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Pastoral
A Ressurreição de Cristo
“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda
permaneceis em vossos pecados” (1ª Coríntios 15:17)
A ressurreição de Cristo é o
evento culminante que coroou o
êxito da missão do Filho. A morte e
a ressurreição de Cristo são os dois
pilares sobre os quais repousa, com
segurança, o edifício da nossa fé.
Sob o prisma apologético (defesa
da fé), a ressurreição ocupa a posição mais destacada.
Na crucificação, a cabeça da
serpente foi esmagada, cumprindo
fielmente o proto evangelho proferido em Gênesis 3:15. Na ressurreição, o grande inimigo, a morte, foi
plenamente vencido, 1ª Coríntios
15:54. A ressurreição de Cristo completou a Sua obra de Redenção. Segundo Edward McKendree Bounds,
pastor, advogado e escritor
estadunidense do início do século
passado: “A ressurreição de Cristo
é a pedra fundamental da arquitetura de Deus, é o coroamento do
sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio a crucificação e imprime à
cruz glória indizível”.
Em 1ª Coríntios 15:17 depreendemos que sem a ressurreição de
Cristo ainda estaríamos em nossos
pecados sob o poder tirânico da
morte. Se Cristo não ressuscitou
dentre os mortos, o pecado prevaleceu sobre Ele e nós também. Se
Jesus permaneceu no túmulo, então quando nós morrermos permaneceremos lá também.
A ressurreição de Cristo é a garantia de que Sua obra expiatória a
nosso favor foi plenamente eficaz e
aceita pelo Pai. Ele morreu pelos

nossos pecados e ressuscitou para
a nossa justificação. A fé cristã está
alicerçada na ressurreição gloriosa
e sobrenatural do Filho de Deus,
testemunhada e anunciada como
sendo a vitória sobre o pecado e a
morte para todos aqueles que crêem: “Onde está, ó morte, a tua
vitória? Onde está, ó morte, o teu
aguilhão?” (1ª Coríntios 15:55).
Há algumas implicações práticas
da ressurreição para a igreja de todas as épocas: a) Ela é a garantia
de nossa ressurreição e imortalidade; b) Por meio dela, Deus confirmou a pessoa e obra de Seu filho;
c) É a garantia da obra intercessória
de Cristo; d) Comunica poder à
mensagem do Evangelho. Que Deus
nos ajude a continuamente celebrarmos a gloriosa ressurreição de
nosso Salvador, Cristo Jesus. De
acordo com o Rev. Edward
McKendree Bounds: “A ressurreição
de Cristo destrona a tirania da morte, destrói seu terror e vence seu
domínio, mantém anjos guardando
nosso túmulo, semeia esperança e
imortalidade na ruína. Sua ressurreição abre para nós um caminho
através do sombrio domínio da
morte; através dela a corrupção
se veste de incorruptibilidade e a
mortalidade se reveste de imortalidade. A morte é tragada, nossos
lábios moribundos cantam a canção da vitória, e o momento da
morte transforma-se no momento
da coroação.
Rev. Jefferson Batista Neres

Culto da Ressurreição
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Aniversariantes da Semana

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.
CATECÚMENOS
Em abril daremos início à nova
temporada
da
Classe
de
Catecúmenos. Portanto, os irmãos
oriundos de outra denominação recebidos pelo Conselho e os que desejarem realizar a sua pública profissão
de fé, deverão participar desta classe. As matrículas poderão ser
efetuadas com os secretários da Escola Dominical.
REUNIÃO
Solicitamos aos irmãos: Presb.
Emanuel e Leila; Diác. Sandro e Cláudia; Janivaldo e Andréia; Diác. José
Cláudio e Josiane; Diác. Antônio e
Antônia; Diác. Elizeu e Lígia; Presb.
Lúsergio; Presb. Paulo e Presb. Kleber
que compareçam à Sala do Conselho,
logo após a Escola Bíblica Dominical,
para uma breve reunião com o Rev.
Alexandro, a fim tratar sobre assuntos relacionados ao acampamento
dos adolescentes.
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 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.
FALECIMENTO
Na última quarta-feira, próxima
passada, em Taguatinga-DF, aos 74
anos, em decorrência de diversos problemas de saúde, faleceu a Sr. Ataliba
Barbosa de Oliveira, esposo da nossa irmã, dona Rita Maria. Os nossos
pastores realizaram o ofício fúnebre.
“O SENHOR o deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do SENHOR!” (Jó 1:21). Que o Deus das
consolações conforte aos familiares
enlutados.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, A Humilhação do
Redentor: encarnação e sofrimento,
pela editora Cultura Cristã, o Dr. Rev.
Heber Carlos de Campos trata sobre
a doutrina dos estados de Cristo (humilhação e exaltação). Defende que
esta doutrina é absolutamente necessária para haver o entendimento da
doutrina da redenção do pecador. A
execução dos ofícios de Cristo, ou
seja, o profético, o sacerdotal e o
real, tornava necessários tanto o estado de humilhação como o de
exaltação. Como diz o próprio autor,
“A necessidade do estado de humilhação é para que os benefícios dos ofícios
de Jesus pudessem ser aplicados a

