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Pastoral

Do Crescimento
“Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa
faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para
as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:13-14)

Da Regeneração à Glorificação
o crente está imerso num processo
dinâmico de crescimento espiritual.
Somos sabedores das dificuldades
para atingirmos um crescimento espiritual pautado na Palavra de Deus.
A Bíblia comprova que a vida cristã
implica crescimento.
Vejamos algumas verdades
atinentes ao crescimento espiritual:
1ª) A necessidade de Crescimento – Inspirado pelo Espírito
Santo, Pedro disse: “desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite
espiritual, para que, por ele, vos
seja dado crescimento para salvação” (1ª Pedro 2:2). Pedro afirmou que os cristãos recémconversos são bebês espirituais que
carecem de leite. O leite tem uma
função muito importante no crescimento do bebê. Assim são os cristãos neófitos. Estão se alimentando de leite para o seu desenvolvimento espiritual. Esse leite é a Palavra de Deus. São as doutrinas elementares da fé cristã.
2ª) Fases de Crescimento –
Quando observamos o desenvolvimento humano constatamos que
uma criança nunca será sempre criança. O indivíduo atravessa por processos e fases de desenvolvimento
em sua vida: feto, bebê, criança,
jovem, meia idade e idoso. Assim é
a nossa vida cristã, não seremos
para sempre bebês espirituais. O
autor aos Hebreus aborda a verdade sobre o alimento sólido: “Mas o
alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que, pela prática,
têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente

o bem, mas também o mal”
(Hebreus 5:14). O cristão fiel se desenvolve espiritualmente em sua jornada cristã por este mundo tenebroso. Suas faculdades espirituais
são trabalhadas dia após dia pelo
Espírito Santo. Tornam-se maduros
na fé. Fazem bom uso do discernimento espiritual: “Ora, estes de
Beréia eram mais nobres que os
de Tessalônica; pois receberam a
palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os
dias para ver se as coisas eram,
de fato, assim” (Atos 17:11).
3ª) Prova do Crescimento –
Uma prova infalível e cabal do crescimento espiritual é a nossa identificação com o Senhor da Igreja,
Cristo Jesus: “até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de
Deus, à perfeita varonilidade, à
medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas, seguindo a
verdade em amor, cresçamos
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo” (Efésios 4:13 e 15)
(grifos meus). À medida que crescemos espiritualmente, mais nos
parecemos com Cristo.
Amados irmãos, o crescimento
é imprescindível para que possamos
agradar a Deus. Se porventura não
estivermos nos alimentando devidamente passaremos “fome espiritual”. A ausência de fome espiritual
pode ser sintoma de doença. Precisamos suplicar a Deus que nos ajude a conhecê-lo ainda mais, investindo tempo diário no exame da Sua
Palavra Revelada.
Rev. Jefferson Batista Neres
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do 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 Prove-

dor 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, Agora sim Teologia na
prática do começo ao fim,
Luiz Sayão considera que muita gente tem interesse em entender o pensamento teológico e encontra dificuldades, principalmente por não encontrar a
ligação da teologia com a vida,
com a realidade do cotidiano.
Muita gente que se especializa
no conhecimento teológico tem
dificuldade de traduzir seus conceitos de uma forma compreensível e palatável. Por outro
lado, muitos que estão envolvidos no ministério perdem o
interesse na doutrina e na teologia e acabam prejudicando a
formação de seus liderados. É
preciso equilíbrio, diálogo e
interação. Nesta obra, com
muita ponderação e bom senso Luiz Sayão discute numa
série de artigos temas importantes como ética, racismo, fatalismo, liberalismo, misticismo,
teologia bíblica, teologia da família, teologia e sociedade e
história da igreja de maneira
simples, objetiva, criativa e bem
humorada.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 110: Qual é o terceiro mandamento? Resposta:
O terceiro mandamento é: “Não
tomarás o nome to Senhor teu
Deus em vão, porque o Senhor
não terá por inocente aquele
que tomar em vão o nome do
Senhor seu Deus”. Referências:
Êxodo 20:7.
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.

JUNIORES II
Próximo domingo, na Classe
de Juniores situada na sala de
música, no 3° andar do
predinho, a aula será ministrada
pela professora Dayse.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje,
ensaio, após a Escola Dominical.
Para maior desempenho do Coral Perfeito Louvor, ensaiaremos
também todas as quartas-feiras,
às 20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Silvana Pereira e
Lilian Lima; Próximo domingo:
Karine Matos e Noraci Bastos;
MATERNAL 1 e 2, Lição 4: Deus
fez o patinho, Hoje (manhã e
noite): Kataryne Araújo e Jaciara
Gonçalves; Próximo domingo,
Lição 05: Deus fez o gatinho,
(manhã e noite): Andréia
Santana e Karen Cerqueira. Observação: Queridos professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avisem com antecedência, para que não haja prejuízo no ensino das crianças; c)
Culto Infantil: Hoje, Culto Infantil, Mensagem 5: Deus é criador, Dirigentes: Equipe 1: (3-5
anos) Lucas Silva e Lara
Almeida; (6-8 anos) Victória
Couto e Beatriz Machado; Próximo domingo: Culto Infantil,
Mensagem 6: Deus é quem cuida, Dirigentes: Equipe 2: (3-5
anos) Milena Caires e Luisa Neri;
(6-8 anos) Évila Cavalcante e
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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;
Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Edmeia, avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Elza Ely, mãe do Presb.
Lutércio; dona Maria Grippe;
dona Marilene, mãe da
Josilene; dona Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona Raquel
de Melo; dona Sônia, irmã do
Sr. Domingos; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona
Wylliene (9672-7688); Lília,
irmã da Dra. Leila; Patrícia
Vieira (3358-5160); Pedro, filho do Dilmar; Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio Gomes, pai da Hélia;
Sr. José Antônio Pereira, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr.
Saul, esposo dona Alfa.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 30:4
b) Hino Congregacional nº 21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 29:1-11
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 103:3-4
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. Marcelo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 2:1-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 163
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
17/04
17/04
17/04
18/04
18/04
20/04
20/04
20/04
21/04
22/04
23/04

Carolina Torres Oliveira ........................................................
Gabriela Teixeira Honorato ....................................................
Jorge Luis Santiago ...............................................................
Aline Dias de Oliveira Sousa Bispo ........................................
Pedro Leandro Marra .............................................................
Cleusa Cardoso Ramos .........................................................
Gustavo Soares de Sousa ......................................................
Maria da Graça Lima Rodrigues .............................................
Elisvane de Sousa .................................................................
Arthur Vieira Figueiredo ........................................................
Maria Luíza Viana Mendes ......................................................

