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Pastoral
Grande ou Pequena Fé?
“Então, disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé.
Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de
mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no
mar; e ela vos obedecerá” (Lucas 17:5-6)
Para ser cristão é preciso ter fé!
Para ser um cidadão do Reino de Deus
é preciso ir além do que normalmente
se espera, ou do que se calcule que
possa ir. As Escrituras asseveram:
“sem fé é impossível agradar a
Deus” (Hebreus 11:6). Diante dos
grandes desafios da vida e do serviço
cristão, os discípulos pediram a Jesus
que lhes aumentasse a fé.
A fé é uma dádiva de Deus. Na
narrativa de Lucas 17:1-10, os discípulos de Jesus reconheceram que, somente Deus pode trazer ao coração
humano uma disposição tão intensa e
desprovida de segundas intenções pelo
serviço no Reino. Dada a grande dificuldade que é viver retamente, em
santidade bíblica, e perdoar nosso semelhante quantas vezes esse perdão
nos for requerido, eles se rendem Àquele que é o Doador da verdadeira fé:
“Aumenta-nos a fé”.
A fé deve ser almejada e solicitada. Eles reconheceram o quanto
careciam de Jesus e de Sua graça; o
quão despreparados e inadequados
eram para serem servos genuinamente consagrados; enxergaram a própria limitação; se viram incapazes de
servir a Deus sem uma preparação
feita pelo próprio Deus em suas vidas. “Aumenta-nos a fé”, é o grito
de um coração desesperado pela presença sustentadora do Pai; é o clamor angustiado daqueles que reconhecem não ser absolutamente nada

diante da grandeza, poder, amor e
santidade de Deus! Charles Hodge,
pastor, professor e escritor norte
americano do século XVIII, disse:
“Não há nenhum mérito em crer.
Trata-se apenas do ato de receber
um favor oferecido”.
Deus se agrada do exercício
da fé. Jesus está disposto a derramar fé sem medida em nossos corações. Um pensador anônimo disse:
“a fé está morta para a dúvida, surda para o desânimo e cega para as
impossibilidades”. Jesus diz que se
tivermos uma fé do tamanho de um
grão de mostarda, poderemos transportar montes, mas muitos crentes
estão pensando que é preciso ter
uma fé do tamanho de um monte
para mover um grão de mostarda. A
vontade de Deus é que Seus servos
confiem inteiramente nEle.
Que Deus nos ajude a exercitarmos uma fé do tamanho de um
grão de mostarda. Se a nossa fé
chegar a atingir o tamanho de um
grão de mostarda e a plantarmos
no fértil solo da vontade divina, os
resultados serão impressionantes,
como impressionante é o tamanho
da planta que procede de uma semente tão minúscula! O puritano
Richard Sibbes disse: “Quanto maior a fé que levarmos a Cristo, maior a medida que dEle obteremos”.
Rev. Jefferson Batista Neres
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O aniversário da Congregação

em Garapuava-MG, marcado para o
próximo final de semana foi adiado
para o dia 9 de maio.
BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do apóstolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo” (Romanos 10:17).
Cremos que Deus somente é conhecido o suficiente para proporcionar
salvação ao eleito, por meio da fiel
pregação da Escritura. A distribuição das “Biblinhas” é um meio eficaz
para a difusão do evangelho. Foram
impressos 105.000 exemplares das
“Biblinhas”. As “Biblinhas” foram
impressas para que os membros
de nossa igreja evangelizem distribuindo-as a pessoas que não
conhecem a Cristo. O material está
em um dos aparadores na saída do
nosso templo.
DÍZIMOS E OFERTAS
“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 re-

