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Pastoral
Do Cristo Crucificado
“Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e
este crucificado” (1ª Coríntios 2:2)
Paulo era um homem de muita
determinação e tudo o que empreendia, levava a cabo com todo seu
coração. E se alguma vez lhe ouvia
dizer “me propus”, podias estar seguro de um vigoroso curso de ação.
“Porém uma coisa faço” era sempre
seu moto. A unidade de sua alma e
de sua poderosa resolução eram os
principais traços de seu caráter. Tinha sido antes um grande opositor
de Cristo e de Sua cruz, e havia
mostrado sua oposição mediante
ferozes perseguições; não era para
ser muito surpreendente, portanto,
que quando se tornou em um discípulo deste mesmo Jesus, a quem
havia perseguido, o fizesse de maneira muito ardente e trouxesse todas suas faculdades ao serviço da
pregação de Cristo crucificado. Sua
conversão foi tão notável, tão completa e total, que é natural o ver
tão cheio de energia pela verdade
como antes havia sido seu violento
opositor.
Um homem tão íntegro como era
o apóstolo Paulo, tão completamente capaz de concentrar todas suas
forças, e tão inteiramente entregue
à fé de Jesus, tinha provavelmente
que incorporar-se à Sua causa com
todo seu coração e sua alma e sua
força, e se propor a não saber nada
além de seu Senhor crucificado. Contudo, não pensem que o apóstolo
era um homem que facilmente absorvia um só pensamento. Ele era,
acima da maioria dos homens, um
homem que raciocinava calma, judiciosa, franca e prudentemente. Percebia as implicações e as relações
das coisas e não dava importância

aos assuntos triviais. Talvez ainda
mais além do que fosse perfeitamente justificável, chegou a ser tudo
para todos, para de todos os modos
salvar a alguns e, portanto, qualquer determinação que tomava, a
tomava somente depois de consultar com a sabedoria. Paulo não era
um fanático do tipo que pode ser
comparado a um touro que fecha
seus olhos e corre em linha reta arriscadamente, sem ver nada do que
está a sua direita ou à sua esquerda; ele olhava com calma e quietude tudo o que estava a seu derredor e ainda que no final se lançasse
em linha reta para seu objetivo, o
fazia com seus olhos bem abertos,
sabendo perfeitamente o que estava fazendo, crendo que fazia a melhor e a mais sábia coisa em favor
da causa que queria promover.
Em Corinto, a palavra de ordem
ao apóstolo Paulo era pregar a cruz
em sua desnuda simplicidade. Em vez
de saber muitas coisas que não podiam conduzir ao tema principal, não
quis saber nada em Corinto, senão
a Jesus Cristo, e Ele crucificado.
Seria muito bom que a cultura e o
tão ostentado pensamento moderno chegasse à mesma conclusão.
Oxalá que não percamos a essência da mensagem cristã: pregar a
Cristo e este crucificado.
Extraído e adaptado do Sermão
nº 1264, pregado em 31 de dezembro
de 1875 pelo Rev. C. H. Spurgeon, no
Tabernáculo Metropolitano em
Newington – Inglaterra
Rev. Jefferson Batista Neres
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cante ministério missionário.
Va-

mos todos, com alegria e entusiasmo, participar de tão relevante
ministério.
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 primeiro livro da série que indicamos é O
Habit humano: o paraíso criado.
Na apresentação do livro o Dr. Rev.
Daniel Santos escreveu: “Nesta
primeira parte do projeto, o autor
explora elementos fundamentais
para compreendermos as implicações mais abrangentes e as ramificações mais profundas daquilo
que os primeiros capítulos de
Gênesis descrevem do habitat humano. Segundo o autor, tanto as
características específicas quanto as gerais apontam para uma
expectativa do Criador em relação ao ser que Ele criou à Sua
imagem e semelhança. Seu habitat
foi preparado de tal maneira e intencionalmente condicionado para
trazer à luz lembretes constantes
da relação que existe entre a criatura e o seu Criador, seja no
modo como agimos, pensamos ou
falamos”.
