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Pastoral

Rendei graças ao Senhor
“Rendei graças ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura
para sempre” (Salmo 107:1)
A palavra “gratidão” talvez seja
uma das mais mencionadas no círculo cristão. O “render graças ao Senhor”, no entanto, não pode ser um
mero ato de proferir palavras, mas,
verdadeiras atitudes que brotam de
um coração completamente voltado
para Deus. Gratidão, portanto, não é
um simples gesto de cordialidade ou
bom costume.
A gratidão é uma qualidade de
quem é grato. É uma atitude de reconhecimento por alguém que lhe prestou um benefício. Assim sendo, eis
dois motivos pelos quais devemos ser
gratos a Deus:
Porque Deus é bom – O salmista
se refere a Deus como sendo bom.
Logo depois de dizer que Deus é bom
ele faz referência a um dos acontecimentos históricos que marcou profundamente o povo de Israel e consequentemente o decurso de toda história do povo cristão. Tal acontecimento foi o exílio egípcio, onde o povo
de Deus vivenciou momentos de intensa aflição. O salmista olha para a
história do seu povo e ao rememorála reconhece o quanto Deus foi bondoso para com os filhos dos homens.
O Senhor os resgatou da mão do
inimigo, os congregou, os conduziu
pelo caminho reto, os dessedentou,
entre outras maravilhas que o Senhor
fez em favor do Seu povo (vs 2-9). Os
livramentos, a providência e a orientação de Deus, conduziram o salmista
ao reconhecimento de que a bondade é inerente à natureza de Deus.
O fato de Deus ser bom é um grande motivo para expressarmos nossa
gratidão a Ele. Olhe para sua história
e ao invés de apenas lamentar as
perdas, as dificuldades, as aflições e

os momentos de angustia, agradeça.
Agradeça a Deus pelas dificuldades
vencidas, pelas perdas superadas,
pelas aflições dirimidas e pelos momentos de angustia vencidos.
Devemos ser gratos, porque Deus
é bom, mas também:
Porque Deus é misericordioso –
Bondade e misericórdia se misturam
na composição de todo esse salmo.
Do verso 10 – 43 o salmista proclama
de maneira enfática a misericórdia de
Deus. O povo “se rebelou contra a
palavra e o conselho do Altíssimo”
(v.11) e, por isso, viu-se debaixo das
sombras da morte e preso pelas grades da aflição. Apesar da rebeldia do
povo, Deus estendeu sobre ele sua
infinita misericórdia. Bondade e misericórdia seguiram o povo do Senhor,
mesmo esse não sendo merecedor.
Deus também tem sido misericordioso para conosco que, a semelhança de Israel somos Seu povo. Não
obstante, temos também em muitos
momentos e de várias maneiras, a semelhança de Israel, desobedecido ao
Senhor e, Ele tem sido misericordioso
para conosco. Se Deus nos tratasse
conforme nosso merecimento, certamente, seriamos todos condenados,
mas, por ser Ele um Deus bondoso e
misericordioso somos perdoados mediante o sacrifício de Seu filho Jesus.
Sem sobra de dúvida, há vários
outros motivos pelos quais devemos
ser gratos a Deus, mas os dois motivos aqui mencionados nos estimulam
a demonstrar através de nossas vidas e atitudes a devida gratidão pela
bondade e misericórdia do Senhor.
Sejamos, pois, gratos a Deus.
Rev. Alexandro Luiz Ramos
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LISTA DOS DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o
dízimo, Ele requer o nosso coração. Antes de Deus ordenar
trazer o dízimo, Deus ordena
trazer a vida. O princípio bíblico
é que o coração precisa vir primeiro para Deus, depois o bolso virá naturalmente. Jesus expressou isso de forma muito
clara ao dizer que “onde está
o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração”
(Mateus 6:21). No que diz respeito ao dízimo não há meio termo, somos fiéis ou infiéis. O
dízimo passa pela mordomia
Cristã, que é a administração
correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposição. Em decorrência da fidelidade da maioria, a Casa do Tesouro tem condições de desempenhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financeiro. 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.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Ortodoxia Humilde, o
autor Joshua Harris examina os
ensinos do Novo Testamento
sobre o chamado para que os
cristãos tenham uma coragem

