Nº 1.328 – 4 de janeiro de 2015
Nº 1.328 – 4 de janeiro de 2015

Uma Família, acolhendo pessoas e
Uma famílias,
Família, acolhendo
no amor depessoas
Cristo e
famílias, no amor de Cristo

Pastoral
Experimentando o Amor de Deus
A Bíblia nos ensina que o amor de
Deus é soberano e que o Seu braço poderoso também é o Seu braço de cuidado eterno. No entanto, parece que com
frequência, não enxergamos nem nos
damos conta do amor soberano de Deus
sendo exercido a nosso favor. Ao contrário, nos vemos cercados por todo tipo
de calamidade que vêm sobre nós. Nos
vemos vítimas das injustiças de outras
pessoas e das adversidades que ocorrem
sem qualquer motivo racional.
É em momentos assim que precisamos nos manter firmes na fé com base
na segurança do amor de Deus dada a
nós nas Escrituras. Não podemos nos
esquivar de um dos princípios básicos da
fé cristã: “Andamos por fé e não pelo
que vemos” (2ª Coríntios 5:7). É evidente que a nossa fé vacila com
frequência e assim como poderemos momentaneamente questionar a sabedoria
de Deus, questionaremos momentaneamente a bondade e o amor dEle. Agiremos como Davi, quando disse: “Eu disse na minha pressa: estou excluído
da tua presença” (Salmo 31:22). Normalmente, esta é a nossa primeira reação quando a adversidade nos atinge. Nos
sentimos excluídos da presença do Senhor, de Seu amor e Seu terno cuidado.
Contudo, precisamos igualmente
aprender com Davi a dizer: “Não
obstante, ouviste a minha súplice
voz, quando clamei por teu socorro”
(Salmo 31:22). Deus é incapaz de nos
abandonar, pois somos Seus filhos, em
bendita união com Cristo Jesus. Não podemos ser excluídos da presença de Deus.
Porém, podemos nos sentir excluídos da
segurança do Seu amor quando permitimos que a dúvida e a falta de fé conquistem algum lugar em nosso coração.
No entanto, o amor de Deus não pode
falhar. Em Lamentações 3, o profeta
Jeremias, personifica a nação de Judá depois de sua destruição através do exército
babilônico. Se existiu alguém que poderia
se sentir excluído da face de Deus, foi essa
nação e com justiça, devido à sua vilania
e idolatria. Entretanto, o autor vai além da
personificação da nação. Tem-se a impressão de que ele sente pessoalmente a aparente alienação de Deus. Qualquer pessoa
que já se sentiu excluída da face de Deus
ou abandonada por Ele pode refletir no

grande sentimento de tormento descrito
pelo profeta em Lamentações 3:1-20. A
porção do texto termina com a seguinte
afirmação: “Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do
veneno. Minha alma, continuamente,
os recorda e se abate dentro de mim”
(Lamentações 3:19-20).
O autor chegou ao fundo do poço,
emocional e espiritualmente. Porém, de
repente o estado de espírito muda completamente, quando o autor escreve:
“Quero trazer à memória o que me
pode dar esperança” (Lamentações
3:21). A seguir temos uma das passagens
mais belas de toda a Bíblia: “As misericórdias do Senhor são a causa de não
sermos consumidos, porque as suas
misericórdias não têm fim; renovamse a cada manhã. Grande é a tua fidelidade” (Lamentações 3:22-23).
O que provocou tamanha mudança
de perspectiva no coração do profeta?
Ele se volta das circunstâncias imediatas
para o Senhor. Ele não foi excluído da
face de Deus. Até mesmo a nação em
seu pecado profundo não foi excluída do
amor de Deus. O Senhor disciplinou a
nação de forma severa, mas Ele jamais
deixou de amá-la. Da mesma forma, se
formos falar da grande fidelidade do Senhor, devemos nos voltar de nossas circunstâncias para o Senhor. Precisamos
enxergar nossas situações através do
amor de Deus, em lugar de enxergar o
amor de Deus pelo filtro das circunstâncias, como somos propensos a fazer.
Como foi que o profeta Jeremias se
voltou para o Senhor? Ele refletiu sobre o
amor, a compaixão e a fidelidade de Deus.
Nós devemos fazer o mesmo. É por esse
motivo que devemos guardar em nosso
coração alguns desses textos bíblicos
maravilhosos acerca do amor divino. Precisamos tê-los prontos para usar quando
a adversidade atacar e quando surgirem
em nosso coração as dúvidas e as tentações para que não creiamos.
Extraído e adaptado do livro
“Confiando em Deus
mesmo quando a vida
nos golpeia, aflige e fere”

Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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Anápolis-GO. O Preletor especial-

mente 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 a secretária da igreja.
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.

PASTORADO
Conforme preceitua o Art. 33, §
2º da CI/IPB, o Rev. José Marcos
assumirá o pastorado efetivo da
igreja durante o período de férias
do Rev. Jefferson.

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.

