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Pastoral
Ciência e Cristianismo
Para muita gente, a relação entre o cristianismo e a ciência sempre foi conflituosa, uma história de
guerras e tensões contínuas. Umas
das razões para essa concepção é
que geralmente se pensa que os dois
campos estão em lados totalmente
opostos e não intersectáveis. A religião trata da alma, do sobrenatural, do transcendente, de valores e
conceitos acima da possibilidade de
verificação. A ciência, por sua vez,
nada teria a ver com a religião, ou
quando muito, exerceria um papel
de desmistificação, explicando através das leis naturais aquilo que os
religiosos acreditam ser a mão de
Deus na história, na natureza e na
realidade humana.
No início, a ciência contava com
um contingente expressivo de profissionais com uma visão de mundo
moldada de acordo com o conceito
bíblico da criação e do governo de
Deus na realidade natural e humana, o que acabou por fornecer à
cultura ocidental diversos pressupostos fundamentais sobre o mundo natural. Menciono alguns:
A natureza é real. O mundo existe objetivamente, fora de nós. Muitas outras religiões consideram-no
irreal, uma manifestação do divino.
Na visão cristã, além de real, a natureza é de grande valor. Ela é boa.
A natureza não é Deus, mas
uma criação dEle. As religiões orientais são panteístas, ou seja, veem
o mundo como habilitação das divindades ou extensões delas. No
cristianismo, Deus não é a alma do
mundo, mas seu criador. Foi essa
“desdeificação” da natureza que
permitiu o seu estudo.
No mundo os acontecimentos
ocorrem de maneira confiável e
regular, pois foi criado de forma
ordenada, coerente e unificada

por um Deus de ordem. O mundo
é regido por leis naturais ordenadas
e implantadas por Deus e não por
forças misteriosas que escapam a
nosso conhecimento. Portanto, suas
manifestações são legítimas e compreensíveis. O uso da matemática
na ciência reflete a ideia de que o
mundo é ordenado por leis que podem ser expressas em fórmulas.
O homem foi dotado de inteligência, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, e,
portanto pode interpretar as leis
do universo. Da perspectiva cristã, todavia, o homem foi criado para
a glória de Deus, recebendo a missão de conhecê-lo mais e mais pelo
conhecimento de Sua criação, bem
como no propósito de dominar a criação e dela fazer uso em benefício
de seu próximo.
Foram cientistas com tais convicções, no todo ou em parte, que
lançaram as bases da moderna ciência. Rodney Stark, em seu livro
To the Glory of God relaciona pelo
menos 53 cientistas de renome, todos cristãos, cujas descobertas,
teorias e experimentos serviram de
fundamento para a ciência moderna. Entre eles encontramos os astrônomos Kepler e Galileu, os químicos Paracelso e Van Helmont, os físicos Newton e Boyle e os biólogos
Ray, Lineu e Culvier, para citar alguns. Não afirmo que foram cristãos no sentido evangélico, mas
que, no mínimo, independentemente de sua relação pessoal com Cristo, operaram a partir de pressupostos cristãos que ainda prevaleciam
na cultura de sua época.
Extraído e Adaptado do livro O que
estão fazendo com a igreja, do
Rev. Augustus Nicodemus.
Rev. Jefferson Batista Neres
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Aniversariantes da Semana

as 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.
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conselho convocou a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja para reunir-se
em 24 de maio de 2015, às 9 horas
em nosso templo, para deliberar sobre as seguintes matérias: a) eleição
e/ou reeleição de cinco diáconos. Estão com o mandato vencendo os irmãos: Demétrius Nery Correa, Geazi
Fernandes de Sousa, Lúcio Maciel
Pereira, Moisés da Silva Couto e
Wiliam Alves de Araújo; b) eleição e/
ou reeleição de quatro presbíteros.
Estão com o mandato vencendo os
irmãos: Eliezer Targino Marques,
Euvaldo Campos Teixeira, Emanuel
Jesus Lages Dutra Rafael e Sóstenes
Aranha Cavalcante. As prévias da
Assembleia ocorrerão no dia 17 de
maio de 2015. Todos os membros comungantes, da sede e congregações
estão convocados. Desde já, vamos
orar em favor da Assembleia a fim de
que as decisões estejam de acordo
com a soberana vontade do nosso
bondoso Deus.
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.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, A Pessoa de Cristo:
As Duas Naturezas do Redentor, pela
editora Cultura Cristã, o Dr. Rev. Heber
Carlos de Campos trata sobre a Pessoa do Redentor e enfoca as duas
naturezas dessa maravilhosa pessoa
que é altamente complexa. Sua tese
é basicamente bíblica. Primeiro discorre sobre a importância do conhecimento acerca de Jesus Cristo. Depois fala
sobre a doutrina da Cristologia antes
do advento de Cristo. Finalmente, realiza uma abordagem histórica resumida sobre os erros e acertos na história da igreja em relação às duas
naturezas do Redentor.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento da Escola Dominical, e na próxima quarta-feira, às
20 horas o Rev. José Marcos estará
na 4ª Congregação em Águas LindasGO, assistindo pastoralmente àqueles irmãos.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 57: Quais são os benefícios que Cristo adquiriu pela sua
mediação? Resposta: Cristo, pela sua
mediação, adquiriu a redenção, juntamente com todos os mais benefícios do pacto da graça. Referências:
1ª Coríntios 1:20 e Hebreus 9:12.

