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Pastoral

Missão Mãe
Hoje é o Dia das Mães e,
queremos homenagear essas
mestras do bem. Nosso foco é
ressaltar o papel da mãe cristã,
que é exemplo para os filhos,
que ora por eles e os educa com
firmeza e doçura, transmitindolhes as sagradas letras. Há muitas mães dignas de destaque na
Bíblia e na história. Destacarei
três mães da Bíblia.
Joquebede, uma mãe que
ousou lutar pela sobrevivência do seu filho. Moisés, filho
de Joquebede, deveria ser passado ao fio da espada ou jogado aos crocodilos do rio Nilo.
Joquebede, entrementes, não
desistiu do seu filho. Deus honrou seu gesto e salvou seu filho
das águas do Nilo. A providência divina fez o menino Moisés
parar no palácio de Faraó e
retornar aos braços de Joquebede para ser amamentado. Foi
nesse tempo, da primeira infância de Moisés, que sua mãe deu
tudo de si para transmitir ao seu
infante as verdades que mais
tarde governariam a sua vida.
Precisamos de mães que invistam tempo na vida espiritual de
seus filhos. Mães busquem a
salvação de seus filhos mais do
que seu sucesso.
Ana, uma mãe que ousou
consagrar o seu filho para

Deus. Ana era estéril. Houve um
dia que ela resolveu fazer um
voto a Deus. Prometeu-lhe que
se Deus lhe desse um filho, o
devolveria para o Senhor por
todos os dias da sua vida. Deus
ouviu o seu clamor e ela concebeu e deu à luz a Samuel, o
maior juiz, o maior profeta e o
maior sacerdote da sua geração. Precisamos de mães que
ousem consagrar o melhor para
o Senhor. Mães que consagrem
seus filhos a Deus, para cumprirem aos Seus propósitos soberanos.
Eunice, uma mãe que educa o filho pelo exemplo e pelo
ensino. Eunice era mãe de Timóteo e filha de Lóide. Nela habitava uma “fé sem fingimento”.
Essa mesma fé, ela transmitiu
para seu filho. Ela ensinou a Timóteo as Sagradas Letras desde a sua infância. As mães cristãs são desafiadas a andar com
Deus, a ensinar os seus filhos
as Escrituras e a prepará-los
para serem vasos de honra nas
mãos de Deus.
Extraído e adaptado do http://
hernandesdiaslopes.com.br/
2014/05/mae-uma-mestrado-bem
Rev. Jefferson Batista Neres
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SAF DEPARTAMENTAL
Próximo sábado, às 15 horas,
os departamentos Heroínas e Ester se reunirão na residência da
sócia Rosângela, na QND 36, Casa
37. E os departamentos Dorcas
e Mensageiras irão se reunir na
residência da sócia dona Augusta,
na QNG 32, Casa 16. Não faltem!
FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de
setembro deste ano, em Caldas
Novas-GO, o Encontro da Terceira Idade, organizado pela Secretaria Sinodal da Terceira Idade. O
investimento individual para participar do Encontro será de R$
735,00. Para os irmãos que começarem a pagar em maio, esse
valor será dividido em cinco vezes de R$ 147,00. Os interessados deverão procurar a dona Marta Resende ou a dona Lúcia Magali.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na 3ª Congregação em Águas
Lindas-GO e na próxima quartafeira, no momento do culto, estará na 4ª Congregação, 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. Alexandro.
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 Junta Diaconal.
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
naturalmente 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. Que o Deus Provedor continue com as suas bênçãos repousadas sobre os dizimistas fiéis e conscientize 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 sua obra, Na Dor e Na Alegria, Jim e Sally, indagam o que

os bons casamentos têm em comum? Depois de analisar os estágios do casamento e avaliar os
perigos em potencial, os autores
discutem as dez características de
um casamento de intimidade: 1)
Compromisso para toda a vida;
2) Comunicação de satisfação
mútua; 3) Vitalidade espiritual; 4)
Resolução eficaz de conflitos; 5)
Força dos amigos; 6) Intimidade
sexual; 7) Tempo para rir e brincar; 8) Expectativas realistas; 9)
Servindo um ao outro; 10) Vivos
e crescendo. Na terceira parte do
livro os autores apresentam passos para se fortalecer e reconstruir o casamento que desmorona. Um livro realista e prático.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 114: Quais são as
razões anexas ao terceiro mandamento? Resposta: As razões
anexas ao terceiro mandamento,
contido nestas palavras: “O Senhor teu Deus”, e, “porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o Seu nome”,
são porque ele é o Senhor e nosso Deus, portanto o seu Nome
não deve ser profanado nem por
forma alguma abusado por nós;
especialmente porque ele estará
tão longe de absolver e poupar
os transgressores deste mandamento, que não os deixará escapar de seu justo juízo, embora
muitos escapem das censuras e
punições dos homens. Referências: Êxodo 20:7; Levítico 19:12;
Deuteronômio 28:58-59; 1º
Samuel 2:12, 17, 22 e 3:13.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio 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 bem-vindos.
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.
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 – Hoje (manhã e noite): Lição 7, A tartaruga é criação
de Deus: Jaciara Gonçalves e
Kataryne Araújo; Próximo domingo (manhã e noite), Lição 8: Deus
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antecedência, para que nãoPastoral
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Missão Mãe

Do Rev. José Marcos – Terça-feira, às 15 horas, o Sr. José
Ferreira; Quinta-feira, às 15 horas, o Sr. Pedro Rodrigues.
Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas Emanuel
Júnior; Quinta-feira, às 20 horas Ana Paula.
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 Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo; dona Raquel de
Melo; dona Sônia, irmã do Sr.
D o m i n g o s ; d o n a Te r e z i n h a
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 (33521274); 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 34:1-3
b) Hino Congregacional nº 26
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 33:1-22
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 32:2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
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: Neemias 4:1-23
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 165
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
10/05
09/05
10/05
12/05
09/05
12/05

Isabel Neri de Almeida Barbosa ..............................................
Luiz de Jesus Barbosa ............................................................
Maria do Livramento Silveira .................................................
Lígia Maria Machado Couto .....................................................
Helysjane Andrade Ramos .....................................................
Renato Martins de Souza .......................................................

