que cria, ensina, aconselha, orienta, cuida, zela e ama. Pai não é
necessariamente o que gera, mas
aquele que cria, educa, cuida e verdadeiramente ama seu filho.
Há filhos rebeldes que se queixam de seus pais. Eles até poderiam ajudar seus pais a serem bons
pais, sendo bons filhos. Esse é justamente o melhor presente que um
filho pode dar ao seu pai: ser um
bom filho. O texto sagrado nos fala
de reconciliação entre pais e filhos.
Essa, sem dúvida é a maior necessidade, o que há de mais importante no lar. Está perfeitamente
claro para nós, à luz da Bíblia, que
Deus criou a família. Foi Deus quem
providenciou o pai terreno para
nossa integral formação. Todavia,
com a inserção do pecado na história da humanidade todos os seus
relacionamentos foram trincados e
prejudicados. Somente pela graça
de Deus é possível a existência de
pais que cumpram a sua missão.
Cremos que Deus tem redimido as
famílias. Louvamos a Deus pelos
homens de nossa igreja que têm
assumido com fidelidade, dedicação, amor e carinho a sua responsabilidade de ser um pai segundo o
coração de Deus.
Lembremos também que o nosso Pai Celestial, Pai Perfeito, Santo, Amoroso, Misericordioso, Eterno, nos ama e cuida de cada um de
nós de um modo perfeito. Ele jamais falhou conosco e nem falhará.
Queiramos dar a Ele o melhor presente, amando-O e servindo-O de
todo o nosso coração.
Rev. Jefferson Batista Neres
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provai-me nisto, diz o Senhor
dos Exércitos, se eu não vos
abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem
medid a” ( M a l a q u i a s 3 : 1 0 ) .
Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. 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.
FORMATURA
No começo olhei para o horizonte que me parecia ser infinito.
Insisti, sofri, chorei e lutei muito.
Hoje o horizonte nada mais é que
o começo do fim de um grande sonho realizado. Próxima sexta-feira, às 20 horas, no Ginásio do
IESPLAN, 708/709 sul, será a
colação de grau da nossa irmã,
Mayara Kadja. Todos estão convidados a participar.
NOVOS MEMBROS
Em sua última reunião, o Conselho de nossa igreja recebeu como
membro comungante a esposa do
Rev. Alexandro, Vanessa Nascimento dos Santos e como membro não comungante, o seu
filho, Arthur Luiz Nascimento
Ramos. Por Jurisdição a pedido, o
irmão Hellan Wesley Almeida Soares e a irmã Heloisa Matos de
Sousa Kattare e seu filhinho Pedro.
A estes irmãos as nossas boas vindas seguidas de nossas súplicas a
Deus para que sejam uma bênção
em nossa igreja e a igreja seja uma
bênção na vida deles.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
“H u m i l d a d e : V e r d a d e i r a
Grandeza”, neste livro o Dr. C. J.
Mahaney pinta um impressionante
quadro da batalha diária que acontece silenciosa e violentamente no
íntimo do cristão. Ele pergunta se
você pretende acomodar passivamente o inimigo de sua alma, o orgulho; ou cultivar, com vigor, a sua
melhor amiga, a humildade. Quando você reconhece o engano do orgulho e se humilha, torna-se livre
para receber as abundantes misericórdias e graças inigualáveis. Você
descobrirá que possui uma nova
vida – uma vida que Deus favorece
ricamente. Uma vida que glorifica
a Deus, a qual você não desejará
perder. Deus afirma claramente que
olha para os humildes. Ele também
deixa claro que se opõe aos orgulhosos. A humildade e o orgulho são
características que não podem coexistir. Onde uma é encorajada, a
outra é derrotada. Qual delas você
cultivará?
CATECISMO MAIOR
Pergunta 75: Que é santificação? Resposta: Santificação é a
obra da graça de Deus, pela qual
os que Deus escolheu, antes da
fundação do mundo, para serem
santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de
Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus,
tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as
outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas,
aumentadas e fortalecidas, que eles
morrem, cada vez mais para o pe-

cado e ressuscitam para novidade
de vida. Referências: Atos 11:18;
Romanos 6:4-6; 1ª Coríntios 6:11;
Efésios 1:4, 3:16-19 e 4:23-24;
Filipenses 3:10; Colossenses 1:1011; 1ª Tessalonicenses 2:13; 1ª
João 3:9 e Judas 20.
CLASSE DE CASAIS
No último domingo deste mês,
será iniciada uma nova temporada
da Classe de Casais. Os irmãos interessados favor procurar as Superintendentes e/ou os Secretários da
Escola Dominical para efetivar a sua
matrícula.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na 3ª Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente
àqueles irmãos e na próxima quarta-feira, no momento do culto, estará na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO.
GRATIDÃO
A irmã Joselina agradece as orações da igreja em favor da saúde
de seu filho, o Levi, que já se encontra bem melhor.
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.
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.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
De acordo com Richard Foster,
pastor norte americano: “Orar é
mudar. Isso é uma graça maravilhosa. Deus, por sua bondade, providenciou um meio pelo qual nossa
vida pode ser tomada por amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. A oração envolve pessoas com preocupações normais na presença de um Deus Pai
amoroso e compassivo”. A prática
da oração é imprescindível para uma
vida cristã vigorosa. Sempre
estamos em débito com a oração,
ou seja, nunca, oramos o suficiente. Quanto mais nos colocamos em
oração mais percebemos a necessidade de orar. Portanto, com gratidão e devoção vamos todos participar da reunião de orações que
nesta quarta-feira, às 20 horas,
será dirigida pelo Presb. Cícero.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Devido à programação do dia dos pais, hoje, não
teremos ensaio; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Karine e Noraci; Próximo
domingo: Wesdna e Priscila Barros;
MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Patrícia Ferreira e Antônia Silva; Pró-
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Dia dos Pais

Claudennes, Ataliba, Moisés F.,
William.
ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Suelangia; Próximo domingo: Rosana.
CHAZINHO
Hoje: Joselina e Tânia; Próximo domingo: Noraci e Midiam.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terça-feira, às 14h30, o casal Saul
e Alfa; Quinta-feira, às 14h30, o
irmão Pedro Rodrigues.
Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas, Tiago Barros;
Quinta-feira, às 20 horas, Lucas.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
devemos orar e visitar: Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;
Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Alvina, mãe da
Roberta; dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira; dona Elza e
Douglas Lousan, respectivamente, avó e tio do Diác. Anderson
Lousan; dona Hormezinda (35322595); dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Santília e família; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
Presb. Eliezer Targino; Lília, irmã
da Dra. Leila; Patrícia Vieira (33585160); Rafaela e sr. Antônio, respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 8:1-9
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 41:4
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre
c) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Robson Santos
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Conjunto Devoção
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
09/08
10/08
10/08
12/08
15/08

Edimar Ismael Dos Santos .....................................................................
Dimitri Andrade Ramos de Sousa ............................................ 9608-7484
Jônatas Paes de Barros Santiago ............................................. 8615-2625
Andressa Gomes de Oliveira ................................................... 8148-0825
Geovanna Martins de Araújo 3435-7560

