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Adoração

“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade” (João 4:23)
Este versículo está inserido no ditem ouvidos, mas não ouvem; tem
álogo entre Jesus e uma mulher
nariz, mas não cheiram; tem mãos,
Samaritana. Jesus revelou a situação
mas não apalpam” (Salmo 115:5-7).
conjugal irregular daquela mulher, que
A adoração não pode ser ignorante.
por sua vez ficou embasbacada. Foi
Pode até começar com sentimento,
compelida a mudar de vida, então protodavia, haverá um momento de alta
curou uma maneira de reparar a sua
reflexão a esta resposta emocional.
vida com Deus: “nossos pais adoraTerceiro: A adoração equivocada é
vam neste monte; vós, entretanto,
supersticiosa. De maneira generalizadizeis que em Jerusalém é o lugar
da, as pessoas são supersticiosas. Têm
onde se deve adorar” (João 4:20).
medo de passar debaixo de uma es“Disse-lhe Jesus: Mulher, podes
cada; sentem-se incomodadas se, porcrer-me que a hora vem, quando
ventura, um gato preto lhe cruzar o canem neste monte, nem em Jerusaminho; carregam um pé de coelho na
lém adorareis o Pai. Vós adorais o que
bolsa e/ou carteira para atrair sorte;
não conheceis; nós adoramos o que
Até
mesmo
as
pessoas
conhecemos, porque salvação vem
assumidamente céticas, na realidade
dos judeus. Mas vem a hora e já chesentem que pode haver algo de vergou, em que os verdadeiros
dade nas superstições e que é melhor
adoradores adorarão o Pai em espíprevenir do que remediar.
rito e em verdade” (João 4:21-23).
Em decorrência desta tendência a
Nesta fala de Jesus, imsuperstição, há pesplicitamente percebesoas fundamentando
“Entretanto, a verdadeira
mos três problemas no
sua religião no vago
vida com Deus não está
direcionamento equi- arregimentada no medo, e temor do que poderia
vocado da adoração.
acontecer se não
sim no amor ao
Primeiro: Uma adoprestarem atenção a
Pai Celestial pelo
ração
equivocada
Deus. Há manifestaque Ele é”
constrói um deus conções de espiritualidaforme as suas preferências, desejos e
de que mais parece uma espécie de
inclinações
pecaminosas.
Os
ritual supersticioso para aplacar a ira
samaritanos selecionavam o que lhes
de deuses imprevisíveis e impessoais.
convinha da Palavra de Deus. AcreditaEntretanto, a verdadeira vida com
vam que a Bíblia apenas contém, mas
Deus não está arregimentada no
não é em sua totalidade a Palavra remedo, e sim no amor ao Pai Celestial
velada de Deus. Os samaritanos pospelo que Ele é; gratidão pelos Seus
suíam uma fé e devoção parcial. É exportentosos feitos na história da hutremamente carnal selecionar verdades
manidade; e, o imenso e incontido
a respeito de Deus que convêm e não
anseio de achar vida unicamente nEle.
observar o computo.
Cristo assinalou a verdadeira adoSegundo: Uma adoração equivoração: “Deus é Espírito”. Ora, pelo
cada é ignorante e sentimental, “vós
fato de ser Espírito, Deus não está liadorais o que não conheceis”. A adomitado ao nosso espaço e tempo. Essa
ração tem como objetivo primário volé uma das razões da adoração a ídotar todos os nossos pensamentos,
los ser um grave insulto à natureza de
sentimentos e disposições para Deus.
Deus. A adoração verdadeira não conA adoração direcionada erradamente
siste em chegar a um lugar determinaconduz o homem a criar um deus condo e muito menos em passar por um
forme a sua imagem e semelhança. Em
ritual ou liturgia. A adoração verdadeiúltima instância, o homem se torna
ra flui de corações que foram profunda
igual ao seu objeto de adoração, e,
e intensamente transformados pelo
por conseguinte, sucumbe na mais
poder da graça de Cristo.
profunda ignorância: “tem boca, mas
não fala; tem olhos, mas não vêm;
Rev. Jefferson Batista Neres
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LISTA DOS DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era
grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tirado
do s
melh ores
despojos”
(Hebreus 7:4). É indiscutível e visível as pródigas bênçãos materiais e financeiras de Deus em nossas famílias e em nossa igreja. Deus
é o dono do ouro e da prata, todavia, a igreja vive dos dízimos e das
ofertas. Se toda igreja fosse
dizimista faríamos mais. Louvamos
a Deus pela fidelidade da maioria,
razão pela qual a nossa igreja oferece todo suporte e conforto necessário para sustentação e promoção dos nossos trabalhos: alimentação, material didático, manutenção dos equipamentos, salários, etc. 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.
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.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livro sobre Autoestima:
uma perspectiva bíblica, o escritor cristão norte-americano, Jay
Adams descreve a origem do movimento da Autoestima, os fundamentos por trás desta posição e o modo
como este pensamento se infiltrou
nas igrejas contemporâneas por meio
de pensadores cristãos e alterou a
interpretação e aplicação dos ensinos bíblicos. Fazendo uma consistente avaliação deste movimento a
partir das Escrituras, o autor mostra
de maneira clara e objetiva que o
movimento da Autoestima não possui uma base bíblica que recomende
sua utilização entre as fileiras cristãs, trazendo à luz os perigos de tal
movimento para a vida cristã: “em
toda a parte, os professores da
autoestima confrontam as crenças
que valorizamos, trocando nossos
costumes na educação dos filhos por
novos métodos, reescrevendo nosso hinário e exigindo mudança em
nossa pregação”.
NOVOS MEMBROS
“Diariamente perseveravam
unânimes no templo, partiam o
pão de casa em casa e tomavam
as suas refeições com alegria e
singeleza de coração, louvando
a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor, dia
a dia, os que iam sendo salvos”
(Atos 2:46-47). No culto à noite
acolheremos, os seguintes irmãos
recebidos como membros comungantes, na última reunião do Conselho: Neemias Francisco Santos,
Hayane Cristina Ribeiro Santos,
procedentes da 3ª Igreja Presbiteriana de Ceilândia. Foi recebida pelo
Conselho a irmã, Adoraci Pereira
Alves, na Congregação de ArinosMG. A todos estes queridos as nossas boas vindas seguidas de nos-

