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Pastoral

Terceira Idade Animada
Calebe foi um dos doze espias
enviados por Moisés à terra de
Canaã. A certa altura de sua vida
disse à Josué: “Estou com 85 anos
e me sinto tão forte hoje como
no dia em que Moisés me mandou espiar a terra. Ainda tenho
bastante força para combater na
guerra e para fazer o que for preciso” (Josué 14:10-11).
Hoje, dentre os envolvidos como
o Calebe da Bíblia é possível citar
os três seguintes centenários: O
pesquisador alemão Fred Kummerow,
que completou 101 anos em outubro de 2015, professor emérito de
biologia comparativa na Universidade de Illinois, na cidade de Urbana,
nos Estados Unidos. Começa o dia
trabalhando em seus artigos e passa a tarde respondendo a e-mails.
À noite vai para cama e fica lendo
até às 22 horas.
O médico japonês Shigeaki
Hinohara, de 103 anos, trabalha no
Hospital Internacional São Lucas, em
Tóquio, e leciona na Faculdade de
Enfermagem São Lucas, além de dar
150 palestras por ano e dedicar dezoito horas semanais para trabalhos
voluntários. Um dos seus quinze livros publicados desde que completou 75 anos é o Vida Longa, Vida
Boa, que vendeu mais de 1,2 bilhão
de cópias.
A dona de casa brasileira Edla Lins
de Oliveira, de 106 anos, é viúva
sogra de pastores batistas. Até os
95 anos participava do coral da Igreja
Batista do Catete, no Rio de Janeiro. Depois da morte do marido, ela

alugou o apartamento colado à parede do templo para continuar a frequentar os cultos assiduamente. Há
pouco tempo ela superou a dor da
perda de três filhos e duas irmãs em
menos de três meses.
O idoso sempre animado. O
ânimo é mais raro e mais difícil na
velhice do que nas fases anteriores
da vida. O ânimo é misterioso, capaz
de fazer mudanças incríveis, capaz
de solucionar problemas complicados,
capaz de acalmar a alma sofrida. Você
será um bom pai, um bom sogro, um
bom avô, um bom bisavô e um bom
crente se tiver ânimo suficiente para
o seu próprio gasto e para repartir
com os jovens, os adultos e os outros idosos como você. Paulo achou
por bem enviar Timóteo à igreja em
Tessalônica para animar a fé dos irmãos: “a fim de que ninguém fique desanimado por causa das
perseguições” (1ª Tessalonicenses
3:3). A Palavra de Deus nos anima
em meio a acontecimentos desagradáveis, na ausência de coisas essenciais, nas enfermidades, nas quedas, nos retrocessos, nas dependências e compulsões.
Que Deus continue abençoando
o Grupo Fios de Prata e os idosos
de nossa igreja, a fim de que desfrutarem uma velhice abençoada e
de espírito renovado.
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PLENÁRIAS
Próximo domingo, após a Escola
Dominical, as plenárias da SAF, UPH,
UPA e UMP ocorrerão respectivamente, Sala da Classe I, Sala da
Classe II, Sala da Classe da UPA e
Sala da Classe Mocidade. Ressaltamos que a ausência dos sócios gera
prejuízos às referidas reuniões.
FALECIMENTO
Por conta de complicações na
saúde em virtude de um tratamento
de câncer, na quarta-feira passada,
em São Paulo-SP, aos 60 anos, faleceu, o irmão da dona Rozilda, Isaque
Vieira de Sousa. “O Senhor o deu e
o Senhor o tomou; bendito seja o
nome do Senhor” (Jó 1:21). Que o
Deus de toda consolação conforte
aos familiares enlutados.
DEPARTAMENTAL SAF
Próximo sábado, às 15 horas, haverá reunião Departamental na residência da sócia Ocinéia, na QNG
11, Casa 21. Não faltem!
JUNIORES II
No próximo domingo a psicóloga
Edilene, membro da 4ª IPT fará uma
palestra sobre: A sexualidade na juventude, segundo a Bíblia. A classe de adolescentes está convidada a participar.
UMP
Próximo sábado, haverá o CINEUMP em parceria com a UPH. Será
no Salão Social às 20 horas. Todos
estão convidados para esse momento de reflexão e comunhão.
CASA CHEIA
Hoje após o culto haverá Casa
Cheia na residência da Bárbara
Frazão no seguinte endereço: Rua 8,
Chácara 192, Lote 56, Vicente Pires.
FIOS DE PRATA
a) Acontecerá na próxima sexta-feira, um culto na residência da
nossa irmã Julieta Braga, na SHVP