nós”. Compreender a humilhação de
Cristo, a começar de Sua encarnação
e vida de sofrimento, é condição para
que você compreenda também os
benefícios que são seus em Cristo.
Compenetrar-se desse sofrimento só
aumenta a compreensão da profundidade do amor de Deus.
REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, o Rev. José Marcos estará na Congregação em Santa Maria,
assistindo pastoralmente aqueles irmãos; b) Na próxima quarta-feira, no
momento do culto estará na 3ª Congregação em Águas Lindas-GO.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 58: Como nos tornamos
participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? Resposta: Tornamo-nos
participantes dos benefícios que Cristo adquiriu, pela aplicação deles, a
nós, que é especialmente a obra do
Espírito Santo. Referências: João
1:12 e 16:14-15 e Tito 3:5-6.
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
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 4:1-3. Portanto, vamos todos
participar
de
tamanha
bemaventurança, 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 UMP.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Ensaio, hoje,
na sala do Culto Mirim, após a Escola
Dominical; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Josiane Andrade e Josilene Cavalcante; Próximo domingo: Priscila e
Wesdna Barros; MATERNAL 1 (Manhã
e Noite) – Hoje: Janete Crivelaro e
Jaciara Gonçalves; Próximo domingo:
Patrícia Ferreira e Antônia Silva; MATERNAL 2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcante (Auxiliar: Lílian Silva – noite); Próximo domingo: Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Milena
Caires – 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. As auxiliares ficarão somente na escala da noite.
Durante a manhã deverão participar
da Escola Dominical em sua classe
normalmente; c) Culto Mirim: Próximo domingo – Pregador: Diác.
Emanuel Araújo; d) Escola Dominical: Hoje, Classe Única, na sala do
Culto Mirim, para crianças de 4 a 11
anos. Aula Especial sobre a Páscoa.
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Culto da Ressurreição

Culto de Louvor

Porque Ele ressuscitou podemos:

PRELÚDIO

Adorar a Deus em espírito e em
verdade:
a) Convite: Marcos 16:1-2
b) Hino Congregacional nº 274
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Marcos 16:1-11
e) Coral Cantares

ADORAÇÃO
a) Convite: Mateus 28:1-6
b) Hino Congregacional nº 39
c) Oração
d) Leitura Bíblica:
1ª Coríntios 15:1-19
e) Hino Congregacional nº 40

Confessar e apropriar-se do perdão de pecados:
a) Leitura bíblica, em Uníssono:
1ª João 1:9-10 e 2:1
b) Momentos de orações silenciosas
c) Oração audível, de confissão
Louvar a Deus de todo o coração:
a) Equipe de Cânticos
b) Coral Cantares
Desfrutar de esperança por meio
das Palavras de Vida:
a) Leitura Bíblica:
1ª Coríntios 15:50-58
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Porque Ele vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 51:1
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Ângelo
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
1ª Tessalonicenses 1:3
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
CANTATA CORAL CANTO LIVRE
a) A Paixão de Cristo In Concert
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
05/04
05/04
05/04
05/04
06/04
07/04
07/04
07/04
08/04
09/04
10/04
10/04
10/04
11/04

Beatriz Rodrigues Machado ..................................................... 3491-1371
Amani Felipe Andrade Cieslak ................................................. 8210-5546
Laura Silva Santos ................................................................... 85098568
Sebastião de Barros ............................................................... 9977-3300
Alfa Mendes de Nogueira ......................................................... 3434-4148
Natália Rodrigues Pereira Machado .......................................... 3964-5381
Eduardo Araújo da Silva ......................................................... 8282-4483
Saulo Dias Pereira .................................................................. 3797-2378
Waldênia Rosa de Oliveira ....................................................... 3397-1041
Marluce Alves França Felix Miashiki .......................................... 9153-8917
Rita Maria de Souza Oliveira .................................................... 9153-8917
Isaac Dourado Cavalcante .................................................... 3491-40111
Pedro Teixeira Caíres ............................................................... 81473337
Karine Gonçalves da Silva ....................................................... 9616-5852

