Nº 1.332 – 1º de fevereiro de 2015
Nº 1.332 – 1º de fevereiro de 2015

UmaFamília,
Família,acolhendo
acolhendopessoas
pessoasee
Uma
famílias,no
noamor
amorde
deCristo
Cristo
famílias,

Pastoral

O pecado da preguiça

“Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás
do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar,
um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a
tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, como um
homem armado” (Provérbios 6:9-11)
Trabalhar para viver é mais do
Deus sempre esteve compromissado com o trabalho. Na ver- que apenas trabalhar. Nosso tradade o trabalho é uma das marcas balho deve ser desenvolvido no
do nosso Senhor. Não é sem pro- mais alto índice de produtividade
pósito que a primeira descrição da e excelência. Negar-se a trabaEscritura a respeito de Deus o lhar é negligenciar um dos devemostra trabalhando nos atos da res humanos mais fundamentais.
criação do universo, do mundo e Trabalhar é difícil. Sofremos sob o
de tudo o que a terra contém. In- fardo da maldição, mas o suor, os
discutivelmente, Deus é o manan- cardos e os abrolhos não nos eximem de nossa vocação.
cial de toda produtividade.
A preguiça é a mãe da miséPela Bíblia, o homem foi criado
ria.
A preguiça é inimiga da produpara o trabalho: “Tomou, pois, o
tividade.
A pessoa preguiçosa não
Senhor ao homem e o colocou
somente
prejudica
a si mesma como
no jardim do Éden para o cultitambém
é
um
fardo
para a socievar e o guardar” (Gênesis 2:15).
dade.
Deixa
de
acrescentar
e subAntes mesmo da queda, o homem
trai do trabalho dos outros. A Bíjá trabalhava, mas sem a resisblia fala da pobreza decorrente da
tência da terra. O homem tinha de
preguiça: “Porque, quando ainpodar, regar e colher os frutos do
da convosco, vos ordenamos
solo para se alimentar. Portanto, isto: se alguém não quer trabasomos conduzidos à conclusão de lhar, também não coma. Pois,
que o trabalho não é uma ativida- de fato, estamos informados de
de ruim ou amaldiçoada. Amaldi- que, entre vós, há pessoas que
çoada foi a terra por causa do pe- andam desordenadamente, não
cado do homem: “E a Adão dis- trabalhando; antes, se intromese: visto que atendeste a voz da tem na vida alheia” (2ª Tessalomulher e comeste da árvore que nicenses 3:10-11). O preguiçoso se
te ordenara não comesses, torna ocioso e fofoqueiro, uma vida
maldita é a terra por tua causa; sem produtividade.
em fadigas obterás dela o susCada um de nós tem uma taretento durante os dias da tua fa a cumprir. Iniciamos mais um ano.
vida. Ela produzirá também com Temos objetivos a serem alcançacardos e abrolhos, e tu come- dos ao custo de muito trabalho.
rás a erva do campo” (Gênesis Que Deus renove as nossas for3:17-18). Por conseguinte, o tra- ças, tanto para o trabalho em sua
balho não é uma maldição. É uma seara, quanto para o cumprimento
atividade que define quem somos de nossa vocação neste mundo.
no mundo e proporciona satisfação e significado.
Rev. Jefferson Batista Neres
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rerá de 13 a 17 de fevereiro, no Recanto
Nova Esperança, em Águas Lindas-GO.
O valor da inscrição será de R$ 190,00.
A nossa igreja apoia e incentiva a participação de nossos jovens reembolsando
R$ 90,00 do valor pago na inscrição. Efetue sua inscrição o quanto antes! Mais informações, falar com Hugo Ferreira,
Thiago Vinhal ou Gustavo Mendes. Aqueles que já efetuaram a inscrição procurar o Hugo Ferreira para a entrega do
comprovante de pagamento, afim de receberem o reembolso da igreja.

a partir das 8 horas da manhã, haverá
um Treinamento da Sinodal de SAF’s com
oficinas voltadas para as lideranças das
Sociedades Internas e Departamentos, de
acordo com a perspectiva da Igreja Presbiteriana: presidência, secretarias, tesouraria, departamental e as demais secretarias conforme o Manual Unificado da
IPB. O evento é para todas as Sociedades Internas. O valor da inscrição, para
custeio de material e alimentação será
de R$ 20,00. Mais informações com a diretoria da SAF.

PROGRAMAÇÃO – UMP
A mocidade iniciará seus trabalhos de
2015 no próximo sábado, a partir das 10
horas, com uma programação, cujo
tema será “Começando Diferente”. Serão
momentos de meditação na Palavra de
Deus e, logo após, um delicioso almoço.
A programação ocorrerá no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Incra 7, Chácara
3, Gleba 3, Lotes 15/17. Todos os jovens
estão convocados. A Kombi sairá da porta do templo às 09h30.

ENCONTRO DE CASAIS 2015
De 12 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.

