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Pastoral

O conhecimento de Cristo é o mais
profundo que podemos ter
“Ninguém conhece o Filho senão o Pai; e ninguém conhece o Pai senão o
Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar” (Mateus 11:27)
Nenhum conhecimento das coisas
deste mundo, mesmo que boas e justas,
se compara à profundidade e aos resultados do conhecimento de Cristo. Todos
os outros conhecimentos e ciências não
passam de sombras diante do conhecimento da Realidade, daquele que enche
todas as coisas. Todos os outros conhecimentos estão dentro da esfera natural,
mas o conhecimento de Cristo está dentro da esfera do sobrenatural. Conhecer
Cristo é resultado de uma ação sobrenatural de Deus em nossa vida.
O mais sábio dos pagãos jamais possui a capacidade de descobrir Cristo porque este está oculto à sabedoria dos homens. Cristo nunca é descoberto pelos homens, mas lhes é revelado por Deus. O
homem encontra Cristo quando este se deixa achar. Por isso lemos: “fui achado pelos que não me procuravam, reveleime aos que nunca perguntaram por
mim” (Romanos 10:20). Jamais a sabedoria humana pode conhecer Jesus Cristo. A
fim de que ele possa ser conhecido, tem de
haver uma ação reveladora e internalizada
de Deus no coração do pecador.
Por mais que os sábios e entendidos
recebam ajuda de quem quer que seja,
eles nunca poderão conhecer o Rei da
Glória, a menos que esse Rei lhes seja
revelado por uma ação divina. Este é o
mistério do conhecimento de Cristo: os
homens por natureza são obscurecidos
de entendimento e alienados de Deus;
ficarão para sempre cegos, mesmo diante da verdade; porque a verdade, ainda que esteja diante deles, não pode ser
vista, porquanto eles estão cegos em
relação a ela. Os homens estiveram diante de Cristo enquanto Ele esteve entre
nós, mas não tinham olhos para ver quem
realmente Ele era, a menos que recebessem luz divina. Foi exatamente isso o
que aconteceu quando Pedro pensou que
havia descoberto a verdade sobre Jesus,
ao dizer: “Tu és o Cristo, o Filho do
Deus vivo”. Quando Pedro disse isso,
Jesus logo se adiantou e disse: “Bemaventurado és tu, Simão Barjonas,

porque não foi carne nem sangue
quem to revelou, mas meu Pai que
está nos céus” (Mateus 16:17).
O conhecimento de Cristo é o conhecimento mais profundo que o ser humano pode ter, mas é um conhecimento sobrenatural que não depende da qualidade intelectual dos homens.
Jesus Cristo deu graças ao Seu Pai
porque Ele revelava as profundas verdades sobre o Filho aos homens. Ele disse:
“Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu
e da terra, porque ocultaste estas
coisas aos sábios e entendidos e as
revelaste aos pequeninos” (Mateus
11:25). Deus sempre escolheu as coisas
loucas deste mundo, as coisas desprezadas e as que nada são para envergonhar
as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na Sua presença (1ª Coríntios 1:2628). Muitos pequeninos e alguns sábios e
entendidos foram contemplados com o conhecimento de Cristo, mas esse conhecimento é um dom divino. Esse conhecimento de Cristo é profundo demais para
ser produto da inteligência humana. Todavia, é a seres inteligentes que Deus se
revela! Nós somos objetos desse favor
revelador de Deus!
De todos os assuntos, Ele é o mais
palatável e o mais doce deste mundo.
Se há alguma coisa que queremos neste
mundo e no porvir, é ver Jesus e conhecer mais sobre Ele. O conhecimento de
Cristo produzirá um delicioso sabor em
todas as outras coisas que viermos a
aprender, porque toda a sabedoria e conhecimento estão ocultos nEle. É o conhecimento de Cristo que torna os outros conhecimentos significativos! Nada
se compara ao conhecimento de Cristo,
do qual todos os outros dependem.
Extraído e adaptado do Livro
“A Pessoa de Cristo,
As Duas Naturezas do Redentor”
– Rev. Heber C. Campos

Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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inscrição. Efetue sua inscrição o
quanto antes! Mais informações,
falar com Hugo Ferreira, Thiago
Vinhal ou Gustavo Mendes.
ENCONTRO DE CASAIS 2015
De 12 a 13 de setembro de
2015 será o Encontro de Casais
da 2ª IPT, no Hotel Fazenda Estância Park Hotel, conforto em
contato com a natureza, AnápolisGO. 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 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.
OFERTA MISSIONÁRIA
Hoje, o 3º domingo do mês, é
o dia designado para a participação individual de cada irmão desta igreja no importante, necessário e gratificante ministério missionário. Vamos todos, com alegria
e entusiasmo, participar de tão
útil ministério.

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 queconfirmem seus nomes na lista de dizimistas fixada no mural do Salão Social,
semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
O livro: “Salvo Sem Sombra
de Dúvida”, de John MacArthur
é uma ferramenta de estudos que
nos ajuda a encontrar respostas
para as perguntas, tais como:
Como ter certeza de minha salvação? “Será que realmente vou
para o céu? Sou realmente salvo?” Qualquer um de nós já teve
pensamentos assim. Existe alguma forma de superar essas dúvidas que nos incomodam? Sim.
Neste livro John MacArthur examina cuidadosamente textos bíblicos clássicos que confirmam o
caráter eterno da salvação, sem
ignorar as passagens problemáticas que parecem indicar o contrário. Onze testes bíblicos mostram como essas verdades se
aplicam a você, ajudando-o a definir de uma vez por todas se você
teve a experiência de salvação.

Não continue a viver com dúvidas
sobre sua salvação eterna. Antes,
viva com a bendita certeza da qual
Deus deseja que você desfrute
como Seu filho.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 47: Como se humilhou Cristo na Sua concepção
e nascimento? Resposta: Cristo
humilhou-se na sua concepção e
nascimento, em ser, desde toda
a eternidade o Filho de Deus no
seio do Pai, quem aprouve, no
cumprimento do tempo, tornarse Filho do homem, nascendo de
uma mulher de humilde posição
com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Referências: 1ª João 1:14, 18; Lucas
2:7.
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 – 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.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está de
férias. Retornará às suas atividades no mês de fevereiro de
2015; b) Escalas: BERÇÁRIO –
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Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; MATERNAL 1 e 2 –
Hoje: Karen Cerqueira e
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domingo:Patrícia Ferreira e Carolina Bezerra. A classe dos maternais também serão uma única sala, que funcionará na sala
do Maternal 1. Observação:
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avise com antecedência, para
que não haja prejuízo no ensino