sas súplicas a Deus para que sejam
uma bênção na nossa igreja e a igreja seja uma bênção na vida dessas
famílias.
BREVE CATECISMO
Pergunta 17: Qual foi o estado
a que a queda reduziu o gênero humano? Resposta: A queda reduziu
o gênero humano a um estado de
pecado e miséria. Referências: Romanos 5:12.
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
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 permane-

cem”. Portanto, convictos da importância dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos participar do Estudo no Sermão do Monte, Da Vingança que, nesta quartafeira, às 20 horas, será ministrado
pelo Sem. Wilian.
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
6:1-4). 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 as 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 reu-

cias, POR FAVOR, lembrem seus filhos
nião de orações que nesta quartaPastoral
feira será dirigida pela SAF, irmã de pegar suas Bíblias.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: William, Lúcio,
Sandro, Ataliba, J.Francelino. Próxima semana: Moisés C., Diêgo,
Marcelo, Moisés F., Geazi.
CHAZINHO
Hoje: Alenir Borges e
Rosângela; Próximo domingo:
Jeane e Lígia.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 20 horas, Diác. Wesley Carneiro e Tânia; Quinta-feira, às 20
horas, Diác. Sandro e Cláudia.
Do Sem. Wilian – Quinta-feira, às 19h30, Iago e Igor; Sábado, às 19h30, Lucas e Leandro.
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 (Telefone: 35322595); Patrícia Vieira (33585160); dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); 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 138:1
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 138:2-8
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 51:9-10
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Ângelo Matos
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Recepção de Novos Membros
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
2ª Timóteo 3:14-17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Sem. Wilian
d) Hino Congregacional nº 110-A
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
15/06
16/06
18/06
18/06
18/06
20/06
21/06

Helia Aparecida Gomes ............................................................ 3355-521
Gisele Cavalcante Teixeira Honorato ........................................ 3353-4310
Vitor Hugo Cavalcante ............................................................ 3435-6408
Elizeu da Silva Couto .............................................................. 8154-9038
Leonardo Alves da Silva .......................................................... 3357-2134
João Lucas Borges .................................................................. 3964-0141
Elisvane de Sousa ................................................................... 8447-9102

