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Da Ética Protestante
“Naqueles dias, não havia rei em Israel; cada qual fazia
o que achava mais reto” (Juízes 17:6)
De acordo com R. N.
Champlin, teólogo e escrito do
século passado, a ética é um
dos seis ramos tradicionais da
filosofia: ética, política, lógica, gnosiologia, estética e
metafísica. Ética deriva da
palavra grega ethos que significa costume disposição ou
hábito. A ética exerce uma
tarefa primordial na teologia:
o que deve e o que não deve
ser feito. Qual a conduta ideal para o indivíduo.
A ética de nossos dias é
caracterizada pelo situacionismo, ou seja, as normas
sofrem mudanças com as
transformações das crenças,
valores e costumes da sociedade. A ética é relativa e sofre
as mutações da sociedade.
Por exemplo, a aceitação e
validação social da prática
homossexual. A homossexualidade tornou-se aceitável
porque os padrões de relacionamento mudaram, então a
ética tem de ser enquadrada
nessa nova realidade.
Os protestantes não são
situacionistas. Pelo contrário,
são deontológicos. Deon =

dever, tológica = estudo, ou
seja, estudo do dever. Os
padrões de certo e errado
fundamentam-se em padrões
pré-estabelecidos. Tais padrões transcendem as gerações. Os cristãos crêem que
Bíblia é a única e infalível
regra de fé e prática, portanto, a revelação escrita deve
reger, delinear e balizar todos os seus costumes, valores e crenças. Os deveres e
comportamentos se orientam
ao que está estabelecido
pelas normas bíblicas e não
pelas mutações do contexto.
Que Deus nos ajude a aplicarmos Sua eterna e infalível
Palavra em todas as questões
éticas que permeiam e desafiam as nossas vidas: “Porque a palavra de Deus é
viva, e eficaz, e mais cortante do qualquer espada de
dois gumes, e penetra até
ao ponto de dividir alma e
espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os
pensamentos e propósitos
do coração” (Hebreus 4:12).
Rev. Jefferson Batista Neres
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REVENDA DE BÍBLIAS
A revenda de Bíblias está, temporariamente, suspensa. Em breve o expositor estará a disposição dos irmãos.
LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à
casa do Tesouro, para que
haja mantimento em minha
casa; e provai-me nisto, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu
não vos abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós
bênção sem medida” (Malaquias
3:10). 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.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, Teus planos,
Senhor, não fazem sentido, da
Nutra Publicações, Steve Viars salienta que todos nós sabemos que
os planos de Deus, quase sempre são diferentes dos nossos.
Então, o primeiro passo para responder corretamente quando
Seus planos divergem dos nossos, é reconhecer que os caminhos do Senhor não são os nossos e Sua sabedoria é superior à
nossa. Melhor que reagir com
Deus por não agir da maneira
como gostaríamos, devemos aceitar humildemente os planos do

Deus que criou o mundo e enviou
o Seu Filho para morrer na cruz
por nossos pecados.
REV. ALEXANDRO
Desde terça-feira, próxima
passada, até a amanhã, o Rev.
Alexandro está de férias. Vamos
orar pela viagem e descanso do
referido pastor e de sua família.
REV. JEFFERSON
Da próxima quinta-feira até o
dia 29 de julho, o Rev. Jefferson
estará de férias. Será um período
de justo e necessário descanso.
Em sua ausência o Rev. Alexandro
assumirá o pastorado efetivo de
nossa igreja.
REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, no momento do culto, o Rev. José Marcos estará na
3ª Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente àqueles irmãos; b) A partir da
próxima terça-feira, o Rev. José
Marcos e sua família estarão em
viagem de férias.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 72: Que é a fé
justificadora? Resposta: A fé
justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito e pela Palavra
de Deus no coração do pecador
que, sendo por eles convencido
do seu pecado e miséria e da sua
incapacidade, e das demais criaturas, para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho,
mas recebe e confia em Cristo e
na sua justiça, que lhe são ofere-

cidos no Evangelho, para o perdão de pecados e para que a sua
pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Referências: João 16:8;
Atos 15:11 e 16:30; Romanos
10:14 e 17; 1ª Coríntios 12:3 e
9; Efésios 1:13; Filipenses 3:9 e
Hebreus 10:39.

zes, advertindo o crente sobre
negligências ou displicências prejudiciais ao devido e necessário
crescimento espiritual. Portanto,
vamos todos desfrutar desta
bem-aventurança, participando
do estudo bíblico, quarta-feira,
sob a ministração do Rev.
Alexandro.

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, 33541313.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça.
Quando nos dobramos em oração compreendemos a majestade de Deus e a limitação humana.
Precisamos orar. Tendo em vista
a importância do exercício da oração vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pelo Rev.
Alexandro.

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.
ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo
qual Deus fala ao coração do
crente. Muitas vezes, ensinandoo como desfrutar do Seu poder e
da Sua misericórdia. Ou, às ve-

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Perfeito
Louvor está de férias. Retornará
às suas atividades no dia 1º de
agosto; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Karine e Noraci; Próximo
domingo: Josilene e Josiane; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje:
Patrícia Ferreira e Antônia Silva;
Próximo domingo: Janete Crivelaro
e Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2
(Manhã e Noite) – Hoje: Karen
Cerqueira e Kataryne Araújo (Auxiliar: Luísa Nery – noite); Próximo domingo: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lílian
Silva – noite). Observação: Queridos professores, se por algum
motivo não puderem cumprir a
escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças.
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Da Ética Protestante

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V.,
Emanoel, Moisés C., Arthur, Diêgo;
Próxima semana: Tiago B.,
Moisés F., Claudennes, Ataliba,
William.
ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domingo: Rosana.
CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo: SAF.
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 Elza e
Douglas Lousan, respectivamente, avó e tio do Diác. Anderson
Lousan; dona Hormezinda
(3532-2595); dona Maria
Grippe; dona Marluce, esposa do
sr. Takeo; dona Ocinéia; dona
Raquel de Melo; dona Santília e
família; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Eliezer Targino;
Levi, filho da irmã Joselina; Patrícia Vieira (3358-5160); Rafaela
e sr. Antônio, respectivamente,
sobrinha e pai da Hélia; Rev.
Benon e dona Alzira (33521274); Sheilla Kiyomi.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 75:1-10
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Lamentações 3:21-22
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Emanoel Araújo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo Infantil: Ana Clara
d) Música Especial
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
1ª Tessalonicenses 5:12-28
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 400
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
12/07
14/07
15/07
15/07
18/07

Djalma da Silva Calaça ........................................................... 3397-1373
João Batista Marques .............................................................. 9158-9786
Rosana Santos Furtado ........................................................... 8164-8670
Fernanda Fontenele Vasconcelos .............................................. 3353-3406
Helayne Andrade Ramos de Souza .......................................... 9838-3640

