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Pastoral
O conhecimento de Deus e de Cristo é
fundamental para recebermos muitas graças
“Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus
e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm
sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo
conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria
glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e
mui grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes
da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no
mundo” (2ª Pedro 1:2-4)
Vivemos em um contexto em que
as pessoas são alimentadas e incentivadas por falsos pregadores a buscarem bênçãos a qualquer custo. Mas,
infelizmente, o que podemos constatar é que muitas pessoas querem das
bênçãos de Deus vivendo em ignorância em relação a Jesus Cristo. Elas
não leem as Escrituras e pensam que
podem receber tudo (porque Deus é
bom), sem terem relacionamento pessoal com Cristo e com Sua Palavra.
No texto citado Pedro é muito
elucidativo quando trata das bênçãos
que recebemos pelo nosso conhecimento de Cristo. Ele diz que as graças nos são multiplicadas no pleno
conhecimento do Pai e do Filho. Quanto maior for o conhecimento de Deus
e de Cristo, mais bênçãos receberemos dEle, de forma multiplicada. Por
isso, o conhecimento de Cristo é fundamental para o nosso crescimento
nas bênçãos divinas.
Todas as promessas divinas nos são
dadas pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a Sua própria glória e virtude. De quem Pedro
está tratando? Obviamente, de Deus,
mas especificamente de Cristo, o qual
nos chama para o Seu reino e glória.
Todavia, todas as bênçãos que vêm
mencionadas nos versos abaixo mostram que elas estão vinculadas ao conhecimento de Cristo e do Pai: “por isso
mesmo, vós, reunindo toda a vossa
diligência, associai com a vossa fé a
virtude; com a virtude, o conhecimento; com o conhecimento, o domínio próprio; com o domínio próprio, a perseverança; com a perse-

verança, a piedade; com a piedade,
a fraternidade; com a fraternidade, o
amor” (2ª Pedro 1:5-7).
O conhecimento de Cristo é fundamental para que recebamos inclusive as promessas de Deus. Como
você vai crer em promessas se não
as conhece? Se não conhecemos a
Palavra de Cristo, nunca haveremos
de desfrutar de muitas de suas grandes promessas nesta presente existência.
Como disse o Rev. Augustus
Nicodemus em seu artigo “Adoradores ou Consumidores? O Outro Lado
da Herança de Charles G. Finney”:
“As igrejas estão repletas de pessoas
buscando sentido para a vida, alívio para
suas ansiedades e preocupações. Assim, elas escolhem igrejas como escolhem refrigerantes. Tão logo a igreja que
frequentam deixa de satisfazer as suas
necessidades, elas saem pela porta tão
facilmente quanto entram. As pessoas
buscam igrejas onde se sintam confortáveis, e se esquecem de que precisam
na verdade de uma igreja que as faça
crescer em Cristo...”.
Portanto, meus irmãos, o valor do
conhecimento de Cristo é incomparável. Nada neste mundo o supera.
Conhecer Cristo excede a qualquer
outra coisa que possa ser conhecida
neste mundo. Em Cristo está todo o
sentido e significado da vida cristã. E
é impossível dizer que conhecemos
Cristo sem que conheçamos os Seus
preceitos, que são expressos em deveres que precisamos cumprir.
Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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Aniversariantes da Semana

reaproveitadas em nossas congregações.
Não deixe de entregar a sua aos secretários.
CULTOS NOS LARES
Os irmãos que desejarem a realização de um culto de gratidão em seus lares favor agendar com a secretária da
igreja, o Rev. Jefferson ou a UPH, nas
pessoas dos Presbs. Pedro e Israel.
ESCOLINHA DE FUTEBOL
Há um trabalho esportivo de nossa
igreja, Jesus é 10, realizado aos sábados, das 08h30 às 11h30, nas quadras,
sob a coordenação do Diego e do
Jefferson. Este projeto acontece desde
2007. Alcançou aproximadamente 500
crianças. Atualmente, são 50 matriculadas. Além do futebol é oferecido às crianças da comunidade e da igreja a Palavra de Deus. As atividades já retornaram.
PLENÁRIA UMP
A plenária da UMP será realizada
hoje, na sala da mocidade, após a Escola
Dominical. Todos os jovens estão convocados.
NOVOS CORISTAS
O Coral Cantares já retornou às suas
atividades. O Coral precisa de mais coristas, especialmente a voz do baixo. Os
irmãos que possuem as aptidões para
desempenhar o ministério do canto na
igreja estão convocados para integrar o
Coral Cantares. Os interessados devem
ser membros da igreja, fiéis dizimistas e
firmar compromisso com a agenda do
nosso Coral: ensaios, participação nos
cultos solenes e programações especiais.
As inscrições poderão ser feitas com os
regentes do Coral, Hofmann e Presb.
Celso.
DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E
DOAÇÃO DE SANGUE
To d o s o s a n o s , a C o n f e d e r a ç ã o
Sinodal de Mocidades faz uma campanha de doação de cestas básicas e de
sangue. Como não podia ser diferente,
este ano a campanha iniciou em 1º de
janeiro de 2015 e vai até o dia 16 de
maio. Os itens da cesta básica são estes: 5 kg de arroz, 5 kg de açúcar, 2 kg
de feijão, 1 kg de macarrão e 1 litro de
óleo. No caso de doações de sangue,
os doadores deverão tirar uma foto com
o símbolo da mocidade presbiteriana ou
com a logomarca da IPB. Lembrando que
as doações não devem ser feitas apenas pela UMP, mas por toda a Igreja,
pois, o importante é ajudar aos necessitados. Mais informações com o Diác.

