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Pastoral

Cheio de Graça e de Verdade
“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai”
(João 1:14)
João não apenas explicou o alvo
da encarnação, mas também o seu
caráter. Ele afirmou que a glória revelada na terra era repleta de “graça e de verdade”. Jesus encarnou o
casamento entre a graça e a verdade. Em Sua vida, morte e ressurreição está estampada a graça de
Deus. Deus enviou o Seu próprio filho, como o segundo Adão, a fim de
enfrentar as tentações de um mundo caído. Cristo cumpriu a Lei em
nosso favor, satisfazendo a justiça
de Deus pela própria vida. Ele, de
bom grado, ofereceu a Si mesmo
como perfeito Cordeiro de sacrifício,
para que a penalidade do pecado
fosse completamente paga. Ressuscitou do túmulo, adquirindo nova
vida para todo aquele que nEle crer.
Em Cristo, a verdade de Deus assume a carne. Jesus é a suprema
explicação de como Deus pretende
que as pessoas pensem e vivam. Em
Sua vida e em Seus ensinamentos,
Ele confronta a nossa insensatez com
a verdadeira sabedoria. Ele nos chama para um estilo de vida completamente oposto ao lugar que nossos
instintos pecaminosos nos levam.
Nosso maior problema é o pecado. O pecado não somente nos faz
rebeldes, sem esperança e idólatras,
mas ele também nos reduz a tolos.
Temos a tendência de amar a mentira, de enganar a nós mesmos e crermos piamente em nossos argumen-

tos vazios. Somos suscetíveis aos
enganos e às tentações do inimigo.
Vivemos para aquilo que já está em
estado de deterioração e ignoramos
o que permanecerá para sempre.
Uma vez que a personagem central da história das Escrituras é Cristo, o tema central da história é a
graça. A Bíblia mostra às pessoas
um Deus que não somente estabelece um alvo para suas vidas, mas
que as capacita a fazer o que nunca fizeram antes. Sua graça resulta em reconciliação, restauração e
paz. A impossibilidade dos pecadores se tornarem piedosos se torna
possível através de Sua graça.
Pela Sua graça os pais podem
caminhar junto aos seus adolescentes rebeldes com um amor paciente
e perseverante. Pela Sua graça uma
esposa pode deixar para trás as
memórias amargas e perdoar completamente o marido. Pela Sua graça as pessoas podem sair da prisão, depressão, ansiedade e
compulsão para viver uma verdadeira liberdade cheia de esperança.
Pela Sua graça aqueles que estão
amarrados à lascívia, ganância,
medo ou vingança podem viver na
pureza e na coragem da fé.
Que Deus nos ajude a crescermos
na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Rev. Jefferson Batista Neres
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Aniversariantes da Semana

serão efetuadas somente até o próximo domingo. Os interessados favor
procurar a Carol, o Mauro ou a Tânia.
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Conselho convocou a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja
para reunir-se em 20 de março de
2016, às 9 horas em nosso templo,
para deliberar sobre as seguintes
matérias: a) eleição e/ou reeleição de
dez diáconos. Estão com o mandato
vencendo em 15 de maio de 2016 os
irmãos: Anderson Lousan do Nascimento Poubel, Ataliba Candido
Resende, Emanoel Araújo da Silva,
Evandro Ferreira de Assunção, Júlio
Bastos de Araújo e Marcelo Alves de
Oliveira Honorato; b) eleição e/ou reeleição de dois presbíteros. Estão com
o mandato vencendo em 1º de maio
de 2016 os irmãos: Cícero Celso de
Sousa e Marcus Kleber Eler Viana. As
prévias da Assembleia ocorrerão no
dia 13 de março de 2016. Todos os
membros comungantes, da sede e
congregações estão convocados. Desde já, vamos orar em favor da Assembleia a fim de que as decisões estejam de acordo com a soberana vontade do nosso bondoso Deus.
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.