FALECIMENTO II
No domingo, próximo passado,
em Curitiba-PR, faleceu a dona Odina
de Almeida, mãe do nosso irmão
Anderson Barros. Que o Deus das
consolações conforte aos familiares
enlutados: “No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada
um deles escrito e determinado,
quando nenhum deles havia ainda” (Salmo 139:16b).

REV. JEFFERSON
Por concessão de nosso Conselho, o Rev. Jefferson estará em
gozo de férias, de 2 a 22 de janeiro de 2015. Desejamos ao
pastor e sua querida família as
bênçãos de Deus para o seu descanso.

FALECIMENTO I
Na última segunda-feira, próxima passada, em decorrência de
acidente em viagem ao Estado do
Piauí para visitar parentes, aos 50
anos, faleceu o nosso irmão Sr.
Elias Milanez. “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
O Livro: Conselho aos Pais
para Pastorear seus Filhos, de
Richard Baxter, é uma jóia preciosa para ajudar os pais na criação dos filhos. Que enorme importância tem a educação sábia
e santa das crianças para a salvação de suas almas, para o consolo de seus pais, para o bem da
igreja e da sociedade e para a
felicidade do mundo. Neste livro,
Richard Baxter, apresenta vários

conselhos sábios. Seu objetivo é
que os pais possam tanto educar
como pastorear seus filhos no temor a Deus.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 45: Como exerce
Cristo as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de
rei chamando do mundo um povo
para si, dando-lhe oficiais, leis e
disciplinas para visivelmente o governar; dando a graça salvadora
aos seus eleitos; recompensando
a sua obediência e corrigindo-os
por causa dos seus pecados; preservando-os por causa dos seus
pecados; preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos; restringindo
e vencendo todos os seus inimigos, e poderosamente dirigindo
todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu
povo; e também castigando os
que não conhecem a Deus nem
obedecem ao Evangelho. Referências: Isaías 55:5; Gênesis
49:10; 1ª Coríntios 12:28; João
15:14; Mateus 18:17-18; Atos
5:31; Apocalipse 22:12; 3:19; Romanos 8:37-39; 1ª Coríntios
15:25; Romanos 14:11; 8:28; 1ª
Tessalonicenses 1:8; Salmo 2:9.
ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados
irmãos professores da Escola Dominical, das classes de: adulto, casais, jovens e adolescentes que se
encontra em nosso mural a escala
para os próximos meses. Observação: Esta escala é apenas
indicativa, a definitiva será sempre
a do Boletim Dominical.

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.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está de
férias. Retornará às suas atividades no mês de fevereiro de 2015;
b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lílian Lima e Luciana Rangel; Próximo domingo: Josilene Cavalcante e Josiane Andrade; MATERNAL
1 e 2 – Hoje: Patrícia Ferreira e
Carolina Bezerra; Próximo domingo: Antônia Silva e Janete
Crivelaro. A classe dos maternais
também serão uma única sala, que
funcionará na sala do Maternal 1.
Observação: Queridos professores, se por algum motivo não puderem cumprir a escala, POR FAVOR, nos avise com antecedên-
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coração alguns desses textos bíblicos
RECEPCIONISTAS
maravilhosos acerca do amor divino. PreHoje:
dona
Marta
e Fernando;
cisamos
tê-los
prontos
para
usar quando
a adversidade
atacar e quando
surgirem
Próximo
domingo:
Sr. Cláudio
e
em nosso coração as dúvidas e as tentaPresb.
Natanael.
ções para que não creiamos.
Extraído
e adaptado do livro
DIÁCONOS
DE PLANTÃO
“Confiando em Deus
Nesta
semana:
mesmo quandoDiêgo,
a vida
Demetrius,nos
Ataliba,
Moisés
F., William.
golpeia,
aflige
e fere”
Próxima semana: Sandro, Wesley,
Emanoel,
C.,
Rev. JoséMoisés
Marcos
deAnderson.
Oliveira Silva

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Márcia;
Próximo domingo: Gilvânia e
Alenyr.
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.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1-2
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 113
e) Hino Congregacional nº 49
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 139:23-24
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Ângelo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 25:14-30
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 299
e) Ministração da Santa Ceia
do Senhor
f) Cântico: “Porque Ele vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
04/01
04/01
07/01
08/01
08/01
09/01
09/01
10/01
10/01
10/01

Ana Paula da Rocha Travassos ................................................ 8149-9332
Gustavo Manso Marques ......................................................... 3491-3641
Ana Paula Fernandes Porto ...................................................... 8104-1152
Bartira Neri Barbosa ............................................................... 8530-8333
Cleomar Webert Alves da Silva ............................................... 3397-1041
Alice Maria de Castro Pereira .................................................. 8194-5803
Thiago Malaquias Tomaz ........................................................................
Neusa Alves de Araújo ............................................................ 3435-7560
Ailton Ferreira ........................................................................ 9969-5459
Alzira Angélica Paes ................................................................ 3352-1274

