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Pastoral
“Destruídos os fundamentos, o que poderá
fazer o justo?” (Salmo 11:3)
Nos últimos anos, nós brasileiros,
estamos estarrecidos com uma sucessão interminável de casos de corrupção envolvendo diferentes setores dos
poderes legislativo, executivo e judiciário. Episódios como o mensalão, a
máfia das ambulâncias, as falcatruas
envolvendo dezenas de empreiteiras,
a máfia na Petrobras. E os escândalos vão se sucedendo um após outro.
Que os políticos brasileiros são, em
grande número, indivíduos destituídos
de um caráter íntegro e valores sólidos é fato notório há muito tempo. O
que impressiona atualmente é a quantidade de funcionários públicos e membros do judiciário que têm enlameado
a sua reputação ao se envolverem com
as mais diferentes irregularidades. Por
outro lado, alguns segmentos do setor privado não têm ficado para trás.
Não são poucos aqueles que participam de fraudes, golpes e tramas sórdidas com o intuito de lesar o poder
público e a população. Junte-se a tudo
isto o fato de que as condenações dos
corruptos têm sido raras e a impunidade continua sendo a norma.
Diante dessas constatações dolorosas, nos perguntamos neste início de ano, o que se pode fazer. Será
que tem solução? O salmo 11 pode
nos ajudar a enfrentar toda essa situação. O salmo 11 fala de uma pessoa que vive dentro de uma sociedade em decadência moral. Uma sociedade marcada por forte corrupção.
Diante desse contexto de corrupção
e decadência moral, o salmista se
volta para o Senhor, entendendo que
somente Ele pode lidar e tratar de um
assunto tão delicado como este.
Diante de tanta coisa errada, pergunta o salmista: “destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?”
(versículo 3). A palavra “fundamentos”
é uma referência à lei e à ordem que
existe na sociedade. Quando estes princípios que estabelecem a ordem na sociedade começam a não valer mais, tudo
começa a ruir e não há mais esperança
de uma estabilidade social.
Que fundamentos seriam estes?

Coisas básicas como a sexualidade,
o respeito ao próximo, a honestidade, etc. Quando uma sociedade não
tem princípios e normas para a sexualidade, a estrutura familiar fica toda
comprometida. Quando não existe
honestidade numa sociedade, todos
são suspeitos até que se prove o contrário. Se todos são suspeitos cai por
terra a confiança, a dignidade, a honra
e o respeito. As relações ficam deturpadas. Quando não existe respeito
pelo próximo, criam-se leis absurdas.
Por mais que lutemos contra essa
filosofia que permeia a nossa sociedade, chegamos diante de situações
que parece impossível fazermos alguma coisa. A sensação é de que toda
a nossa força, toda a nossa inteligência, toda a nossa vontade são nulas.
“Quando os fundamentos são
destruídos, que poderá fazer o justo?” Diante desta postura de desesperança, nasce a expectativa de que
somente Deus pode fazer alguma coisa. Por isso que a partir do versículo 4
o salmista descreve a Deus no seu
governo e domínio. Apesar da aparente situação desastrosa do mundo a
sua volta, ele diz que “O Senhor é justo, ele ama a justiça” (versículo 7).
Mesmo que a sociedade se corrompa,
mesmo que o nível de decadência moral e de fé seja absurdo e atinja o mais
baixo padrão, Deus é poderoso e justo, recompensará a justiça e trará juízo
sobre a maldade. A justiça é algo agradável a Deus, e a falta dela produz indignação e ira no nosso Senhor.
Diante deste cenário, o salmista
voltou-se para Deus em oração. O
socorro e a esperança dele estavam
no Senhor. Todas as expectativas dele
residiam em Deus. Que assim também
aconteça com cada um de nós. Quando nos depararmos com situações de
injustiças e em contextos de corrupção, e não tivermos condições de agir
ou de fazer alguma coisa, devemos
expor diante de Deus a nossa súplica, e Ele, no Seu tempo agirá.
Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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pastorado efetivo da igreja foi
assumido pelo Rev. José Marcos.
ACAMP-UMP-UPA
Estão abertas às inscrições
para o acampamento que acontecerá entre os dias 05-09 de fevereiro, na chácara Recanto dos
Pássaros. A inscrição tem um valor simbólico de apenas R$ 70,00.
As vagas são limitadas. Para a
efetivação da inscrição e mais informações falar com: Hugo
Ferreira, Priscilla Arruda ou Celso
Augusto.
ENCONTRO DE CASAIS 2016
O Encontro de Casais da 2ª
IPT em 2016 está agendado para
os dias 24 a 26 de junho, na cidade de Caldas Novas-GO, na
Pousada do IPÊ. São 43 vagas. O
preletor será o Rev. Cleômenes
Anacleto. Tratará do tema: O Significado do Casamento. O valor do Encontro será de R$
950,00, valor que poderá ser parcelado. Faça a sua inscrição com
a Carol ou Tânia.
ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados irmãos professores da Escola Dominical, das classes de
adultos, jovens e adolescentes
que se encontra em nosso mural a escala para o próximo semestre. Observação: Esta escala é apenas indicativa, a definitiva será sempre a do Boletim
Dominical.
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
O livro: O Pecado é coisa seria! É uma adaptação simplificada
da obra (A Praga das Pragas –
Tratado sobre o Pecado) escrita
pelo puritano Ralph Vennin. Apesar de ter sido escrita em 1669
ela é atual. Nela Ralph Vennin traz
uma mensagem a uma geração
que tem um conceito do pecado
que é muito inadequado. O livro é
um chamado para que os homens
levem a sério o pecado e um convite para encontrarem o remédio
em Jesus Cristo.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 98: Onde se acha
a lei moral resumidamente compreendida? Resposta: A lei moral acha-se resumidamente compreendida nos dez mandamentos,
que foram dados pela voz de
Deus no monte Sinal e por Ele
escritos em duas tábuas de pedra, e estão registrados no capítulo vigésimo do Êxodo. Os quatro primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com
Deus e os outros seis os nossos
deveres para com o homem. Referências: Deuteronômio 10:4;
Mateus 22:37-40.
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.
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
professores Hofmann, Nathália 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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CHAZINHO
Hoje: Jeane e Antônia; Próximo domingo: Diva e Noraci.
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 (33545079); dona Wylliene (96727688); 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 (33521274); Rosimeire Couto; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes;
Sr. José Ferreira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional nº 21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 40:1-17
e) Hino Congregacional nº 33
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 102:1-2
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Anderson Lousan
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Salmo 130
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 68
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
19/01
19/01
20/01
20/01
21/01
21/01
23/01
23/01
23/01
23/01
23/01

Heloá Kamila Furtado Oliveira ................................................
Sóstenes Aranha Cavalcante .................................................
Wanildete Neri de Barros Ferreira ..........................................
Patrícia Vieira da Silva Santos ...............................................
Lucas Brasiliense Resende .....................................................
Jéssika Ribeiro Couto ............................................................
Cleime Claudino Braga ..........................................................
Débora Kátia Eller Viana Mendes ...........................................
Dayse Kelly Eller Viana Santos ..............................................
Amanda Regina Sardenberg Soares .......................................
Jessé Resende ......................................................................