vens e Adolescentes – Diác.
das crianças; c) Escala EspePastoral
cial de Férias: Neste domingo, Sandro.
CLASSE ÚNICA; Professora: Ev.
Ana Eliza; Próximo domingo, LIÇÕES
daconhece
Escola oDominical
CLASSE
ÚNICA:
Ana Eliza,
“Ninguém
conheceEv.
o Filho
senão na
o Pai; e Lições
ninguém
Pai senão do
o
dia 25/01.
Classes
Adultos:
sala Filho,
do Culto
Mirim;
d) Atividae aquele
a quem
o Filho o quiser
revelar”
(Mateusde
11:27)
II, foi
III ecarne
IV, V,nem
Lição
nº 8;
desNenhum
no Predinho:
Neste
as Classe
conhecimento
dasmês
coisas
porque I,
não
sangue
deste
mundo, no
mesmo
que boas
e justas,
quem to
PaiClasque
derevelou,
Jovens,mas
Liçãomeu
nº 2;
atividades
predinho
serão
re- Classe
se compara à profundidade e aos resulestá nos céus” (Mateus 16:17).
Adolescentes,
Liçãoé nº
12.
duzidas,
devido asdeférias.
Hoje se de
tados
do conhecimento
Cristo. Todos
O conhecimento
de Cristo
o conheos
outros
conhecimentos
e
ciências
não
cimento
mais
profundo
que
o
ser
humao predinho voltará a funcionar
passam de sombras diante do conhecino pode ter, mas é um conhecimento soPREGADORES
com salas
reduzidas
mento
da Realidade,
daquele a
quenoite,
enche
brenatural que não depende da qualidatodas
Todos
os Maternais
outros conhedos Alexandro;
homens.
Hoje: Rev.
Próxipara as
ascoisas.
classes
dos
e de intelectual
cimentos estão dentro da esfera natural,
Jesus Cristo deu graças ao Seu Pai
mo
domingo:
Rev.
Alexandro.
Culto
Infantil
(4
a
8
anos).
Os
mas o conhecimento de Cristo está denporque Ele revelava as profundas verdaJuniores
de Conhecer
9 a 11 des sobre o Filho aos homens. Ele disse:
tro
da esfera(Crianças
do sobrenatural.
Cristo
uma ação sobrena“Graças te dou, ó Pai,
do céu
NO Senhor
PÚLPITO
anos)é resultado
deverãode permanecer
no PRESBÍTEROS
tural de Deus em nossa vida.
e da terra, porque ocultaste estas
Hoje:
Próximo
templo
com
pais; jamais
e) Culto
O mais
sábioseus
dos pagãos
poscoisas
aos Presb.
sábios Eliezer;
e entendidos
e as
sui
a capacidade
descobrir Cristo
revelaste aos
pequeninos”
(Mateus
Presb.
Natanael.
Infantil:
Paradecrianças
de 4 pora 8 domingo:
que este está oculto à sabedoria dos ho11:25). Deus sempre escolheu as coisas
anos,Cristo
na nunca
sala édo
culto pelos
mirim,
mens.
descoberto
holoucas deste mundo, as coisas desprezamens,
mas
lhes é revelado
por Deus.DiO
das e as que nada são para envergonhar
PIANISTAS
após o
momento
de cânticos.
homem encontra Cristo quando este se deias que são, a fim de que ninguém se vanHoje: Nathália; Próximo dorigentes
–
Hoje:
Victória
Couto
xa achar. Por isso lemos: “fui achado peglorie na Sua presença (1ª Coríntios 1:26e Beatriz
Próximo
do- mingo:
los
que nãoMachado;
me procuravam,
revelei28). MuitosHofman.
pequeninos e alguns sábios e
entendidos foram contemplados com o come
aos que
nunca
perguntaram
por
mingo:
Évila
Cavalcante
e Arthur
mim” (Romanos 10:20). Jamais a sabedonhecimento de Cristo, mas esse conheciEQUIPES
Kishima;
f) Queridos
Pais:
ria
humana pode
conhecer Jesus
Cristo.As
A
mento é um DE
dom CÂNTICOS
divino. Esse conhecimento
de Cristo
é profundo
demais dopara
fim
de que ele
possa
ser trouxerem
conhecido, temBíde
Hoje:
Kainós;
Próximo
crianças
que
não
haver uma ação reveladora e internalizada
ser produto da inteligência humana. Tomingo:
de Louvor.
blias
as atividades
de
Deuspara
no coração
do pecador. do Midavia, é a Atos
seres inteligentes
que Deus se
Por mais
os sábios
e entendidos
nistério
da que
Infância
retornarão
ao revela! Nós somos objetos desse favor
recebam ajuda de quem quer que seja,
revelador de Deus!
templo ou as Classes de Escola SONOPLASTIA
eles nunca poderão conhecer o Rei da
De todos os assuntos, Ele é o mais
Hoje:e Diác.
e Mauro;
Dominical
onde
senhores
es- palatável
o maisRodrigo
doce deste
mundo.
Glória,
a menos
queos
esse
Rei lhes seja
revelado
por
uma
ação
divina.
Este
é
o
Se
há
alguma
coisa
que
queremos
neste
e
tiverem para acompanharem a Próximo domingo: Diác. Júlio
mistério do conhecimento de Cristo: os
mundo e no porvir, é ver Jesus e conheÂngelo.
m e n s apor
gem
b í bsão
l i c obscurecidos
a
j u n t o Diác.
cer mais
sobre Ele. O conhecimento de
homens
natureza
de
e alienados
Deus;
aosentendimento
PAIS. Por isso,
antesdede
sa- Cristo produzirá um delicioso sabor em
ficarão para sempre cegos, mesmo ditodas as outras coisas que viermos a
RECEPCIONISTAS
íremdade
suas porque
residências,
aprender, porque toda a sabedoria e coante
verdade;
a verdade,POR
ainda
que esteja
diante deles,
pode ser
estão ocultos
nEle. É Próo coHoje: Noraci
e Mariinha;
FAVOR,
lembrem
seusnão
filhos
de nhecimento
vista, porquanto eles estão cegos em
nhecimento de Cristo que torna os ouximo
domingo:
dona
Marta
e
pegar
suas
Bíblias.
tros conhecimentos significativos! Nada
relação a ela. Os homens estiveram diante de Cristo enquanto Ele esteve entre
se compara ao conhecimento de Cristo,
Fernando.
nós, mas não tinham olhos para ver quem
do qual todos os outros dependem.
PROFESSORES
realmente Ele era, a menos que receDIÁCONOS
PLANTÃO
Professores
daexatamente
Escola Domibessem
luz divina. Foi
isso o
ExtraídoDE
e adaptado
do Livro
que
aconteceu
Pedro
pensou Ique
“A Pessoa
de Cristo,
Nesta semana:
J. Francelino,
nical
do diaquando
25/01.
Classe
–
As Duas Naturezas do Redentor”
havia descoberto a verdade sobre Jesus,
B.,C.Marcelo.
Presb.
Classes
IIIdo
– Arthur, Evandro,
ao
dizer:Joel;
“Tu és
o Cristo,II
o e
Filho
– Rev.Tiago
Heber
Campos
Deus
vivo”. Quando
Pedro disse
Rev. Alexandro;
Classes
IV isso,
e V Próxima semana: Wanderlúcio, AnJesus logo se adiantou e disse: “BemGeazi,
Thiago
V., J. Cláudio.
– Presb. Kleber;
ClasseBarjonas,
de Jo- tônio
Rev. N.,
José
Marcos
de Oliveira
Silva
aventurado
és tu, Simão

