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Pastoral

A morte não é o fim
“Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua
vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?”
(1ª Coríntios 15:54-55)
A morte é um dos maiores
algozes da humanidade. A morte é
uma consequência dramática da
condição caída do homem, “mas
da árvore do conhecimento do
bem e do mal não comerás; porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás”
(Gênesis 2:17). Todos nós, indistintamente, se não ocorrer a Segunda Vinda de Cristo, passaremos
pela morte física. Lidar com a morte é uma situação recorrente. Pode
ser a perda de amigos, parentes,
conhecidos ou desconhecidos e irmãos em Cristo. A morte sempre
gera um forte impacto nos corações. Morte significa separação. A
morte produz tristeza, saudade,
sofrimento e luto. A morte é um inimigo, humanamente invencível. Mas
a morte não é o fim de tudo.
O capítulo 15 de 1ª Coríntios é
uma eloquente defesa da ressurreição. Corinto integrava as cidades
gregas. Os gregos não acreditavam
na ressurreição. Quando Paulo pregou em Atenas proclamando a ressurreição de Cristo, muitos zombaram dele (Atos 17:32). Grande parte dos filósofos gregos reputavam
o corpo como prisão da alma. A
morte era sinônimo de libertação do
cativeiro. Essa influência grega havia atingido a igreja de Corinto, então, o apóstolo Paulo teceu as linhas do capítulo 15, sobre a realidade da ressurreição.

Segundo o Rev. Hernandes Dias
Lopes, pastor e escritor: “A verdade
básica é que a vida é mais do que
simplesmente viver, e a morte é
mais do que simplesmente morrer”.
A morte não é o fim de todas as coisas. Para o crente, a morte física
não marca o fim da vida e da esperança. Nossa existência transcende
a esta condição de vida temporal:
“Se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os
homens” (1ª Coríntios 15:19). A Bíblia fala de duas condições de vida
eterna: bem aventurança e gozo
eterno com o Senhor ou, condenação e sofrimento eterno no inferno.
A vida eterna somente pode ser
herdada por meio dos méritos de
Cristo. A obra do Senhor Jesus na
cruz nos tira da condição de pecado e nos justifica diante de Deus.
Cristo venceu a morte, razão pela
qual temos esperança de uma vida
eterna desvencilhada dos sofrimentos deste mundo: “E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a
morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram” (Apocalipse 21:4). Cristo
venceu a morte. Cristo está preparando morada para os Seus eleitos.
Que o Senhor renove a esperança
da Redenção em nossos corações.
Rev. Jefferson Batista Neres
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Terceira Idade, com o seguinte
tema: “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. O investimento individual para participar do Encontro será de R$ 630,00. Os irmãos interessados deverão procurar a dona Marta Resende ou a
Fabíola.

REVENDA DE BÍBLIAS
A revenda de Bíblias está, temporariamente, suspensa. Em breve
o expositor estará a disposição dos
irmãos.

“CASA CHEIA’’
Hoje, após o culto, haverá mais
um “Casa Cheia” em comemoração
aos aniversários dos jovens do segundo trimestre deste ano. Será na
residência dos nossos irmãos Tiago
e Priscila Barros na Colônia Agrícola
Samambaia, Chácara 151, Lote 28,
Telefone: 3353-2132.

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.

PROGRAMAÇÃO UPA
Próximo sábado haverá uma programação especial com a UPA nas
dependências do templo da 2ª IPT,
Batalha Culinária. Será no período da tarde e a noite. Todos os adolescentes estão convidados. Continuamos a contar com o incentivo e
apoio dos pais no envio de seus filhos adolescentes para essas programações.

PLENÁRIAS
Hoje, após a Escola Dominical,
as plenárias da SAF, UPH, UPA e UMP
ocorrerão respectivamente, Sala da
Classe I, Sala da Classe II, Sala da
Classe da UPA e Sala da Classe da
Mocidade. Ressaltamos que a ausência dos sócios gera prejuízos às
referidas reuniões.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Luto, Esperança e Consolo, pela Editora Vida Nova, Albert
Martin, nos lembra de que a morte
de um ente querido não é apenas o
fim de sua jornada terrena, mas também um começo, tanto para o ente
querido que morreu quanto para nós
mesmos. Este livro é repleto de
encorajamento e aconselhamento
sólido. Certamente será uma leitura
abençoada e enriquecedora.