SECRETÁRIA DA IGREJA
A nova secretária da igreja será a
irmã Patrícia Lopes Ferreira. A esta
amada irmã as nossas boas vindas
seguidas de nossas súplicas a Deus
pelo êxito em seu trabalho.
PROJETORES
O Conselho decidiu instalar os projetores no teto das salas da Escola
Dominical, Classes de Jovens e Adultos. Solicitamos aos senhores professores que utilizarão os projetores em
suas aulas que, por favor procurem a
sonoplastia da igreja.
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; Secretaria: segundas às sextas-feiras, das 8 às 13
horas, de segundas às quintas-feiras,
das 14 às 17 horas, e, sextas-feiras
das 13 às 16 horas.
REV. JOSÉ MARCOS
Próxima quarta-feira, no momento do culto o Rev. José Marcos estará
na 4ª Congregação em Águas LindasGO. Assistindo pastoralmente àqueles irmãos.
REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson e o Rev.
José Marcos ministrarão atos
pastoriais, na Escola Dominical de
nossa Congregação em GarapuavaMG e no culto à noite da Congregação da 2ª IPT em Arinos-MG.
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 quartafeira, 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
No livro: Pedro, pescador de homens, o Rev. Hernandes ressalta que
Pedro é a personagem mais contra-

ditória da história. Oscilava como uma
gangorra desde os picos mais altos
da coragem até as profundezas da
covardia mais vil. Com a mesma velocidade que avançava rumo à devoção
mais fiel, dava marcha a ré e tropeçava em suas próprias palavras.
Pedro é mais do que um homem paradoxal; é um emblema. Pedro é o
nosso retrato. É a síntese da nossa
biografia. O sangue de Pedro corre
em nossas veias e o coração de
Pedro pulsa em nosso peito. Temos o
DNA de Pedro. Oscilamos também
entre a devoção e a covardia. Subimos aos píncaros e caímos nas
profundezas. Falamos coisas lindas
para Deus e depois tropeçamos em
nossa língua e blasfemamos contra
ele. Prometemos inabalável fidelidade e depois revelamos vergonhosa
covardia. Revelamos uma fé robusta
num momento e em seguida naufragamos nas águas revoltas da incredulidade. É isso que somos: Pedro!
CATECISMO MAIOR
Pergunta 103: Qual é o primeiro
mandamento? Resposta: O primeiro
mandamento é: “Não terás outros
deuses diante de mim”. Referências:
Êxodo 20:3.
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.
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É com alegria e satisfação que
recebemos aos nossos visitantes.
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RECEPCIONISTAS
medo ou vingança podem viver na
Hoje: dona Marta e Fernando;
pureza e na coragem da fé.
Próximo domingo: Noraci e Mariinha.

Que Deus nos ajude a crescermos

na graça e no
de nosDIÁCONOS
DEconhecimento
PLANTÃO
so Senhor
e SalvadorElizeu,
Jesus Cristo.
Nesta semana:
Marcelo,
Ataliba e J. Cláudio; Próxima semana: Antônio N., Moisés F., Geazi e
Rev. Jefferson Batista Neres
Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Rose e Joselina; Próximo
domingo: Márcia e Midian.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,
às 20 horas, Lutércio e Lita; Quintafeira, às 20h30, Odilay, Meire, Isabella
e Camila; Quinta-feira, às 14 horas,
Nelcimar (visitante).
Do Rev. José Marcos – Terça-feira, às 14h30, Rev. Benon e dona Alzira.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 16 horas Arthur Kishima; Quinta-feira, às 20 horas Kamila
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 (33585160); 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 145:1-2
b) Hino Congregacional nº 37
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 121:1-8
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 119:11
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. Geazi
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Rute 4:1-22
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 163
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
24/02
23/02
27/02
21/02
24/02
26/02
27/02
24/02
23/02
27/02

Domingos José e Silva ..........................
Isaías Teles da Silva ..............................
Conceni de Souza Oliveira .....................
Aglaia Gorete Rodrigues Medeiros .........
Lílian Rodrigues Lima .............................
Alexandre Ferreira Medeiros Rodrigues ..
Anderson Lousan do Nascimento Poubel
Joice Torres Frazão ...............................
Isabela Honorato Andriazzi ....................
Rosangela Alves Otaviano .....................