O conhecimento de Cristo é o mais
profundo que podemos ter

CHAZINHO
Hoje: Lígia e Jeane; Próximo
domingo: Graça e dona Marta.
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 18:1-3
b) Hino Congregacional nº 14
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 119:50-57
e) Hino Congregacional nº 135
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 51:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Arthur
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Lucas 24:32
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 132
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
19/01
19/01
20/01
20/01
21/01
21/01
21/01
22/01
23/01
23/01
23/01
23/01
23/01
24/01
24/01
24/01
24/01

Sóstenes Aranha Cavalcante .............................................................. 3 8 7 7 - 1 2 0 1
Heloá Kamila Furtado Oliveira ................. Chácara 330 – Lote C-4 – Vicente Pires
Wanildete Neri de Barros Ferreira ........................................................ 3 3 5 4 - 1 0 1 7
Patricia Vieira da Silva Santos ............................................................ 3 0 3 2 - 5 1 6 4
Jessika Ribeiro Couto ......................................................................... 3 3 7 4 - 9 8 8 7
Gustavo Alexandre C. Silva ............. Rua 12 – Ch. 153/1 – Casa 1 – Vicente Pires
Giovanna Silva de Almeida ....................................................................................
Leticia Alcantara Ismael dos Santos ................................................... 3 4 0 1 - 2 4 8 7
Amanda Regina S. Soares ................... R. 28 Sul – Lote L1 – Ap. 302 – Vicente Pires
Jessé Resende .................................................................................... 3 3 5 5 - 6 6 0 4
Debora Katia Eller Viana Mendes ........................................................ 3 0 4 1 - 1 2 0 3
Cleime Claudino Braga ........................................................................ 3 3 9 7 - 1 0 8 5
Dayse Kelly Eller Viana Santos ........................................................... 3 0 3 3 - 8 4 8 6
Antonio Barbosa de Souza ................................................................... 3 4 9 1 - 3 7 2 6
Robson Rangel da Silva ....................................................................... 3 4 7 5 - 9 6 4 8
Marcia de Andrade Amorim ................................................................. 3 5 3 6 - 8 3 0 2
Luciano Breder Guimarães .................................................................. 3 4 3 5 - 4 3 4 9

