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Pastoral

Olhando com firmeza para Jesus

“Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual,
em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não
fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de
Deus” (Hebreus 12:2)
Os primeiros versículos deste
Jesus. Viver em santidade nos possicapítulo 12 de Hebreus estão aí para
bilita manter firme os nossos olhos no
nos mostrar como é a vida cristã, como
Senhor Jesus.
ela deve ser vivida e a quem deveNão obstante, às adversidades
mos imitar. A vida cristã é uma jornaquerem atrapalhar nossa caminhada
da de fé, sob a dependência de Deus
(versículo 2) “olhando firmemente
em qualquer circunstância. Ela deve
para o Autor e Consumador da fé,
ser vivida em santidade, com perseJesus, o qual, em troca da alegria
verança tendo Jesus como nossa reque lhe estava proposta, suportou
ferência como diz João Calvino quana cruz, não fazendo caso da ignodo fala da vida cristã: “E para que
mínia, e está assentado à destra do
melhor nos desperte, a Escritura mostrono de Deus”. “A vida não é um mar
tra que Deus, o Pai, como nos reconcide rosas”, como diz o adágio popular,
liou consigo em seu Cristo (2ª Coríntios
muito menos a vida cristã. Jesus é o
5:18), assim também nele nos é gramaior exemplo disso. Esse versículo
vada a imagem (Hebreus 1:3) à qual
nos diz que Jesus trocou a alegria que
quer que sejamos conformados”.
lhe estava proposta, suportou a cruz
A primeira parte do versículo, ou
e ignorou a vergonha de ser exposto
seja, “olhar firmemente”, no grego é uma
no madeiro. Não há como excluirmos
ação contínua. Precisamos, portanto, fiàs adversidades da vida. Nosso dexar os nossos olhos em Jesus constansafio é o de passarmos por elas mantemente. Por que precisamos fazer esse
tendo nosso foco em Jesus. Quando
exercício, de olharmos para Jesus, consCalvino se propôs a falar sobre o que
tantemente? Há inúmeros motivos para
significa tomar a cruz ele diz: “Pois a
fazermos isso, mas quero compartilhar
quantos e quaisquer que o Senhor adoalguns que estão presentes nos três
tou e dignou da participação do que é
primeiros versículos deste capítulo.
seu, devem esses preparar-se para uma
Devemos olhar com firmeza (o
vida dura, laboriosa, agitada e repleta de
mesmo que fixar nossos olhos em)
muitas e variadas espécies de males”.
para Jesus porque o pecado quer
Há ainda a oposição dos pecadesviar nossa atenção (versículo 1b)
dores (versículo 3) “Considerai, pois,
“...desembaraçando-nos de todo o
atentamente, aquele que suportou
peso e do pecado que tenazmente
tamanha oposição dos pecadores
nos assedia...”. Na vida cristã nos
contra si mesmo, para que não vos
deparamos com a possibilidade de
fatigueis, desmaiando em vossa
nos embaraçarmos com algumas coialma”. Na vida cristã também temos
sas que mesmo não sendo pecado se
de lidar com a oposição. O pecado nos
constituem como diz o escritor aos
assedia, as adversidades se levanHebreus: “como um peso que nos
tam e os opositores tentam impedir
embaraça”. Não obstante, também
nossa caminhada. Esse é o cenário
há o pecado que nos assedia consda vida cristã diante do qual travatantemente na tentativa de nos atramos uma luta. Precisamos ter em
palhar na caminhada cristã.
mente que o Espírito Santo nos ajuAssédio é uma operação militar
da nessa caminhada para mantermos
que tem a finalidade de estabelecer
nosso olhar firme em Jesus. Diante de
um cerco em frente a um local com a
tudo que a Palavra do Senhor nos exintenção de domínio. Significa também
põe, somos motivados e por ela deinsistência impertinente e perseguisafiados a manter firmes o nosso foco
ção. O pecado em sua dinâmica nos
em nosso Senhor e salvador Jesus.
persegue e quer de fato desviar nosRev. Alessandro Luiz Ramos
sa atenção e tirar nossos olhos de
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LISTA DOS DIZIMISTAS
“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).
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.
PLENÁRIAS
Em virtude das ausências de
muitos irmãos, por causa das férias de janeiro, prorrogamos as
plenárias para o próximo domingo, dia 1º de fevereiro, após a
Escola Dominical. As plenárias da
SAF, UPH, UPA e UMP ocorrerão
respectivamente, Sala da Classe
I, Sala da Classe II, Sala da Classe da UPA e Sala da Classe Mocidade. Ressaltamos que a ausência dos sócios gera prejuízos às
referidas reuniões.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
O L iv ro: MO C H I L A N AS
COSTAS E DIÁRIO NA MÃO, de
Elben M. Lenz César é uma biografia sobre a fascinante história de Ashbel Green Simonton.
Ao contar a vida de Simonton, o
autor junta pedaços da história
e nos mostra que o Deus soberano conjuga sabiamente a existência de indivíduos e de nações.