PROGRAMAÇÃO – UPA
Os adolescentes iniciarão seus trabalhos de 2015 no próximo sábado, às 10
horas, com uma programação especial.
Haverão momentos de louvor, reflexão na
Palavra de Deus e dinâmicas. A programação acontecerá na casa da Karen
Caroline. Todos os adolescentes estão
convocados e deverão procurar a liderança da UPA para confirmar sua presença.
DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E
DOAÇÃO DE SANGUE
Todos os anos, a Confederação Sinodal de Mocidades faz uma campanha de
doação de cestas básicas e de sangue.
Como não podia ser diferente, este ano a
campanha se 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 açúcar,
2 kg de feijão, 1 kg de macarrão e 1 L 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.
SINODAL SAF’S
Próximo sábado, em nosso templo,

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.
CIRURGIA DONA LUCÍLIA
No dia 30 de janeiro de 2015, a nossa
irmã Lucília foi sumetida a uma cirurgia,
da qual agradeçe a Deus pelo sucesso do
procedimento. Está se recuperando bem,
mas pede as orações dos irmãos para que
se restabeleça completamente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
O livro O Evangelho da Graça, do
Rev. James Montgomery Boice, pela Editora Cultura Cristã, demonstra que a igreja
precisa passar por uma revolução e voltar
ao verdadeiro Evangelho. A igreja está alcançando sucesso, porém, de acordo com
o mundo: muitos membros, presença na
mídia, crescimento e etc. Muitos “evangélicos” distorcem a Palavra. São várias as linhas de interpretação. Definitivamente a
igreja evangélica brasileira não está bem.
Precisamos voltar ao ensinamento da Palavra de Deus e abandonar a sabedoria deste mundo. Devemos voltar às doutrinas do
Senhor. De acordo com o autor: “este livro
segue o esboço da declaração do propósito
da Aliança, desdobrando-se em três partes: 1) Nossa cultura decadente; 2) Doutrinas que sacudiram o mundo; e 3) A forma
de renovação. O coração do livro é a parte
2, na qual os cinco “solas” são explicados:
Sola Scriptura (só a Escritura). Solus Christus
(só Cristo), sola Gratia (só a Graça), sola
Fide (só a fé), e soli Deo Glória (só a Glória
de Deus).
REV. JOSÉ MARCOS
Desde sexta-feira, próxima passada,
o Rev. José Marcos retornou às suas atividades. A este pastor as nossas boas vindas e súplicas pelas bênçãos de Deus no

seu trabalho. Hoje, o Rev. José Marcos estará na Congregação em Santa Maria,
assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 49: Como se humilhou
Cristo na sua morte? Resposta: Cristo
humilhou-se na sua morte porque, tendo
sido traído por Judas, abandonado pelos
seus discípulos, escarnecido e rejeitado
pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado com os terrores da
morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus,
Ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e
maldita morte da cruz. Referências:
Isaías 53:3 e 10; Mateus 20:28, 26:56 e
27:4, 26 e 46; Lucas 22:44; Gálatas 3:13
e Filipenses 2:8.
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 edificação no conhecimento e na graça não se dá como um relâmpago, nem em
encontros “mágicos”, mas pela aplicação
humilde, sincera, obediente e prática da
Palavra de Deus aos detalhes da experiência diária. Na santificação, Deus chama seus
filhos para seguir, ficar firmes, abandonar,
confiar, despojar, revestir, correr, obedecer,
mortificar e, assim por diante. É por meio
da Palavra revelada que Deus direciona o
Seu povo: “Sê generoso para com o teu
servo, para que eu viva e observe a
tua palavra. Desvenda os meus olhos,
para que eu contemple as maravilhas
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O pecado da preguiça

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:
Atos de Louvor.
SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Robson e Mauro; Próximo domingo:Rodrigo e Diác. Arthur.
RECEPCIONISTAS
Hoje: Pres. Natanael e Sr. Cláudio;
Próximo domingo: Marta e Fernando.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo, Ataliba,
William, Moisés F. e Demétrius. Próxima semana: Sandro, Emanoel, Moisés
C., Anderson e Wesley.
CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próximo domingo: Midian e Diva.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quarta-feira, às 14 horas, irmã Marlene; Quintafeira, às 20 horas, dona Valzeni e família; Sexta-feira , às 14h30, Rev.
Alexandro e família.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20h30, Joice Frazão; Quinta-feira, às
20h30, Felipe F. Assunção.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Rev. Evando (81812424); Rev. Benon e dona Alzira (33521274); dona Fátima Rodrigues (30393196); dona Hormezinda (3532-2595);
Patrícia Vieira (3358-5160); dona Terezinha Queiroz (3354-5079); dona Maria
Grippe; dona Raquel de Melo; Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber; Rafaela
e Sr. Antônio, respectivamente, sobrinha
e pai da Hélia; dona Honorita Maria de
Jesus, mãe Presb. Cícero; Levi, filho da
irmã Joselina; Ataliba Barbosa; dona
Ocinéia; dona Lilian Maciel; dona Maria
Bernardina, mãe da Mírian; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeu; Sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 117:1-2
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 147:1-20
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Isaías 1:18
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. Sandro
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
2ª Coríntios 5:18-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Santa Ceia do Senhor
f) Cântico: “Porque Ele vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

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

Solange Siqueira de Andrade ................................................ 3351-1243
Lucas Campos Dantas ............................................... QND 36 – Casa 37
Geralda Pereira Cardoso ....................................................... 3352-1274
Rev. José Marcos ................................................ 3039-1994 - 8272-1221
Hugo Teixeira Vasconcelos ..................................................... 3373-5524
Igor de Souza de Andrade ..................................................... 3202-4411
Saul Pereira Nogueira ............................................................ 3434-4148
Sara Corrêa de Castro Figueiredo ......................................... 3964-8897

