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Pastoral
O Amor de Deus em Cristo
“Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os
anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer
outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em
Cristo Jesus, nosso Senhor” (Romanos 8:38-39)

O amor infinito e imensurável de
Deus é derramado sobre nós, não
por quem somos, mas porque estamos em Cristo Jesus. Observe que
em Romanos 8:28-39, Paulo diz que
nada “poderá separar-nos do
amor de Deus, que está Cristo
Jesus, nosso Senhor”. O amor de
Deus flui até nós completamente por
meio de, ou em, Jesus Cristo. O termo “em Cristo” é usado frequentemente por Paulo quando ele faz
referência à nossa união espiritualmente orgânica com Jesus Cristo.
Jesus fala sobre essa mesma união
em Sua metáfora da Videira e dos
Ramos em João 15. Assim como os
ramos estão organicamente ligados
à videira numa união que fornece
vida, da mesma forma num sentido
espiritual, os cristãos estão organicamente unidos com Cristo. Assim
como os membros do corpo estão
organicamente unidos à sua cabeça, nós estamos espiritualmente ligados a Cristo da mesma maneira.
É muito importante que entendamos esse conceito vital de que o
amor de Deus por nós está em Cristo. Assim como o amor de Deus pelo
Seu Filho não pode mudar, assim o
Seu amor por nós não pode mudar,
pois estamos unidos com Aquele a
quem Ele ama. O amor de Deus por
nós é tão imutável quanto o amor
de Deus por Cristo.
Somos constantemente tentados
a olhar para nós mesmos procurando
encontrar algum motivo para que Deus
nos ame. Obviamente, tal busca nor-

malmente nos frustra. O que normalmente encontramos dentro de nós são
motivos pelos quais Deus não deveria
nos amar. Tal busca também não é
bíblica. A Bíblia é bastante clara em
dizer que Deus não olha para dentro
de nós à procura de um motivo para
nos amar. Ele nos ama porque estamos em Cristo Jesus. Quando Deus
olha para nós, Ele não nos enxerga
como cristãos, ‘’que operam independentemente’’, em nossas boas obras.
Mais exatamente, conforme Ele olha
para nós, Ele nos contempla unidos
com Seu Filho amado, trajados com a
justiça de Jesus. Ele nos ama, não
porque somos em nós mesmos amáveis, mas porque estamos em Cristo.
Eis aqui a outra arma da verdade que deveríamos guardar em nosso coração para usarmos contra nossas dúvidas e contra a tentação de
questionarmos o amor de Deus por
nós: O amor de Deus por nós não
pode falhar assim como o Seu amor
por Cristo não pode falhar. Precisamos aprender a enxergar nossas adversidades em relação à nossa união
com Cristo. Deus não lida conosco,
podemos dizer, como indivíduos “autônomos”. Ele lida conosco de forma
individual, mas como indivíduos unidos a Cristo.
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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Aniversariantes da Semana

