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Pastoral
A Inconveniência do Carnaval
“Alegrar-te-ás, na tua festa, tu e teu filho, e tua filha, e o
teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o
órfão e a viúva, que estão dentro das tuas cidades”
(Deuteronômio 16:14)

Uma das buscas mais frequentes do ser humano, aliás, creio
ser a mais recorrente, é o exercício da alegria. E isto não é desonesto e nem errado, é antes
uma recomendação da Palavra
de Deus, conforme expressa o
texto acima. A festa à qual o texto menciona tinha a duração de
sete dias e nela todos deveriam
se alegrar. Entre outras verdades,
extraímos daqui dois fatos: a)
Deus tem prazer na alegria humana; b) Deus aprova e recomenda a realização de festas.
No Brasil, desde sexta-feira
passada até a próxima terçafeira está ocorrendo a sua mais
famosa festa, o carnaval. Esta
festa pode ser recomendada, ou
mesmo aprovada por Deus?
Trará, de fato, alegria para os
seus participantes?
Na festa instituída por Deus,
havia confraternização entre os
parentes e amigos. Porém, a
parte mais expressiva era a
adoração e o louvor ao Senhor.
Deus e a santificação dos
festejantes eram o ponto alto
de tal celebração.

O carnaval é uma festa onde
predominam a luxúria, a
intemperança e a pornografia.
Nos desfiles das escolas de samba, que supomos ser a parte
mais institucionalizada de tal festa, as mulheres desfilam seminuas. As mulheres que fazem a
propaganda nas frequentes chamadas do carnaval, aparecem
nas mesmas condições. As drogas e o sexo livre rolam soltos.
Tais práticas prejudicam a saúde e ofendem a boa moral e os
costumes.
Diante destes e de outros
tantos fatos temos a certeza de
que tal festa não tem a aprovação de Deus. Portanto, ao crente no Senhor Jesus, cujo corpo
é templo do Espírito Santo e cujo
fim principal de sua vida é glorificar a Deus, o carnaval lhe é de
todo inconveniente e prejudicial.
As festas dos crentes devem trazer diversão, alegria e
outros benefícios saudáveis,
sem prejuízo da honra e do louvor a Deus.
Rev. Jefferson Batista Neres
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RETORNO CORAIS E IGREJA
Depois de um período necessário de viagens e descanso dos integrantes dos corais e de muitos irmãos, hoje, o Coral Cantares, Coral
Canto Livre e Coral Perfeito Louvor
retornarão às suas atividades no
louvor ao Senhor. Que Deus continue abençoando o trabalho de todos esses queridos irmãos: “Louvai
ao SENHOR, porque é bom e
amável cantar louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem o cântico
de louvor” (Salmo 147:1).
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.
Há 15 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 a Tânia.
CLASSE DE CASAIS
As matrículas da nova temporada da Classe de Casais estão abertas. Os interessados favor procurar
as Superintendentes e/ou os Secretários da Escola Dominical para efetivar a sua matrícula.
CATECÚMENOS
As inscrições para a Classe de
Catecúmenos serão iniciadas hoje.
Os visitantes que desejam um maior comprometimento com o Senhor
da Igreja, Cristo Jesus, irmãos oriundos de outra denominação recebidos pelo Conselho e os que foram
batizados na infância que desejarem realizar a sua pública profissão
de fé, deverão participar desta classe. As matrículas poderão ser
efetuadas com os secretários da
Escola Dominical.
SECRETARIA
Durante as férias da Ana Paula,

a secretaria funcionará em horário
especial, de terça a sexta-feira, das
8 às 12 horas. A responsável pelo
atendimento será a Ev. Ana Eliza.
ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos expedientes na nossa igreja: Rev.
Jefferson, terças e sextas-feiras,
das 8 às 12 horas; quartas e quintas-feiras, das 14 às 18 horas; Rev.
José Marcos, terças às sextas-feiras, das 8 às 12 horas; Rev. Alexandro, terças às sextas-feiras,
das 14 às 18 horas; Ev. Ana Eliza,
terças às sextas-feiras, das 08 às
12 horas; Tesouraria, segundas às
sextas-feiras, das 8 às 12 horas.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na 4ª Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente
aqueles irmãos.
ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo
qual Deus fala ao coração do crente. Muitas vezes, ensinando-o como
desfrutar do seu poder e da sua misericórdia. Ou, às vezes, advertindo o crente sobre negligências ou
displicências prejudiciais ao devido
e necessário crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, às 20 horas,
daremos continuidade aos Estudos
sobre os Encontros que será ministrado pelo Rev. 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 ocaso. 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. Nós 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
20h30 horas, no Salão Social que
será dirigida pela SAF.
LISTA DOS DIZIMISTAS
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
nosso 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
Sobre a sua obra, Abrigo no
Temporal, o Dr. Rev. Paul David
Tripp expressa: “A minha esperança é que essas reflexões preencham
o seu coração com uma esperança
paciente que se torne cada vez mais
forte com o passar dos dias manchados pelo sofrimento”. Paul Tripp
escreve a partir da experiência do
seu próprio sofrimento e sua habilidade como pastor e conselheiro ao
auxiliar pessoas em momentos problemáticos. Ele sabe como é passar
por temporais na vida, mas, mais
importante do que isso, ele sabe
onde encontrar abrigo. Este livro
ajudará qualquer pessoa que esteja
esperando encontrar abrigo.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 101: Qual é o prefácio dos dez mandamentos? Resposta: O prefácio dos dez mandamen-

tos é: “Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da
casa da servidão”. Nestas palavras
Deus manifesta a sua soberania
como JEOVÁ (Senhor), o eterno,
imutável e todo-poderoso Deus,
existindo em si e por si, cumprindo
todas as suas palavras e obras,
manifestando que é um Deus em
pacto, com todo o seu povo e com
o Israel antigo; que assim como tirou a estes da servidão do Egito,
assim nos libertou do cativeiro espiritual, e que, portanto, é nosso
dever aceitar a Ele só por nosso
Deus e guardar todos os seus mandamentos. Referências: Êxodo
20:2; Isaías 44:6; Êxodo 3:14 e
6:13; Atos 17:24 e 28; Gênesis 17:7;
Romanos 3:29; Lucas 1:74-75 e 1ª
Pedro 1:15-18.
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 bemvindos.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contempo-

râneas de qualidade. A rádioPastoral
pode crianças do Ministério da Infância,
ser acessada, gratuitamente, pelo na Escola Dominical. É imprescindíseguinte link: http://www.ipb.org.br/ vel a presença de todos. O tema
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,
Moiséis C., Tiago B. e Robson R.;
Próxima semana: Willian, Anderson, Caludennes e Diêgo.
CHAZINHO
Hoje: dona Diva e dona Izabel;
Próximo domingo: Solange e
Eliana.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quinta-feira, às 15 horas, Jorge e Camila;
Quinta-feira, às 20h30, Guilherme
e Andressa.
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 (96727688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Marize, amiga da 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 Ferreira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 18:1-2
b) Hino Congregacional nº 21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 9:1-20
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 19:12-14
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Ângelo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
2ª Coríntios 4:15-18
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: “Porque Ele Vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
07/02
08/02
12/02
13/02

Sara Correa de Castro Figueiredo .............................
Driele de Souza ........................................................
Paula Almeida ...........................................................
Wylliene Barros Cavalcante .......................................