Anderson Poubel e com o irmão Hugo
Ferreira.
ENCONTRO DE CASAIS 2015
De 11 a 13 de setembro de 2015
acontecerá o Encontro de Casais da 2ª
IPT, no Hotel Fazenda Estância Park Hotel, “conforto em contato com a natureza”, Anápolis-GO. O Preletor especialmente convidado será o Rev. Ludgero
Bonilha Morais, pastor da 1ª Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte-MG. O
local está reservado para uso exclusivo
de nossa igreja. O valor da inscrição será
de R$ 750,00. As pré-inscrições já estão
abertas e poderão ser realizadas com o
Diác. Wesley ou sua esposa Tânia. A inscrição somente será efetivada mediante
sinal de R$ 150,00, mais 6X de R$ 100,00.
A partir de 16 de março de 2015, o valor
da inscrição será de R$ 900,00. As acomodações, o local e os serviços oferecidos são excelentes e atendem perfeitamente as demandas do nosso Encontro
de Casais. Garanta a sua inscrição.
ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos expedientes
na nossa igreja: Rev. Jefferson, terças
e sextas-feiras, das 8 às 12 horas e das
14 às 18 horas; quartas e quintas-feiras,
das 14 às 18 horas; Rev. José Marcos,
terças a sextas-feiras, das 8 às 12 horas;
Rev. Alexandro, terças a sextas-feiras,
das 8 às 12 horas; Ev. Ana Eliza, terças,
quintas e sextas-feiras, das 8 às 12 horas
e quartas-feiras das 14 às 17 horas; Administrador, segunda a sexta-feira, das
08 às 18 horas; Tesouraria, segundas e
sextas-feiras, das 9 às 12 horas e Secretaria, segundas às sextas-feiras, das
08h30 às 12 horas e das 13 às 17h30.
DÍZIMOS E OFERTAS
“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). De acordo com o Rev. Jacob Silva, ministro da IPB: “Deus nos entrega
muitos bens que administramos, como
mordomos seus, mas esses bens não nos
pertencem. No dia em que nós morrermos, eles vão ser administrados por outras pessoas, de acordo com a vontade
de Deus. Mas Deus vai nos pedir contas
desta administração. Jesus ilustra esta
verdade dizendo que certo senhor, que
ia viajar para um país distante, convocou os seus servos, ou mordomos, e entregou-lhes os seus bens para que eles

administrassem; e quando voltou pediu
contas desta administração. A cada um
daqueles que administraram corretamente o senhor disse: Bem está, servo bom
e fiel; no pouco foste fiel, sobre o muito
te colocarei, entra no gozo do teu Senhor”. No que diz respeito ao dízimo não
há meio termo, somos fiéis ou infiéis. O
dízimo passa pela mordomia Cristã, que
é a administração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa disposição. Em decorrência da fidelidade da
maioria, a Casa do Tesouro tem condições de desempenhar o trabalho do Senhor com ousadia e desembaraço financeiro. Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. Solicitamos a todos os irmãos que confirmem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Enfrentando tempestades,
David Merkh e outros autores apontam
caminhos que os nossos lares sejam devidamente preparados, com uma base
bíblica profunda, para enfrentar os “furacões” da vida. As soluções aqui
sugeridas não são simples, fáceis e nem
superficiais. Enfrentando Tempestades lida com as nossas necessidades
profundas e indica que para solucionar
os nossos problemas precisamos
descortinar o coração, expor e expulsar
seus ídolos. Ao mesmo tempo, cada lição oferece esperança verdadeira baseada em um modelo de mudança que focaliza a graça de Deus revelada na cruz.
A provisão de vitória em Cristo, que pelo
seu Espírito vive sua vida através de nós,
Gálatas 2:20, nos capacita a enfrentar as
tempestades da vida. Somente quando
fortalecemos esse alicerce em uma identidade construída sobre a rocha, Cristo
Jesus, é que poderemos enfrentar os furacões da vida.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na
Congregação em Santa Maria, assistindo
pastoralmente aqueles irmãos.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 52: Como foi Cristo exaltado na sua ascensão? Resposta: Cristo
foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com eles, falando-lhes das coisas
pertencentes ao seu reino, impondo-lhes
o dever de pregarem o Evangelho a todos os povos, e em subir aos mais altos
céus, no fim de quarenta dias, levando a

