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Pastoral
A exaltação gloriosa do Redentor em Sua segunda
vinda para julgar o mundo
O nosso Deus estabeleceu um dia em
te o tribunal de Cristo, para que cada
que irá julgar o mundo com plena justium receba segundo o bem ou o mal
ça, por meio de Cristo Jesus. O Jesus que
que tiver feito por meio do corpo”
foi humilhado, morto, ressuscitado, as(2ª Coríntios 5:10).
cendido aos céus e que está assentado à
2) Cristo julgará todos os seres
destra do Pai, um dia virá em toda a Sua
humanos – Todos os seres humanos, os
glória para julgar o mundo com justiça.
que já morreram e os que estiveram viO Catecismo Maior de Westminster nos
vos, serão julgados. Tanto os justos como
ensina que a exaltação de Cristo consisos injustos comparecerão ao tribunal de
te em quatro estágios: “1) Sua ressurCristo, Paulo deixa isso muito claro na
reição dos mortos, 2) Sua ascensão aos
sua epístola aos romanos: “Pois todos
céus, 3) No assentar-se à mão direita do
compareceremos perante o tribunal
Pai e 4) Sua segunda vinda para julgar o
de Deus” (Romanos 14:10).
mundo”. Em edições passadas, destacaa) Justos – Os justos serão julgamos sobre a Exaltação Gloriosa do Redos, mas, não serão condenados. Paulo
dentor no assentar-se à mão direita do
também afirma: “Agora, pois, já nePai, hoje, por fim, trataremos da
nhuma condenação há para os que
Exaltação Gloriosa do Redentor em Sua
estão em Cristo Jesus” (Romanos 8:1).
segunda vinda para julgar o mundo.
Nesse glorioso dia todos os justos comQuando observamos os esparecerão diante do tribunal de
tágios da exaltação de Cristo,
Cristo com firme confiança,
“No dia do
podemos ver que dois são paspois, todos seremos declarados
julgamento
de
sados: a Sua ressurreição e a
justos com base em nossa parSua ascensão; Um é presente: todos os homens, ticipação na justiça de Cristo;
Cristo será
Ele está assentado à destra de
b ) I nj us to s – Todos os
Deus o Pai; Outro diz respeito
ímpios serão julgados e consobremaneira
ao futuro: a Sua segunda vindenados. Esse será um dia teexaltado
da para julgar o mundo.
nebroso e horripilante para os
O Último Dia será um dia diferente de
que viveram na prática de pecado. Jetodos os outros dias. E será marcado por
sus julgará a todos com absoluta justiça
vários eventos. Um desses eventos será
e não lhe restará outra alternativa a não
o juízo final. Nesse dia o supremo Juiz e
ser aplicar a sentença: “apartai-vos de
Legislador do universo, vestirá as mesmim, malditos, para o fogo etermas roupas bordadas de majestade, como
no...” (Mateus 25:41). Cristo julgará
o Pai e, será exaltado sobremaneira ao
Judas que o traiu, julgará Pilatos que o
assentar-se no grande tribunal para julcondenou injustamente, julgará os solgar. Como afirma o puritano Thomas
dados que o chicotearam. Todos aqueWatson: “Essa será a mais alta corte de
les que, sem compaixão, impuseram-lhe
tribunal para julgamento que jamais exishumilhações públicas horríveis, culmitiu, onde não haverá mais apelação”.
nando com a desumana crucificação,
Duas questões devem ser observatambém, dobrarão os seus joelhos pedas com relação à exaltação gloriosa do
rante o supremo, glorioso e exaltado
Redentor em Sua segunda vinda para
Juiz. Reis deixarão os seus tronos e vijulgar o mundo:
rão até esse julgamento.