Ch. 117B, casa 37, Vicente Pires,
às 15h30. Sairemos do estacionamento do templo às 15 horas. Todos os membros do referido grupo
estão convidados; b) De 19 a 23
de setembro, em Caldas Novas-GO,
o Encontro da Terceira Idade, organizado pela Secretaria Sinodal da
Terceira Idade. O investimento individual será de R$ 735,00. Para os
irmãos que começarem a pagar em
abril, esse valor será dividido em seis
vezes de R$ 122,50. Os interessados deverão procurar a dona Marta
Resende ou a dona Lúcia Magali.
ESTACIONAMENTO ELEVADOR
A entrada e estacionamento que
dão acesso ao elevador, somente,
poderão ser usadas por pessoas que
têm dificuldade de acessibilidade.
Solicitamos a compreensão dos irmãos e a observação desta norma
para evitar transtornos ao trabalho
da Junta Diaconal.
COMISSÃO DE RECEPÇÃO
Próximo domingo, após a Escola
Dominical, haverá uma reunião do
Rev. Jefferson com a Comissão de
Recepção, na sala do Conselho.
REV. JOSÉ MARCOS
Quarta-feira, no momento do
culto, o Rev. José Marcos estará na
4ª Congregação em Águas LindasGO, assistindo pastoralmente àqueles irmãos.
ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério terreno, o Senhor Jesus encontrou-se
com diversas pessoas da sociedade
de sua época. Estes encontros foram extremamente marcantes para
estas pessoas e, comunicam lições
preciosas para a cristandade de todos os tempos. Nesta quarta-feira,
às 20 horas, daremos continuidade
aos Estudos sobre os Encontros de
Jesus que será ministrado pelo Rev.
Jefferson.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
Nosso país atravessa por uma
profunda e amarga crise econômica, política, social e moral. O dever
do crente é fazer a diferença. Não
podemos nos entregar as dificuldades. Por isso, a necessidade de estarmos em constante e intensa oração. Tendo em vista a importância
do exercício da oração vamos todos participar da reunião de orações que nesta quarta-feira será
dirigida pela UPA e UMP.
LISTA DOS DIZIMISTAS
Em virtude da fidelidade da maioria dos membros da 2ª IPT, existem 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
Em, A Fé Começa Em Casa,
Kurt Bruner e Steve Stroop reforçam: não meras palavras jogadas
ao vento que determinam a fé, principalmente de uma criança. É a
partir do exemplo dos pais e no ambiente familiar que se lançam os fundamentos da vida espiritual da criança. O lar é tanto a academia
quanto o campo de provas de qualquer criança que um dia se tornará
um adulto com fé inabalável. Neste
livro os autores ensinam que as famílias podem construir um ambiente
favorável à uma fé infantil genuína.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 110: Quais são as razões anexas ao segundo mandamento para lhe dar maior força? Resposta: As razões anexas para o segundo mandamento, para lhe dar
maior força, contidas nestas pala-

vras: “Porque eu sou o Senhor teu
Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e que usa
de misericórdia até mil gerações com
aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos,” são, além
da soberania de Deus sobre nós e o
seu direito de propriedade em nós, o
seu zelo fervoroso pelo seu culto e
indignação vingadora contra todo o
culto falso, considerando-o uma
apostasia religiosa, tendo por inimigos os violadores desse mandamento e ameaçando puni-los até diversas gerações e tendo por amigos os
que guardam os seus mandamentos,
prometendo-lhes a misericórdia até
muitas gerações. Referências:
Êxodo 20:5-6; Salmo 14:11;
Apocalipse 15:3-4; Êxodo 34:13-14;
1ª Coríntios 10:20-22; Oséias 2:24; Deuteronômio 5:29.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério
com mensagens curtas e muito
edificantes. É um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Vamos divulgar este trabalho. Os cartões estão em uma das mesinhas
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 contemporâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta
Rev.semana:
JeffersonWilliam,
BatistaDiêgo,
Neres

Anderson, Claudennes.; Próxima
semana: Elizeu, J. Cláudio, Marcelo
e Ataliba.
CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domingo:
Marta e Joana.

Culto de Louvor
PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 95:1-2
b) Hino Congregacional nº 17
VISITAS PASTORAIS
c) Oração
Do Rev. Jefferson – Quarta-fei- d) Leitura Bíblica: Salmo 92:1-15
ra, às 15 horas, Heloísa.
e) Coral Cantares
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Lara Silva; Quinta- CONTRIÇÃO
feira, às 17 horas, Marcos Cerqueira. a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 66:20
INTERCESSÃO
b) Momentos de Orações Silenciosas
“O Senhor o susterá em seu c) Oração Audível de Confissão
leito de enfermidade, e da doença o restaurará” (Salmo 41:3). Ir- EXALTAÇÃO
mãos enfermos pelos quais devemos a) Equipe de Cânticos: Kainós
orar e visitar: Bernardo Amariz, neto b) Coral Cantares
da dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
CONSAGRAÇÃO
Manoel, pai do Presb. Natanael; dona a) Oração de Gratidão:
Edmeia, avó do Diác. Moisés Ferreira;
Diác. Anderson
Douglas Lousan, tio do Diác. Anderson; dona Elza Ely, mãe do Presb. PASTORAIS
Lutércio; dona Maria Grippe; dona a) Saudação aos Visitantes
Marilene, mãe da Josilene; dona b) Reforço de Avisos do Boletim
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona c) Investidura de Oficiais
Raquel de Melo; dona Sônia, irmã do d) Batismo Infantil: João Lucas
Sr. Domingos; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona Wylliene EDIFICAÇÃO
(9672-7688); Lília, irmã da Dra. Leila; a) Mensagem:
Rev. Milton Rodrigues
Patrícia Vieira (3358-5160); Pedro,
b)
Hino
Congregacional nº 400
filho do Dilmar; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira CONCLUSÃO
(3352-1274); Sophia, sobrinha do a) Oração Final
Diác. Claudennes; Sr. Antônio Go- b) Impetração da Bênção
mes, pai da Hélia; Sr. José Antônio c) Amém Tríplice
Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa. POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
10/04
10/04
12/04
12/04
13/04
13/04
14/04
14/04
15/04
16/04

Isaque Dourado Cavalcante ..................................................
Rita Maria de Sousa Oliveira ..................................................
Julieta Vieira Braga ...............................................................
Suelangia Madeira Mesquita ..................................................
Amanda Breder .....................................................................
Karen Cristina de O. A. Veras Vidal .......................................
Caio Fábio Santos Arruda ......................................................
Isabella Cristina Gonçalves Soares ........................................
Gabriel José Ramos ...............................................................
Vanessa Cristina de Castro Pereira ........................................