Vice-Presidente – David Couto, 1ª Secretária – Amanda Evangelista, 2ª Secretária – Karen Caroline, Tesoureiro – Gabriel
Cirilo; Da UCP: Presidente – Juliana
Medeiros, Vice-Presidente – Gabriel
Moura, 1ª Secretária – Bárbara Mahado;
2ª Secretária – Heloá Camila, Tesoureiro
– Gabriel Soares; Do Coral Cantares:
Presidente – Sônia Breder, Vice-Presidente – Márcia de Brito e 1ª Secretária –
Marlene Augusta; Da Junta Diaconal:
Presidente – Ângelo Roberto Faria de Matos, Vice-Presidente – Júlio Bastos de
Araújo, 1º Secretário – Robson Rangel
da Silva, e, Tesoureiro – Elizeu da Silva
Couto.
POSSE
A posse de todas as diretorias das
sociedades internas e de todos os indicados pelo Conselho será no culto da vigília, às 22h30 do dia 31 de dezembro de
2014.
DIRETORIA DO CONSELHO 2015
A diretoria do Conselho da nossa igreja, eleita para o ano eclesiástico de 2015
é: Presidente, Rev. Jefferson Batista
Neres; Vice-Presidente, Presb. Paulo
Alves Honorato; 1º Secretário, Presb.
Marcus Kleber Eler Viana; 2º Secretário,
Presb. Eliezer Targino Marques; Tesoureiro da Igreja, Presb. Joel Nogueira.
REPRESENTANTES DO PTAN
Os representantes desta igreja junto
ao Presbitério em sua XII Ordinária são:
Titular – Presb. Paulo Alves Honorato;
Suplente – Presb. Sóstenes Aranha Cavalcante.
CONSELHEIROS
Os Conselheiros para as Sociedades
Internas e departamentos da 2ª IPT em
2014 são: Grupo Fios de Prata - Rev. José
Marcos; UPH - Presb. Lusérgio; SAF Presb. Natanael; UMP - Presb. Eliezer;
UPA - Presb. Emanuel; UCP - Presb. Paulo; Departamento de Música - Presb.
Cícero; Interlocutor entre a Junta
Diaconal e este Conselho - Presb. Marcus
Kleber.
ATUALIZAÇÃO DO ROL
Atualize os seus dados cadastrais na
lista localizada na saída do templo até
hoje. Caso os seus dados não estejam

na referida lista, favor preencher ficha
cadastral.
COMISSÃO DE EXAME DE LIVROS
A Comissão de exame de livros da
tesouraria e atas das sociedades internas de 2014 é composta pelos seguintes
irmãos: Presb. Natanael Machado e Presb.
Pedro Leandro.
AOS SECRETÁRIOS E TESOUREIROS
Os secretários e tesoureiros de todas as sociedades internas (ano de 2014)
deverão entregar os livros de atas e da
tesouraria de suas respectivas sociedades, ao Presb. Eliezer, até o primeiro
domingo de dezembro, para serem
examinados pelo Conselho.
PLANO DE AÇÃO 2015
Os presidentes das Sociedades Internas, dos departamentos e as superintendentes da Escola Dominical estão convocados para se reunirem com o Rev.
Jefferson, na próxima terça-feira, às 20
horas, na Sala do Conselho, para elaboração do “Plano de Ação” 2015.
CONSELHO
Hoje, depois da Escola Dominical,
haverá uma reunião do Conselho, nas
dependências 3ª Congregação em Águas
Lindas-GO, para exame de Evangelista
para o campo de nossa Congregação em
Arinos-MG.
REV. JEFFERSON
Na Escola Dominical de hoje, o Rev.
Jefferson juntamente com o Conselho
participarão dos trabalhos da 3ª Congregação para a avaliação do Evangelisa,
com vistas a assumir o campo em ArinosMG.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na
3ª Congregação em Águas Lindas de
Goiás, assistindo pastoralmente aqueles
irmãos.
XII ORDINÁRIA PTAN
A XII Reunião Ordinária do Presbitério de Taguatinga Norte – PTAN está
convocada para ocorrer do dia 10 ao dia
14 de dezembro, nas dependências de
nosso templo. Vamos, pois, orar por tão
importante reunião.