SONOPLASTIA
Solicitamos aos irmãos que farão
uso dos préstimos da “Mesa de Som”
e do “Data Show” que, por favor entreguem o seu material aos irmãos da
escala da sonoplastia com pelo menos 10 minutos de antecedência, para
melhor andamento dos trabalhos.
Gratos pela compreensão.
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
Amós exerceu o seu ministério
numa época de prosperidade, mas de
profundas inversões de valores e de
princípios éticos. O tema dominante
é a exigência da justiça social como
manifestação indispensável da verdadeira piedade. As súplicas comovidas
a favor dos desamparados e a denúncia contra os opressores ricos, comerciantes desonestos, líderes corruptos, advogados e juízes oportunistas
e falsos sacerdotes, 4:1; 6:1-4 e 7:89, lhe renderam a reputação de porta-voz divino da justiça social, 5:7;
15:24 e 6:12. Amós era porta-voz da

justiça e da retidão exigidas por Deus.
Declarava que Deus estava para condenar seu povo infiel e desobediente
que violava a aliança. Os santuários
de Betel e outros locais de culto eram
muitas vezes paganizados, e Israel
tinha um conceito mundano do ritual
que o Senhor havia determinado.
Achavam que Deus nada exigia além
do cumprimento dos rituais, e uma vez
realizados, o povo podia fazer o que
bem entendesse. Sem compromissos
de obediência para com a lei de Deus,
não tinham nenhuma base para seus
padrões de conduta. Amós condenou
a todos que se tornaram ricos e poderosos à custa dos outros. O profeta reafirmou os aspectos da aliança
com Deus, incluindo amá-lo de todo o
coração e obedecer aos seus mandamentos. Portanto, vamos todos participar do Estudo Bíblico, próxima
quarta-feira, às 20 horas, no Salão
Social que será ministrado pelo Rev.
Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora
de maior confusão, e esperança em
nosso momento de maior desânimo.
Nosso mundo não é um mundo de
constante caos controlado por forças
impessoais e do ocaso. Nosso destino não está sequer em nossas próprias mãos ou de outras pessoas.
Nosso Pai Celestial, que governa tudo
e todos, segura firme em nossas mãos
e nos conduz. Nós fazemos parte dos
planos redentores de Deus. Uma das
maneiras de nos conformar à Sua
perfeita vontade é por meio da oração: “Tornando a retirar-se, orou de
novo, dizendo: Meu Pai, se não é
possível passar de mim este cálice
sem que eu o beba, faça-se a tua
vontade” (Mateus 26:42). Portanto,
com muita devoção vamos participar
da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela UMP.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
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Rev. Augustus Nicodemus.
Hoje: Solange e Rosângela; PróRev. Jefferson
Neres
ximo domingo:
Leila eBatista
Neuza Barros.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 14 horas, Douglas e Deyse;
Quinta-feira, às 20 horas, Valzeni
e família.
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14 horas, dona Diva de
Paula; Quinta-feira, às 14h30, dona
Anny Vasconcelos.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20horas, Jéssica; Quinta-feira, às 20horas, Ana Paula Gomes;
Sexta-feira , às 15h30, Lucas
Resende.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
devemos orar e visitar: Ataliba Barbosa; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Daniel Lima; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
d o n a D a r c y, m ã e d o P r e s b .
Lusérgio; 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); Rev. Evando
(8181-2424); Sheilla Kiyomi; sr.
Fernando Vieira; Daniel Lima, amigo
da irmã Jaqueline Gonçalves.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 27:1
b) Hino Congregacional nº 22
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 24:1-10
e) Hino Congregacional nº 27
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 26:2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Ângelo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Aniversariantes Conjugais
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Adriano
b) Hino Congregacional nº 32
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
29/03
29/03
30/03
30/03
31/03
02/04
02/04
03/04
03/04
04/04

Gilvânia Abreu Pires ..............................................................
Antônia Maria Ferreira da Silva ..............................................
Victoria Machado Couto .........................................................
José Ferreira da Silva ............................................................
Valéria Gonçalves Ribeiro Couto ............................................
Domingos de Jesus Magalhães ...............................................
Bruno Vieira Santos ..............................................................
Olivamar Jesus de Andrade Cieslak .......................................
Davi Neri Hostins ...................................................................
Paulo Caetano de Almeida .....................................................

8602-7179
3037-8907
8191-3071
3355-1270
3374-9887
9982-8363
3032-5164
9841-0943
3597-5337
9982-8363

