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Pastoral

Ano Novo: Uma oração puritana
Ó SENHOR, Os dias passados de nada me servem,
exceto os que foram
passados na Tua presença,
em Teu serviço,
para Tua glória.
Que a Tua graça me preceda,
siga, guie, sustente,
santifique e auxilie
a cada hora,
que em momento algum eu
possa me apartar de Ti,
mas seja guardado
pelo Teu Espírito
provendo cada pensamento,
falando em cada palavra,
dirigindo cada passo,
fazendo toda obra prosperar,
edificando cada linha de fé,
e fazendo-me desejoso de
espalhar Teu louvor,
testificar Teu amor,
levar adiante Teu reino.
Lanço meu barco sobre
as águas desconhecidas
deste ano,
tenho Tu, ó Pai,
como meu porto,
Tu, ó Filho, como meu leme,
Tu, ó Santo Espírito,
enchendo minhas velas.

Guia-me ao céu com
meus lombos cingidos,
minha lâmpada acesa,
meu ouvido aberto
aos Teus chamados,
meu coração cheio de amor,
minh’alma livre.
Dá-me Tua graça para
minha santificação,
Teus confortos
para encorajamento,
Tua sabedoria para ensino,
Tua mão direita pra guia,
Teu conselho para instrução,
Tua lei para julgamento,
Tua presença para equilíbrio.
Que o meu temor
seja temor a Ti,
e Teus triunfos sejam minha
alegria.
Tradução:
Márcio Santana Sobrinho
Extraído de:
The Valley of Vision:
A Collection of Puritan
Prayers & Devotions,
editado por Arthur Bennett
(página 112)
Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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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.

REV. JOSÉ MARCOS
Por concessão de nosso
Conselho, o Rev. José Marcos
estará em gozo de férias, de 10
a 30 de janeiro de 2015. Desejamos ao pastor e sua querida
família as bênçãos de Deus para
o seu descanso.

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
Na última segunda-feira, próxima passada, faleceu o Sr.
Adelson Otaviano, pai do nosso
irmão Edson Otaviano. Que o
Deus das consolações conforte
aos familiares enlutados: “O
SENHOR o deu e o SENHOR o
tomou; bendito seja o nome
do SENHOR!” (Jó 1:21).

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.

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

INDICAÇÃO DE LITERATURA
O Livro: Deleitando-se na
Trindade de Michael Reeves é
uma introdução agradável à
doutrina da Trindade. Trata-se
de uma excelente leitura. Este
livro será útil para todos os cristãos desejosos de entender
melhor a doutrina da Trindade.
Como disse Marvin Olasky: “Até
mesmo alguns cristãos acham
difícil a doutrina da Trindade,
mas Deleitando-se na Trindade
é a melhor e mais clara explicação escrita que já li”.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 46: Qual foi o estado da humilhação de Cristo?
Resposta: O estado da humilhação de Cristo foi àquela baixa condição, na qual, por amor
de nós, despindo-se da sua glória, Ele tomou a forma de servo
em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte
e depois até à sua ressurreição.
Rerferências: Filipenses 2:6-8;
11; 2ª Coríntios 8:9.
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: Josilene Cavalcante e
Josiane Andrade; Próximo domingo: Lílian Lima e Luciana
Rangel; MATERNAL 1 e 2 –
Hoje: Antônia Silva e Janete
Crivelaro; Próximo domingo:
Karen Cerqueira e Kataryne
Araújo. 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 antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Escala Especial de
Férias: Neste domingo, CLASSE ÚNICA. Professor: Emanuel
Jr; Próximo domingo, CLASSE
ÚNICA: Ev. Ana Eliza, na sala
do Culto Mirim; d) Férias: A Ev.
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CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Alenyr; Próximo domingo: Lígia e Jeane.

Culto de Louvor
PRELÚDIO

VISITAS PASTORAIS
Serão marcadas pela secretária da igreja, mediante as necessidades e solicitações dos irmãos.

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 105:1-4
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 126:1-6
e) Hino Congregacional nº 26

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
devemos orar e os visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev.
Benon e dona Alzira (33521274); 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; Diác. Manoel, pai
do Presb. Natanael; 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.

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Daniel 9:4-10
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Hinos Congregacionais nºs 40 e 42
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Wesley
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Juízes 7:1-14
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 109
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
11/01
11/01
12/01
12/01
12/01
13/01
13/01
14/01
16/01

Rosângela Vasconcelos Campos Dantas ................................... 9823-2548
Paulo Gomes de Araújo ........................................................... 3475-5525
Moisés Ferreira da Silva .......................................................... 9986-7359
Kalley da Silva Gomes ............................................................ 3563-8156
Claudina Neri Barros ............................................................... 9628-5121
Cila Alves de Oliveira .............................................................. 9284-0555
Neuza Machado de Mesquita Barros ......................................... 9966-8626
Alice Gomes Carolino .............................................................. 9994-7191
Marcus Kleber Eler Viana ........................................................ 8467-9640