1) Cristo julgará o mundo com
No dia do julgamento de todos os
Justiça – Em justiça, isto é, de acordo
homens, Cristo será sobremaneira exalcom a justa lei de Deus. Geerhardus Vos,
tado. Para os ímpios será um dia de terdisse: “Pela primeira vez em toda a hisror, no entanto, para o cristão, será um
tória da humanidade se dispensará jusdia de alegria e glória, pois, nesse dia
tiça absoluta à raça humana”. Ele julgará
acontecerá a glorificação final da Igreja
o mundo com justiça, dando a cada um
e a consumação da obra redentora do
conforme o que mereceu, como afirma
Verbo encarnado.
Paulo aos coríntios: “Porque importa
que todos nós compareçamos peranRev. José Marcos de Oliveira Silva
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Que o Deus Provedor continue
com

as Suas bênçãos repousadas sobre
os dizimistas fiéis e sensibilize os
infiéis. Solicitamos a todos os irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no
mural do Salão Social, semanalmente.
NASCIMENTO
Trazendo a alegria própria de uma
filhinha querida e esperada, nasceu
em 27 de maio, a Isadora, filha do
casal, Felipe e Maria Rita e netinha
da Rose e Diác. Evandro. A estes
queridos, os nossos cumprimentos.
“Herança do Senhor são os filhos”, (Salmo 127:3).
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje o Rev. José Marcos estará,
na Escola Dominical da Congregação em Santa Maria e por ocasião
do Culto, na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do apóstolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo”, (Romanos 10:17).
Cremos que Deus somente é conhecido o suficiente para proporcionar
salvação ao eleito, por meio da fiel
pregação da Escritura. A distribuição das “Biblinhas” é um meio eficaz para a difusão do evangelho.
Foram impressos 150.000 exemplares das “Biblinhas”. O material está
em um dos aparadores na saída do
nosso templo.
USO DAS INSTALAÇÕES
Informamos a todos os membros
da 2ª IPT que para usar as instalações do templo é imprescindível a
verificação prévia junto ao Rev.
Jefferson, pois, a agenda da igreja
é muito dinâmica em virtude de suas
diversas atividades.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livro sobre O Futuro do
Calvinismo, o pastor e escritor
presbiteriano, Rev. Leandro Lima
questiona como anda o Calvinismo
nesses tempos pós-modernos?
Quais são suas probabilidades de
sobrevivência e expansão agora e
nos próximos anos, com todas as
transformações que a sociedade
mundial enfrenta? O autor busca
dizer o que o Calvinismo deveria ser
para continuar eficiente nesses dias
da pós-modernidade. De acordo com
o Rev. Leandro Lima: “em março
de 2009, a famosa revista mundial
Time listou as dez ideias que, segundo a revista, estavam mudando o mundo. O esforço do órgão
midiático foi o de coletar as ideias
variadas que estavam fazendo diferença na cultura norte-americana dos tempos atuais e que possuem alcance global. Uma das ideias
listadas (a terceira), para a surpresa de muitos, foi o movimento
que está sendo chamado de novo
Calvinismo”.
BREVE CATECISMO
Pergunta 16: Caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? Resposta: Visto
que o pacto foi feito com Adão não
só para ele, mas também para sua
posteridade, todo gênero humano
que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na
sua primeira transgressão. Referências: Gênesis 1:28; Atos 17:26;
Romanos 5:12-14 e 1ª Coríntios
15:21-22.
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.

FALECIMENTO
Na última quarta-feira, próxima
passada, em Taguatinga-DF, aos 81
anos, em decorrência de diversos
problemas de saúde, faleceu o Sr.
Geraldo dos Santos, pai da nossa
querida irmã, Raquel Gonçalves. O
Rev. Jefferson participou do ofício
fúnebre. “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.