pousadas 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 A Grande Comissão, o Rev.
Michael Horton defende que Deus
não se fez carne e não sofreu vergonhosa morte pelas nossas mãos
para que pudéssemos ter propriedades, programas atraentes e grandes orçamentos para a igreja. Está
em andamento algo mais profundo,
mais radical. Mas do que se trata?
Este livro está dividido em três seções: A Primeira parte focaliza “A
grande proclamação”. A Grande Comissão começa com um triunfante
anúncio de que toda a autoridade
nos céus e na terra pertence a Jesus Cristo. A Segunda parte examina “Os termos da missão”, que se
acham no centro da Grande Comissão. A Terceira parte investiga “O
plano estratégico”, que Jesus inclui
em seu mandato. “Uma rigorosa,
mas acessível exegese da Grande
Comissão e da cultura ocidental.
Diante de pressões sociais os evangélicos recuam no cumprimento de
sua missão ou vão em frente com
empreendimentos missionários defeituosos, desvinculados da teologia e do discipulado, obcecados
com resultados numéricos“. Contra esse cenário, Horton nos convoca para recuperarmos o entendimento bíblico de missão e restaurar
sua centralidade na vida da igreja.
A Grande Comissão contém análise
perspicaz e orientação pastoral. Eu
o recomendo com entusiasmo.

REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, no momento do culto,
o Rev. José Marcos estará na 4ª
Congregação em Águas Lindas-GO,
assistindo pastoralmente aqueles irmãos; b) Na próxima quarta-feira,
no momento do culto estará na 3ª
Congregação em Águas Lindas-GO.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 60: Poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram
o Evangelho e por conseguinte não
conhecem a Jesus Cristo, nem nEle
crêem? Resposta: Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo, nem nEle
crêem, não poderão se salvar, por
mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas à luz da natureza, ou às leis da religião que professam; nem há salvação em nenhum outro, senão em Cristo, que é
o único Salvador do seu corpo, a
Igreja. Referências: João 4:22;
Atos 4:12; Romanos 2:14-15 e
10:14; Efésios 2:12 e 5:23.
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 aparado-

res 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
A Bíblia é a revelação escrita de
Deus aos homens. Não há outra fonte mais confiável e fidedigna do que
as Escrituras. Não precisamos de
uma revelação a mais. Iniciamos o
estudo bíblico no livro profético de
Amós. O texto de estudo desta semana será Amós 4:4-13. Portanto,
vamos todos participar de tamanha
bem-aventurança, que nesta quarta-feira será ministrado pelo Rev.
Jefferson.
ORAÇÃO
A oração é um meio de graça.
Quando nos dobramos em oração
compreendemos a majestade de Deus
e a limitação humana. Precisamos
orar. Portanto, vamos todos participar da reunião de orações, que nesta quarta-feira será dirigida pela UPA.
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CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Alenir; Próximo domingo: Márcia e Rosângela.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Quinta-feira, às 14h30, dona Lília
Maciel.
Do Rev. Alexandro – Quintafeira, às 20 horas, Gustavo Mendes; Sexta-feira, às 20 horas,
Emanoel Júnior.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Daniel
Lima; Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Lilian Maciel; dona Maria Bernardina,
mãe da Mírian; dona Maria Grippe;
dona Marluce, esposa do sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de
Melo; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Levi, filho da irmã
Joselina; Patrícia Vieira (33585160); Rafaela e sr. Antônio, respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rafael, Alyne e Júnior, sobrinhos da dona Eliana; Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi; sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 28:7
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 27:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 31:9-10
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. Anderson
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
1ª Tessalonicenses 1:4-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 221
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
20/04
20/04
20/04
21/04
21/04
22/04
23/04
23/04
23/04
25/04

Gustavo Soares de Sousa ....................................................... 3358-7937
Cleusa Cardoso Ramos ........................................................... 9924-8164
Maria da Graça Lima Rodrigues ............................................... 9985-6398
Lara Silva de Almeida ............................................................. 9975-0952
Júlia Martins ..........................................................................................
Arthur Vieira Figueiredo .......................................................... 9153-6469
Izaías Lopes Cabral Filho ........................................................ 8117-9365
Janaína Amaral Barbosa ........................................................................
Maria Luiza Viana Mendes ....................................................... 8438-1914
Vera Lucia Vidal .....................................................................................