permeada de amor, que ignora
controvérsias tolas, suporta o
mal pacientemente e defende a
verdade com espírito generoso.
Sem esse tipo de humildade,
Harris afirma, “nós nos tornamos
como os fariseus – corretos em
nossa doutrina, mas alguém que
prejudica a defesa da verdade
com nosso orgulho”.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 96: “De que utilidade especial é a lei moral aos
homens não regenerados? Resposta: A lei moral é de utilidade
aos homens não regenerados
para despertar as suas consciências a fim de fugirem da ira
vindoura (Romanos 7: 9; 1ª Timóteo 1:9-10) e forçá-los a
recorrer a Cristo (Gálatas
3:24); ou para deixá-los
inescusáveis e sob a maldição
do pecado (Romanos 1:20;
Romanos 2:15), se continuarem nesse estado e caminho
(Gálatas 3:10); Romanos
6:23).
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO, assistindo
pastoralmente aqueles irmãos.
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.
VISITANTES
É com alegria e satisfação
que recebemos aos nossos visitantes. Esperamos que se sintam bem entre nós e que a fé
que celebramos juntos possa
encher as suas vidas de alegria
e esperança. Sejam bem-vindos.
CORAIS EM DESCANSO
Em janeiro, os nossos Corais desfrutarão de um período
de descanso. No primeiro domingo de fevereiro retornarão
às suas atividades. O Coral Cantares precisa de vozes, especialmente masculinas. Os interessados, favor procurar o Presb.
Celso ou a Eulina.
REV. JEFFERSON
Desde ontem até o dia 26
deste mês, o Rev. Jefferson
estará de férias. Será um período de justo e necessário
descanso. Em sua ausência, o
pastorado efetivo ficará da seguinte maneira: de 2 a 14 de
janeiro, Rev. Alexandro e de
15 a 26 de janeiro, Rev. José
Marcos.

ESCOLA DE MÚSICA
“Cantai ao Senhor um
cântico novo, porque ele tem
feito maravilhas; a sua destra e o seu braço santo lhe
alcançaram vitória” (Salmo
98:1). As novas matrículas da
Escola de Música para o próximo semestre já estão abertas
e são limitadas. Poderão ser
efetuadas junto aos professor es H o fm ann, Nat hál i a e
Mateus. São 8 vagas para o piano e 7 vagas para o violão. A
2ª IPT está custeando bolsas
para investimento nos irmãos
que, efetivamente, usarão suas
habilidades musicais no culto a
Deus. É importante ressaltar
que a igreja arcará com 50%
das mensalidades para membros dizimistas.
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.
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Rendei graças ao Senhor

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia; Próximo domingo: Alenyr e Rosângela.
INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em
seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moisés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Alice, esposa do Sr. Nilo; dona Lília Maciel;
dona Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Sônia Maria Magalhães, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona
Wylliene (9672-7688); Lília, irmã
da Dra. Leila; Marize, amiga da
irmã Darcy; Natália Pignata, sobrinha da Fabíola; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha
da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Rosimeire Couto;
Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes; Sr. José Augusto Cavalcante, pai da Ivonete; Sr. José
Ferreira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional nº 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 144:1-15
e) Hino Congregacional nº 38
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 145:8
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Geazi
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Rute 2:1-23
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 62
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
03/01
03/01
03/01
04/01
04/01
05/01
08/01
09/01

Francisca Maria Silva dos Santos ..........................................
Sandra Zila Santana Correia ................................................
Juliana Cavalcante Borges ....................................................
Gustavo Manso Marques .......................................................
Ana Paula da Rocha Travassos .............................................
Andressa da Silva ................................................................
Cleomar Webert Alves da Silva .............................................
Alice Maria de Castro Pereira ...............................................