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.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Motivado pela necessidade de os cristãos conhecerem de forma mais madura
e responsável a Bíblia, o Dr. Rev. Heber
Carlos de Campos escreveu uma série
teológica, que trata da metanarrativa bíblica da Redenção. O quarto livro da série que indicamos é O Habitat humano:
o paraíso restaurado. Na apresentação do livro, o Rev. Heber Campos Júnior
escreveu: “Nessa exposição de Apocalipse 21 você se deparará com várias verdades preciosas: a renovação de todas
as coisas, a presença especial do Senhor
conosco, a extinção de todo sofrimento
decorrente do pecado, dentre outras.
Todo esse ensinamento sobre a Nova
Terra vem embrulhado em características muito úteis do autor ao fazer teologia. Primeiramente, esse livro, como os
demais do autor, é um exercício de teologia sistemática pois conecta cada verdade proposicional com o restante do
corpo teológico. Essa é uma virtude que
nunca poderíamos perder, a noção
holísitica da teologia e como ela nos ajuda na interpretação de textos específicos. O autor ensina como fazer perguntas ao texto e como dividi-lo de forma
lógica e linear para o entendimento do
leitor. Deleite-se na leitura deste livro, encare-o não como mero instrumento de
sua instrução, mas também como instrumento de alegria e expectativa no Senhor. Posso testemunhar de que a paixão pela sã doutrina desperta no autor o
louvor a Deus e a esperança por essa
redenção por vir”.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 40: Qual a necessidade de
o Mediador ser Deus e homem em uma

só pessoa? Resposta: Era necessário que
o Mediador, que havia de reconciliar o
homem com Deus, fosse Deus e homem
e isto em uma só pessoa, para que as
obras próprias de cada natureza fossem
aceitas por Deus a nosso favor e que nós
confiássemos nelas como as obras da
pessoa inteira. Referências: Mateus
1:21 e 3:17 e 1ª Pedro 2:6.
EV. SILVIO
Hoje, o Ev. Silvio ministrará uma lição na Escola Dominical e, será o mensageiro do culto à noite na 3ª Congregação em Águas Lindas-GO. Depois da Escola Dominical, o Conselho irá examinálo com vistas a assumir o campo na cidade de Arinos-MG. Que a nossa igreja esteja em oração por este processo. Ao
amado irmão, sua esposa Silvia e seus
filhos as nossas boas vindas seguidas de
nossas súplicas a Deus pelos trabalhos
de hoje.
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 Bíblia é a revelação escrita de Deus
aos homens. Não há outra fonte mais
confiável e fidedigna do que as Escrituras. Não precisamos de uma revelação a
mais. João Calvino, o gigante da Reforma Protestante do século 16, escreveu:
“Deus não deixa a cada um a liberdade
de codificar um sistema de religião ao
sabor de sua própria inclinação. O pa-
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PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo domingo:
Nathália; Quarta-feira: Hofmann.
EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo:
Atos de Louvor.
SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Arthur e Mauro; Próximo domingo: Diác. Júlio e Diác. Ângelo.
RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Próximo domingo: Noraci e Mariinha.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta
semana:
Evandro,
Wanderlúcio, Ataliba, Moisés C., Emanoel.
Próxima semana: Thiago V., Moisés F.,
J. Francelino, Tiago B., Elizeu.
CHAZINHO
Hoje: Jeane e Lígia; Próximo domingo: Tânia e Gilvânia.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-feira,
às 14 horas, Rev. Jader.
Do Rev. Evando – Quinta-feira, às
20 horas, sr. Ataliba e dona Lúcia e dona Joana.
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.

Culto de Louvor
PRELÚDIO (Cântico: Ajuntamento)
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 147:1
b) Hino Congregacional nº 13
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 145:1-21
e) Cântico: A Ele a Glória
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 103:3-4
b) Momento de Orações Silenciosas
c) Cântico: Ouve, ó Deus
d) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
– A Alegria do Senhor
– Conhecido de Deus
– Diante da Cruz
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Emanoel
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Batismo e Profissão de Fé
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:31-39
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 392
e) Santa Ceia
f) Cântico: Num Dia Lindo
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão aniversariantes conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO (Cântico: Consagração)

Aniversariantes da Semana
30/11
30/11
01/12
01/12
03/12
05/12

Silvana Ferreira de Souza Pereira .........................................
Bárbara Rezende Nery ..........................................................
Patrícia Alves de Araújo Almeida ...........................................
Juliana Medeiros de Souza .....................................................
Fábia Maria Machado .............................................................
Eliete Rodrigues de Oliveira ...................................................

8512-6772
3352-1775
9999-6336
8106-3705
3491-2918
3397-1443