nossa natureza e, como nosso Cabeça
triunfante sobre os inimigos, para ali, à
destra de Deus, receber dons para os
homens, elevar os nossos afetos e aparelhar-nos um lugar onde Ele está e estará até à sua segunda vinda no fim do
mundo. Referências: Salmo 68:18;
Mateus 28:19; João 14:2-3; Atos 1:2-3 e
9 e 3:21; Efésios 4:8-10 e Hebreus 6:20.
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
Iniciamos o estudo no livro do profeta Amós. Esse profeta começou o seu
ministério, aproximadamente em 787 a.
C. O objeto e o lugar de seu trabalho foi
no reino do Norte, reino de Israel. Não
era filho de nenhum profeta. Recebeu um
chamado extraordinário. Suas profecias
falavam acerca dos juízos de Deus sobre
Israel e as nações ao seu derredor. Seu
forte encargo era advertir aos filhos de
Israel chamando-os ao arrependimento
para que se livrassem da punição e do
juízo divino. De acordo com o pastor e
escritor estadunidense de nossos dias, Dr.
Rev. Gary Smith: “O desenvolvimento do
movimento profético é um dos atos divinos mais importantes na história de Israel. Amós, um dos primeiros profetas
escritores, foi uma voz de Deus confrontando e desafiando os padrões de crença
e comportamento aceitos em Israel. Ainda que o cenário seja, algumas vezes,
estranho aos nossos dias, sua mensagem
tem significado teológico que remove a
casca do prazer, orgulho e tradição religiosa com incrível habilidade. Sua mensagem e métodos retóricos estimulam o
leitor a deixar que a Palavra de Deus lhe
fale de uma forma nova”. Portanto, vamos todos participar do Estudo Bíblico,
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RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Próximo domingo: Noraci e Mariinha.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo, William,
Moisés F., Demetrius, Ataliba. Próxima
semana: Sandro, Moisés C., Anderson,
Wesley, Emanoel.
CHAZINHO
Hoje: Conceni e Miriam; Próximo
domingo: Joana e Marta.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,
às 14h30 horas, sr. Ataliba Barbosa;
Quinta-feira: às 14 horas, dona
Marluce; às 20 horas, Neemias e Hayane.
Do Rev. José Marcos – Terça-feira, às 14h30, Rev. Benon e dona Alzira;
Quinta-feira , às 14h30 a dona
Terezinha.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20 horas, Edson Júnior; Quinta-feira, às 20 horas, Bárbara Frazão; Sábado, às 16 horas, Bruna Machado.
Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, Arthur e dona Valdivina.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Ataliba Barbosa;
Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Darcy, mãe do Presb.
Lusérgio; dona Fátima Rodrigues (30393196); 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. Takeu; dona Ocinéia; dona Raquel
de Melo; dona Terezinha Queiroz (33545079); Levi, filho da irmã Joselina; Patrícia Vieira (3358-5160); Rafaela e sr.
Antônio, respectivamente, sobrinha e
pai da Hélia; Raquel, Alyne e Júnior, sobrinhos da dona Eliana; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Rev. Evando
( 8 1 8 1 - 2 4 2 4 ) ; S h e i l l a K i y o m i ; s r.
Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo13:5-6
b) Hino Congregacional nº 104
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 9:1-20
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 79:9
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
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Intercessão Aniversariantes
Conjugais
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Atos 17:1-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: Num Dia Lindo
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
01/03
02/03
04/03
05/03
05/03
05/03
06/03
07/03

Matheus Vidal Cardoso ..........................................................
Maria Bernardina de Macedo Souza
Patrícia Lopes Ferreira ...........................................................
Luísa Neri Teixeira Hostins .....................................................
Lúcia Magali de Resende ........................................................
Claudina Neri Barros .............................................................
Carina Almeida .....................................................................
Lucas Silva Santos ................................................................

3357-2134
8431-8515
9968-9574
3352-1693
3964-9638
8494-9731
8168-2239