O que pode acontecer quando
um jovem cristão põe uma mochila nas costas e um diário na
mão? A leitura deste livro nos
dá a certeza de que é possível
mudar a história quando Deus
está no controle. Vale a pena ler
este livro.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 48: Como se humilhou Cristo na sua vida? Resposta: Cristo humilhou-se na sua
vida, sujeitando-se à lei, a qual
perfeitamente cumpriu, e lutando
com as indignidades do mundo,
as tentações de Satanás e as enfermidades da carne, quer comuns
à natureza do homem, quer as
procedentes dessa baixa condição. Referências: Gálatas 4:4;
Mateus 5:17; Isaías 53:2,3;
Hebreus 12:2,3; Mateus 4:1;
Hebreus 2:17-18.
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 – 33541313.

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. Portanto, vamos todos participar do
Estudo Bíblico, próxima quartafeira, às 20 horas, no Salão Social que será ministrado pelo Rev.
Jefferson.
ORAÇÃO
Há uma forte ênfase na relevância da oração para o cristão do século 21. A oração é imprescindível para uma vida cristã que glorifica o nome de Cristo e, o usufruto biblicamente orientado das bênçãos de Deus.
Segundo o Dr. Rev. Martyn Lloyd
Jones, pastor e destacado teólogo inglês do século passado, a
oração é: “mais importante do
que conhecimento e entendimento. O último teste de minha compreensão do ensino bí-

blico é a quantidade de tempo
que gasto em oração”. Mas afinal de contas: Como vai a nossa
vida de oração? Que destaque ela
tem em nossas vidas? Será que
efetivamente entendemos que
sem uma vida de oração podemos caminhar tropegamente em
nossa jornada cristã? Nossa aspiração é que a reunião de orações seja uma das reuniões mais
concorridas da nossa igreja,
pois, precisamos orar e, os nossos irmãos precisam das nossas
orações. Portanto, vamos todos,
com gratidão e alegria participar
da reunião de orações que, nesta quarta-feira será dirigida pelo
Presb. Pedro.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está
de férias. Retornará às suas atividades no mês de fevereiro de
2015; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Josilene Cavalcante e
Josiane Andrade; Próximo domingo: Lílian Lima e Luciana
Rangel; MATERNAL 1 e 2 – Hoje:
Patrícia Ferreira e Carolina Bezerra; Próximo domingo: Antônia
Silva e Janete Crivelaro. As classes dos maternais também serão uma única classe, que funcionará na sala do Maternal 1. 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; c)
Escala Especial de Férias: Neste domingo, CLASSE ÚNICA;
Professora: Ev. Ana Eliza; Pró-

ximo domingo, CLASSE ÚNICA:
Classe de Jovens – Rev.
Pastoral
Ev. Ana Eliza, na sala do Culto Alexandro; Classe de AdolesM i r i m ; c ) A t i v i d a d e s n o centes – Carol.
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Olhando com firmeza para Jesus

CHAZINHO
Hoje: Graça e dona Marta;
Próximo domingo: Diva e
Antônia.
VISITAS PASTORAIS
Serão marcadas pela secretária da igreja, mediante as necessidades e solicitações dos irmãos.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
devemos orar e visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
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,
sobrinha da Hélia; dona Honorita
Maria de Jesus, mãe Presb. Cícero;
Levi, filho da irmã Joselina; Ataliba
Barbosa; dona Ocinéia; dona Lilian
Maciel; dona Elza Eli, mãe do
Presb. Lutércio e avó do Diác. Anderson; Pedro Rodrigues, irmão
Presb. Argimiro; Sr. Antônio, Pai
da irmã Hélia; dona Maria
Bernardina, mãe da Mírian.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 125:1-2
b) Hino Congregacional nº 47
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 134
e) Hino Congregacional nº 11
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 32:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Demétrius
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Tito 2:11-14
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 61
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
25/01
25/01
25/01
25/01

26/01
27/01
27/01
27/01
29/01
30/01
31/01
31/01
31/01

Andréia Cristina de Castro Pereira ...................................................... 3 5 6 1 - 5 0 3 9
Esdras Araújo de A. Frazão .................... QNG 30 – Lote 2 – Ap. 203 – Taguatinga
Emília Cláudia Duarte Lemos .............................................................. 3 2 6 3 - 2 5 1 1
Rayssa Abreu Pires ............................................................................ 3 0 3 2 - 5 1 6 4

Midian Marli Rangel ............................................................... 3033-3454
Paulo André Alves da Silva .................................................... 3034-0056
Alexandre Vieira Figueiredo ................................................... 3434-1480
Anthony Martins Araújo ......................................................... 3351-0163
Geovani Resende Faria .......................................................... 3352-5510
Cicero Celso de Sousa .......................................................... 3353-4121
Kleber da Silva Cavalcante .................................................... 3435-6408
Guilherme Afonso Alcantara ..................................................................
Ismael Santos .................. SPMW – Q. 4 – Conj. 5 – Lote 99 – Taguatinga