ESTUDO BÍBLICO
Dificilmente esgotaremos a riqueza, beleza e grandeza do Sermão
da Montanha. Nos evangelhos estão sobressalentes as instruções
passadas por Cristo aos Seus discípulos. É Ele quem sempre ensina,
em todo o tempo e lugar, circunstâncias e momentos: no templo, nas
sinagogas, nas praias, nas estradas, nos lares, em público e em particular, nas reuniões íntimas e sociais, operando milagres e incentivando as pessoas ao redor. De acordo
com o Rev. Wilson de Souza Lopes,
destacado pastor e escritor presbiteriano, Cristo Jesus: “ao tomar os
conceitos da Lei, imprime aquela
atualidade que Seu ensino lhe impõe para, em seguida, aprofundar
seu significado, reinterpretando a
visão conceitual da Lei e vergastando o formalismo, o legalismo e
o ritualismo farisaicos, demonstrando o dogmatismo da vida exterior,
pois, o Reino de Deus está voltado
para a vida interior, comprometida
com o Deus vivo e manifestada nos
valores espirituais que permanecem”. 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, será ministrado pelo Rev. José
Marcos.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
“Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos
helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam
sendo esquecidas na distribuição
diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável
que nós abandonemos a palavra
de Deus para servir às mesas.
Mas, irmãos, escolhei dentre vós
sete homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos
deste serviço; e, quanto a nós,
nos consagraremos à oração e ao
ministério da palavra” (Atos 6:14). De acordo com o Rev. Harry
Reeder, pastor e escritor estadunidense dos nossos dias: “A oração
era tão importante para os fundadores da igreja e tão fundamental
para o sucesso dela que eles estavam determinados a não se separar dela, nem mesmo por causa de
outros ministérios bons e necessários. Porém, hoje, em nossas igrejas, com frequência qualquer outro ministério tem prioridade sobre
a oração. Uma igreja pode até ter
um líder carismático ou programas
engenhosos, mas é ineficaz porque
parou de orar. Por outro lado, a
igreja que se compromete com a
oração, não importa o quanto às
circunstâncias se tornem ruins,
pode ser renovada e reedificada
pelo poder do Espírito Santo”. Tendo em vista a relevância da prática
da oração vamos todos participar
da reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela SAF,
irmã Eliana Pereira.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
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VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 20 horas, Diác. Wanderlúcio
e Débora; Quarta-feira, às 14h30,
Sr. Antônio e dona Francisca; Quinta-feira, às 20 horas, Diác. Lúcio e
Jeane.
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 11 horas, dona Fátima Rodrigues; 14h30, dona Maria da Conceição.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
d e v e m o s o r a r e v i s i t a r : Re v.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (Telefone: 35322595); Patrícia Vieira (3358-5160);
dona Terezinha Queiroz (33545079); dona Maria Grippe; dona
Raquel de Melo; Gilsemar, irmão da
dona Vânia; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha da Hélia; José Ferreira, irmão dos Presbs. Israel, Ivo e
Ailton; Sr. Saul, esposo da dona
Alfa; dona Honorita Maria de Jesus, mãe Presb. Cícero; Sr. Natalício Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da dona
Dete e dona Isabel.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 67:3-5
b) Hino Congregacional nº 26
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 63
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 32:2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
d) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. José Francelino
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 7:7-12
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 127
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
09/06
09/06
09/06
09/06
10/06
10/06
11/06
12/06
12/06
12/06
13/06
13/06
13/06
14/06

Nisia Divina de Araujo Valeriano ............................................ 3354-5671
Lita Lousan do Nascimento Poubel .........................................................
Maria Cristina Lima Ferreira Araujo ....................................... 3372-1831
Wesley Carneiro de Araujo .................................................... 3532-2174
Druzila Ramos de Mendonça ..................................................................
Odete Aranha Cavalcante ...................................................... 3354-5336
Marcos Augusto Cerqueira .....................................................................
Eliana Rodrigues Neves Pereira ............................................. 3356-2080
Matheus Aranha Breder ......................................................... 3532-3998
Mariângela Martins dos Reis ................................................... 1206-1981
Amélia Rodrigues da Silva ..................................................... 3354-2035
Bruna Dias de Oliveira ...........................................................................
Heloysa Hermínia Andrade Ramos ......................................... 3353-3740
Eliete Keille Alves da Silva ..................................................... 3034-0056