CATECISMO
Pergunta 37: Sendo Cristo o
Filho de Deus, como se fêz homem? Resposta: Cristo, o Filho de
Deus, fêz-se homem tomando para
si um verdadeiro corpo e uma alma
racional sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre

da virgem Maria, da sua substância e nascido dela, mas sem pecado. Referências: Mateus
26:38, Lucas 1:31, João 1:14,
Hebreus 4:15 e 7:26.
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.
REV. JEFFERSON
Hoje, no horário do culto à noite, acompanhado pelo Coral Cantares, o Rev. Jefferson pregará nos
dois cultos da 1ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga – 1ª IPT, em
celebração ao aniversário da referida igreja.
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
Assim como estudar todo o
conteúdo Bíblico, minerar o Ser-

mão do Monte é uma preciosa dádiva. São palavras de vida, muito
relevantes. Palavras desafiadoras
para o homem moderno. De acordo com o Dr. Rev. Martyn LloydJones, destacado pastor e escritor britânico do século passado:
“O sermão do monte destina-se
a todo o povo cristão. Trata-se
de uma perfeita representação
da vida no reino de Deus. O reino
é, antes de tudo, algo que está
dentro de nós. Trata-se daquilo
que controla e governa o coração, a mente e as atitudes do
indivíduo. Se ao menos todos estivéssemos vivendo conforme o
Sermão do Monte, então os homens saberiam que o evangelho
é deveras dinâmico; reconheceriam que o cristianismo é uma
realidade viva. Que Deus nos
conceda a graça para levar a sério o Sermão do Monte, de forma honesta e sob oração, até nos
tornarmos exemplos vivos do
mesmo, modelares quanto a esse
glorioso ensinamento”. Portanto, convictos da importância dos
ensinamentos de nosso Senhor
Jesus Cristo, vamos participar do
Estudo no Sermão do Monte que,
nesta quarta-feira, às 20 horas,
s e r á m i n i s t r a d o p e l o R e v.
Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa
hora de maior confusão, e esperança em nosso momento de maior
desânimo. Nosso mundo não é um
mundo de constante caos controlado por forças impessoais e do
acaso. Nosso destino não está sequer em nossas próprias mãos ou

de outras pessoas. Nosso Pai
Celestial, que governa tudo e todos, segura firme em nossas mãos
e nos conduz. Fazemos parte dos
planos redentores de Deus. Uma das
maneiras de nos conformar à Sua
perfeita vontade é por meio da oração. Portanto, vamos todos com
alegria, gratidão e súplicas participar da reunião de orações, próxima
quarta-feira, às 20 horas, no Salão Social que será dirigida pela SAF,
dona Eliana Neves.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio na sala do Culto Mirim. As
crianças que participarão da
Cantata, deverão se inscrever para
receber o CD e experimentar a
toga; b) Escalas: BERÇÁRIO –
Hoje: Rose Assunção e Luciana
Rangel; Próximo domingo: Josilene
Cavalcante e Josiane Andrade;
MATERNAL 1 – Hoje: Patrícia
Ferreira e Janete Crivelaro; Próximo domingo: Antônia Silva e
Caroline Bezerra; MATERNAL 2 –
Hoje: Nyda e Sônia; Próximo domingo: Karen Carolyne e Cris Brito.
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) Culto Infantil: Hoje, na sala do Culto Mirim,
para crianças de 4 a 8 anos, após
o momento de cânticos. Dirigentes: Évila Cavalcante e Arthur
Kishima; Próximo domingo: Victória
Couto e Beatriz Machado; d)
Juniores: Hoje: Templo. Próximo
domingo: Aula; e) Cantata de
Natal: Iniciamos os ensaios da
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que tragam seus filhos aos ensai- de Jovens, Lição nº 12; Classe de
os, que acontecerão após a Esco- Adolescentes, Lição nº 7; Classe de
la
Dominical
no propus
momento
de entre
Juniores
Liçãoanº
18. Cristo, e
“Porque
nadae me
saber
vós,II,
senão
Jesus
cânticos do Cultoeste
Infantil.