GRUPO FIOS DE PRATA
De 14 a 18 de setembro deste
ano, em Caldas Novas-GO, haverá
o Encontro da Terceira Idade, organizado pela Secretaria Sinodal da

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na 4 ª Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente
aqueles irmãos e na próxima quar-

ta-feira, no momento do culto estará na 3ª Congregação em Águas
Lindas-GO.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 70: Que é justificação? Resposta: Justificação é um
ato da livre graça de Deus para com
os pecadores, no qual Ele os perdoa, aceita e considera justas as
suas pessoas diante dEle, não por
qualquer coisa neles operada, nem
por eles feita mas unicamente pela
perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por
Deus e recebidas só pela fé. Referências: Atos 10:43; Romanos
3:22-28, 4:6-8, 5:1 e 17-19; 1ª
Coríntios 5:19 e 21 e Efésios 1:6-7.
NASCIMENTO
Trazendo a alegria de um filho
almejado e querido, nasceu na terça-feira, próxima passada, saudável e bonito, o Henrique, filho do
casal, Juliana e Renato, netinho dos
nossos irmãos sr. Nilo e da dona Alice. À família, os nossos cumprimentos. “Herança do Senhor são os
filhos” (Salmo 127:3).
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.
ESTUDO BÍBLICO
O Estudo Bíblico é o meio pelo
qual Deus fala ao coração do crente. Muitas vezes, ensinando-o como
desfrutar do seu poder e da sua misericórdia. Ou, às vezes, advertindo o crente sobre negligências ou
displicências prejudiciais ao devido
e necessário crescimento espiritual. Estamos estudando o livro do
profeta Amós. O texto de estudo
desta semana será Amós 9:1-10.
Vamos todos desfrutar desta bemaventurança, participando do estudo bíblico, quarta-feira. Nesta semana, sob a ministração do Rev.
Alexandro.
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. Jefferson.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
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a Escola Dominical, ensaio do Perfeito Louvor, na sala do Culto Mirim;
b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Priscila e Wesdna; Próximo domingo: Lílian e Silvana Pereira; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje: Patrícia Ferreira e Antônia Silva; Próximo domingo: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2
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A morte não é o fim

Anderson, J. Francelino, Geazi, J.
Cláudio. Próxima semana: Wesley,
Elizeu, Sandro, Marcelo, Wanderlúcio.
ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domingo:
Rosana.
CHAZINHO
Hoje: Sueli e Isabel; Próximo
domingo: SAF.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 20 horas, Isaac e Bárbara;
Sexta-feira, às 20 horas, Cristiano
e Dayse.
Do Rev. José Marcos – Quinta-feira, às 14h30, Rev. Evando e
dona Cila (essa visita é juntamente
com a SAF).
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Nathália e Victória;
Quinta-feira, às 20horas, Diego
Lopes Ferreira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 69:34
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 68:1-35
e) Hino Congregacional nº 165
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 51:5-8
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Anderson
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
INTERCESSÃO
a) Leitura Bíblica:
1ª Tessalonicenses 4:13-18
Irmãos enfermos pelos quais dee 5:1-11
vemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Diác. b) Oração Preparatória
sr. Manoel, pai do Presb. Natanael; c) Mensagem: Rev. Jefferson
dona Alvina, mãe da Roberta; dona d) Hino Congregacional nº 292
Elza e Douglas Lousan, respectiva- CONCLUSÃO
mente, avó e tio do Diác. Anderson a) Oração Final (Intercessão AniLousan; dona Hormezinda (3532- versariantes Conjugais)
2595); dona Maria Grippe; dona b) Impetração da Bênção
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona c) Amém Tríplice
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona POSLÚDIO
Santília e família; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); Presb. Eliezer
Aniversariantes
da Semana
Targino; Levi, filho
da irmã Joselina;
28/06 Argimiro
Rodrigues de Rafaela
Sousa ................................................ 9957-5632
Patrícia
Vieira (3358-5160);
28/06 Luma Cavalcante Mendonça .................................................. 3597-5337
e 29/06
sr. Antônio,
so-............................................... 8313-3993
Romildarespectivamente,
Ferreira de Assunção
brinha
pai da Hélia;
Rev..............................................................
Benon e
29/06 eGuilherme
Cerqueira
3522-7403
01/07Alzira
Josiane
de Souza Andrade
..................................................... 3397-5129
dona
(3352-1274);
Sheilla
01/07 Maria José de Almeida ........................................................... 3355-3461
Kiyomi.
03/07 Déborah Abreu Pires ............................................................. 3253-6963
04/07 Gabriel Moura Cavalcante ..................................................... 3356-0528
04/07 João Batista Arruda Gomes Cardoso ...................................... 3563-8156

