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Pastoral

O Amor Esfriará

“E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase
todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo”
(Mateus 24:12-13)
Certa feita os discípulos de Cristo portar adversidades. Este amor está
perguntaram-lhe quais seriam os si- esfriando na proporção da prolifenais que precederiam à sua vinda. ração do egoísmo.
Ele respondeu a esta pergunta em
O Amor celebrado na Bíblia é bem
um longo discurso, conhecido como diferente. É um amor paciente, que
Sermão Profético registrado no não se perde diante da primeira crievangelho segundo Mateus 24:3-28. se e/ou desilusão. Conduz a atituDentre os diversos sinais apresenta- des bondosas. Não ciumento. Hudos por Jesus, destacamos o milde. Um amor que não se porta
surgimento de falsos Cristos e de fal- de forma inconveniente, mas é alsos profetas, que vão enganar mui- truísta, e está sempre procurando
tas pessoas, se possível até mesmo atender o interesse dos outros e
os eleitos. Cristo também mencionou não apenas o seu próprio interesas guerras e rumores de guerras en- se. Não se ira com facilidade. Não
tre as nações, fomes e terremotos. guarda rancor. Não se alegra com a
Dentre os diversos sinais há um que injustiça, mas se regozija com o trisalta aos olhos, o esfriamento do
unfo da verdade.
amor: “E, por se multiplicar a
Naturalmente as pessoas buscam
iniquidade, o amor se esfriará de o que é seu e nunca o que é dos
quase todos” (Mateus 24:12).
outros. Em decorrência da iniquidade,
Para o Senhor Jesus, na medida os pais se tornam indiferentes e acaem que cresce a iniquidade, o amor é bam abandonando os filhos. Por ouenfraquecido. É exatamente isto que tro lado, os filhos vem se rebelando
está acontecendo com a geração do contra os seus pais, negando-lhes
século 21. Com o florescimento do o respeito e a honra. São os filhos
pecado em suas mais variadas for- da iniquidade do nosso tempo. Os
mas, da corrupção ao crescimento da jovens trocaram o amor pelo sexo.
miséria social, da pornografia em to- Os escândalos de corrupção na podas as formas de banalização sexual, lítica, mais uma vez, abalam o país.
a violência nas ruas e nos lares, o Todas estas situações têm a sua raiz
individualismo, esfria-se o amor ge- no mesmo mal, a iniquidade.
nuíno e sincero no ser humano. InfePrecisamos recorrer à oração, a
lizmente somos uma geração que não fim de que o amor não arrefeça dos
aprendeu a amar. Não me refiro ao nossos corações. Precisamos orar,
“amor mundano” tão apregoado e pois, não é mais possível suportar
prestigiado pela sociedade de nossos tanta injustiça, miséria, imoralidade
dias, mas ao amor conforme revelado e pecado. Precisamos suplicar a Deus
nas Escrituras.
para que Ele nos conserve fiéis a Ele
O amor conforme revelado na e à Sua Palavra. Jesus afirmou: “o
Palavra de Deus é um amor consci- amor se esfriará de quase todos”.
ente da presença do sofrimento na Que Deus nos ajude a sermos a exvida daquele que ama. É o amor ceção, ainda que sejamos apenas um
desprovido do imediatismo dos ego- pequeno remanescente.
ístas, mas que sabe esperar e possui uma enorme capacidade de suRev. Jefferson Batista Neres
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Paulo, Presb. Ailton e família e demais irmãos que prestaram todo
apoio e assistência nestes momentos difíceis. O amor da 2ª IPT
foi manifestado por meio da vida
de todos estes queridos.
FALECIMENTO
Na quinta-feira passada, aos
94 anos, faleceu o Sr. Osvaldo,
pai do Presb. Euvaldo. “O SENHOR o deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do
SENHOR!” (Jó 1:21). Que o Deus
das consolações conforte aos familiares enlutados.
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 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, Pais Fracos, Deus Forte, as autoras Elyze Fitzpatrick e
Jessica Thompson, mãe e filha,
afirmam que muitas maneiras pelas quais tentamos tornar nossos
filhos obedientes são simplesmente uma extensão da Lei - um conjunto de regras que é impotente
para mudar, muito menos salvar,
nossas crianças. Regras não são
a resposta. Seu filho precisa de
GRAÇA. Devemos contar-lhes
sobre o Deus que dá graça e que

espontaneamente adota rebeldes
e os transforma em filhos amorosos. Pais Fracos, Deus Forte
oferece
uma
perspectiva
transformadora sobre criação de
filhos. Aprenda a importância de
dar graça ao seu filho e o ajude a
conhecer o fascinante amor de
Jesus e a responder com obediência sincera.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 116: Que se exige
no quarto mandamento? Resposta: No quarto mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para
Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua
Palavra, expressamente um dia
inteiro em cada sete; que era o
sétimo desde o princípio do mundo até à ressurreição de Cristo, e
o primeiro dia da semana desde
então, e há de assim continuar
até ao fim do mundo; o qual é o
sábado cristão, que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor.
Referências: Gênesis 2:3; Isaías
56:2, 4, 6 e 7; 1ª Coríntios 16:2;
Atos 20:7; João 20:19-27 e
Apocalipse 1:10.
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 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: Wesdna e Priscila Barros;
Próximo domingo: Lilian Lima e
Silvana Pereira; MATERNAL 1 e 2,
Hoje (manhã e noite): Lição 9:
Kamila Santiago e Gabriela Cavalcante; Próximo domingo, Lição
10: Kataryne Araújo e Jaciara
Gonçalves; 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, Mensagem 9, Dirigentes: Equipe 1: (35 anos): Lucas Silva e Lara
Almeida; (6-8 anos): Victória
Couto e Beatriz Machado; Próximo domingo, Mensagem 10, Diri-
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O Amor Esfriará

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 Vânia, esposa do Presb. Ivo; dona
Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo; dona Raquel de Melo; dona Sônia, irmã
d o S r. D o m i n g o s ; d o n a
Te r e z i n h a Q u e i r o z ( 3 3 5 4 5079); dona Wylliene (96727688); Fabíola, filha do Diác.
Ataliba e dona Lúcia; 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. Jomar
Costa Aguiar, pai da Drª Leila;
Sr. José Antônio Pereira, pai da
Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul,
esposo dona Alfa.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 18:1-2
b) Hino Congregacional nº 25
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 154:1-10
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 145:18-19
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. Douglas
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 5:1-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 180
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
21/05
23/05
23/05
24/05
24/05
26/05
27/05
28/05

Sinval Gomes Carolino .........................................................
Desideria Dimas de Oliveira .................................................
Vilma Breder de Souza .........................................................
Mirani Oliveira ......................................................................
Elias Jose Milanez .................................................................
Hugo Barbosa Ferreira ..........................................................
João Pedro da Silva Ferreira .................................................
Hugo Breder de Souza ..........................................................