A
partir
crucificado” (1ª Coríntios 2:2)
desta semana iniciaremos os en- PREGADORES
Paulo
era um
homem de
muita aosHoje:
assuntos
TalvezPróxiainda
saios
durante
a semana.
PortanRev. triviais.
José Marcos;
determinação
e
tudo
o
que
empremais
além
do
que
fosse
perfeitamento, então terça feira, às 20 horas mo domingo: Rev. Jefferson.
endia, levava
a cabo
com todo
seu te justificável, chegou a ser tudo
ensaio
do Perfeito
Louvor,
na sala
coração. E se alguma vez lhe ouvia para todos, para de todos os modos
do Culto Mirim. Pais tragam seus PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
dizer “me propus”, podias estar se- salvar a alguns e, portanto, qualfilhos;
Acampamento
Nos
Hoje: Presb. Pedro Leandro;
guro def)um
vigoroso cursoUCP:
de ação.
quer determinação que tomava, a
dias
21,
22
e
23
de
novembro
tePróximo
domingo:
“Porém uma coisa faço” era sempre tomava somente
depois de Presb.
consulremos
o acampamento
para
Aranha.
seu moto.
A unidade de sua
almaas
e Sóstenes
tar com a sabedoria. Paulo não era
crianças
de 5 a resolução
11 anos, eram
no Rede sua poderosa
os um fanático do tipo que pode ser
canto
Damando.
inscrições
já PIANISTAS
principais
traços deAsseu
caráter. Ticomparado a um touro que fecha
nha sido
antes um
olhosNathália;
e corre emPróximo
linha retadoarestão
abertas,
o grande
valor éopositor
de R$ seus
Hoje:
de Cristo
e de participem!
Sua cruz, ePais
havia
riscadamente,
sem ver
nada do que
50,00.
Crianças
in- mingo:
Hofmann;
Quarta-feira:
mostrado seus
sua oposição
mediante Hofmann.
está a sua direita ou à sua esquercentivem
filhos a participaferozes
perseguições;
não
era
para
rem! g) Queridos Pais: As crian- da; ele olhava com calma e quietuser muito
surpreendente,
portanto,
de tudo oDE
que
estava a seu derreças
que não
trouxerem Bíblias
para EQUIPES
CÂNTICOS
que quando se tornou em um discí- dor e ainda que no final se lançasse
as atividades do Ministério da InHoje: Atos de Louvor; Próximo
pulo deste mesmo Jesus, a quem em linha reta para seu objetivo, o
fância
retornarão
ao
templo
ou
as
domingo:
Kainós.
havia perseguido, o fizesse de ma- fazia com seus
olhos bem abertos,
Classes
de
Escola
Dominical
onde
neira muito ardente e trouxesse to- sabendo perfeitamente o que estaos
estiverem
acomdassenhores
suas faculdades
aopara
serviço
da SONOPLASTIA
va fazendo, crendo que fazia a mepanharem
a mensagem
bíblica junto
Diác.sábia
Arthur
e Diác.
pregação de
Cristo crucificado.
Sua lhorHoje:
e a mais
coisa
em Júlio;
favor
conversão
notável,
da causa que
queria promover.
aos
PAIS. foi
Portão
isso,
antestão
decomsaí- Próximo
domingo:
Diác. Ângelo e
pletade
e suas
total,residências,
que é natural
o FAver Mauro.
Em Corinto, a palavra de ordem
rem
POR
tão cheio
de energia
pela de
verdade
VOR,
lembrem
seus filhos
pegar ao apóstolo Paulo era pregar a cruz
comoBíblias.
antes havia sido seu violento RECEPCIONISTAS
em sua desnuda simplicidade. Em vez
suas
opositor.
de saber
coisaseque
não poHoje:muitas
dona Marta
Fernando;
Um homem tão íntegro como era diam conduzir ao tema principal, não
PROFESSORES
Próximo domingo: Noraci e
o apóstolo Paulo, tão completamen- quis saber nada em Corinto, senão
Professores
da
Escola
Dominical
Mariinha.
te capaz de concentrar todas suas a Jesus Cristo, e Ele crucificado.
do
dia e16/11.
Classe Ientregue
– Rev. Seria muito bom que a cultura e o
forças,
tão inteiramente
Jefferson;
Classe
II
–
Presb.
Saulo; DIÁCONOS
DEpensamento
PLANTÃO moderà fé de Jesus, tinha provavelmente
tão ostentado
Classe
III – Presb.
Cícero;
Classe
semana:
Thiago
V., Tiago
que incorporar-se
à Sua
causa
com no Nesta
chegasse à mesma
conclusão.
IV
Sônia;
Classe
– Presb.
Elizeu,
F., J. Francelino.
todo–seu
coração
e suaValma
e sua B.,
Oxalá
que Moisés
não percamos
a essênforça, e se
propor
não saber
nada Próxima
cia da mensagem
a
Kleber;
Classe
dea Jovens
– Diác.
semana:cristã:
Lúcio, pregar
J. Cláualém de seu
Senhor
Con- dio,
Cristo
e esteJúlio,
crucificado.
Sandro;
Classe
decrucificado.
Adolescentes
Sandro,
Geazi.
tudo,
não
pensem
o apóstolo
–
Kátia;
Classe
de que
Catecúmenos
era
um
homem
que
facilmente
Extraído e adaptado do Sermão
– Presb. Paulinho; Classe abde CHAZINHO
sorvia um só pensamento. Ele era,
nº 1264, pregado em 31 de dezembro
Juniores II – dona Cila.
Hoje: Conceni e Rose; Próximo
acima da maioria dos homens, um
de 1875 pelo Rev. C. H. Spurgeon, no
domingo:
Noraci e Solange.
homem que raciocinava calma, judiTabernáculo Metropolitano em
LIÇÕES
ciosa, franca e prudentemente. PerNewington – Inglaterra
Lições
da Escola Dominical
do dia VISITAS PASTORAIS
cebia
as implicações
e as relações
16/11.
Classes
Adultos:
Classe
Do Rev.
Rev. Jefferson
JeffersonBatista
– Terça-feiNeres
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ra, às 15 horas, Crisonéia; Quinta-feira, às 20 horas, Thiago e
Raíssa.
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14h30, dona Maria Gripe;
Sexta-feira, às 14h30, dona Hormezinda.
Do Sem. Wilian – Sábado, às
15 horas, Iago Souza; Sábado, às
16 horas, Reginaldo Oliveira.
Do Rev. Evando – Terça-feira,
às 15 horas, dona Romana; Terçafeira, às 20 horas, Renato e sr. José
Nilo.
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; José Ferreira, irmão dos
Presbs. Israel, Ivo e Ailton; dona
Honorita Maria de Jesus, mãe
Presb. Cícero; dona Maria Rita;
Levi, filho da irmã Joselina; dona
Maria Bernadina, mãe da Míriam
Gonçalves; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo (9153-8917); Ataliba
Barbosa; dona Ocinéia; Sr. Adelson,
Pai do Edson Otaviano.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 84:1-2
b) Hino Congregacional nº 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10
e) Hino Congregacional nº 254
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 25:18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Elizeu Couto
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 62
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 137
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
09/11
09/11
09/11
11/11
12/11
14/11
14/11
14/11

Gabrielle Ribeiro Couto ........................................................... 3374-9887
Douglas Armando Ferreira ...................................................... 9576-0025
Thiago Alves de Sales ............................................................. 8501-1481
Lucas Vidal Cardoso ............................................................... 3357-2134
Primadete Neri Barros ............................................................. 3352-4137
Marcelie Comaccio dos Reis Oliveira ........................................ 3353-3294
Wendell Lúcio Mendes de Souza ............................................... 3264-5869
Ana Paula Álvares Nazareth .................................................... 8185-6379

