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Pastoral

O adultério é um flagelo que asso-
la a nossa sociedade e também as
igrejas contemporâneas. Adultério não
é apenas a manutenção de um rela-
cionamento físico fora dos limites do
casamento. Quando lemos o ensino
de Jesus em Mateus 5.28 vemos que
ao abrigarmos pensamentos impuros
já infringimos o sétimo mandamento.
Jesus indica que há o preço para a
guarda do sétimo mandamento (5.29-
30). O exemplo utilizado foi o mais
extremo possível, eliminação de par-
tes do nosso próprio corpo. Podemos
inferir, portanto, que o preço pode ser:
uma posição social alcançada; um em-
prego bem remunerado e confortá-
vel; uma amizade conseguida em um
ambiente hostil; o desejo de agradar
e de ser aceito; um divertimento ou
um passatempo agradável; ou até a
mudança para uma outra cidade ou
região. Tantos exemplos poderiam ser
dados. Coisas que não valem à pena
preservar se qualquer uma delas for
causa contribuinte para o nosso afas-
tamento de Deus.

O Adultério é uma característi-
ca dos descrentes, mas por que
crentes caem em adultério? Li um
artigo que relacionava cinco razões,
por que crentes cairiam em adulté-
rio. Essas razões podem até existir,
mas é necessário examinar com
maior profundidade a questão. Se-
rão elas razões reais, ou racionali-
zações? O artigo indicava que:

1ª) Alguns crentes caem por
terem absorvido a forma de pen-
sar de mundo. Mas será que a

maioria dos cristãos que caem não
tem a convicção de que a forma
bíblica de identificar o pecado é a
verdadeira?

2ª) Outros caem, por senti-
rem falsa confiança e abrirem a
guarda contra o pecado. Mas a
maioria dos cristãos que caem não
estaria por demais conscientes das
fraquezas das pessoas? Ou seja, a
exposição ao pecado não vem por
desconhecerem o seu próprio cora-
ção. Na realidade, tais pessoas tal-
vez até já tenham um histórico de
quedas passadas em suas vidas.

3ª) Um outro grupo pode cair
por ser ingênuo sobre os relacio-
namentos fraternais e deixarem
que a comunhão saudável entre
membros do sexo oposto se
transforme em uma relação
indevida. Mas, se formos honestos
constatamos que a grande maioria dos
cristãos que caem não é inocente,
nesse sentido, mas deliberadamente
se expõe ao risco e ao pecado.

4ª) Ainda outros caem por
estarem intensamente envolvi-
dos com aconselhamento. Mas a
grande maioria dos que caem não
está envolvida com esse ministério.
Alguns são até ocupados em de-
masia para estarem aconselhando,
como atividade principal.

5ª) Por fim, diz-se que a que-
da pode ocorrer pela procura de
direcionamentos extrabíblicos
no sentido de justificar o com-
portamento pecaminoso. Mas
não é verdade, que muitos dos que

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 48:1-2
b) Hino Congregacional nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 46:1-11
e) Coral Cantares

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 40:11-13
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. José Francelino

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem:

Presb. Solano Portela
b) Hino Congregacional nº 395

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

O pecado do adultério e suas causas

Aniversariantes da Semana
12/06 Eliana Rodrigues Neves Pereira .............................................
12/06 Mariângela Martins de Araújo ................................................
13/06 Heloysa Hermínia Andrade Ramos .........................................
13/06 Bruna Dias Oliveira ...............................................................
13/06 Amélia Rodrigues da Silva .....................................................
15/06 Hélia Aparecida Gomes da Silva ............................................
16/06 Gisele Cavalcante Teixeira Honorato ......................................
18/06 Elizeu da Silva Couto .............................................................
18/06 Leonardo Alves da Silva ........................................................

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Lílian; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Thiago
Brenner.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará” (Sal-
mo 41:3). Irmãos enfermos pe-
los quais devemos orar e visi-
tar: Bernardo, neto da dona
Márc ia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan,
tio do Diác. Anderson; dona
Vânia, esposa do Presb. Ivo;
dona Maria Grippe;  dona
Marilene, mãe da Josiane e da
Josilene; dona Marluce, espo-
sa do Sr. Takeo; dona Raquel
de Melo; dona Sônia, irmã do
Sr.  Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba;
Lília, irmã da Drª. Leila; Patrí-
cia Vieira; Pedro, fi lho do
Dilmar; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona
Alzira; Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio,
pai da Hélia; Sr. Jomar, pai da
Dra. Leila; Sr. José Antônio,
pai da Jane; Sr. José Ferreira;
Sr. Saul, esposo dona Alfa.
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ANIVERSÁRIO UPH
Desde ontem estamos come-

morando o aniversário da UPH da
2ª IPT. O preletor especialmente
convidado é o Presb. Solano
Portela. Hoje, na Escola Domini-
cal, palestra em Classe Única: A
importância da família para a
vida da igreja. No Culto Solene:
A família protegida pelo 7º
mandamento. A Editora Fiel en-
viou livros para serem vendidos
com 40% de desconto. O paga-
mento será somente à vista, em
espécie. O estande de vendas está
montado no Salão Social.

JUBILEU DE OURO DA CNHP
A Confederação Nacional de Ho-

mens Presbiterianos – CNHP, con-
vida toda a igreja para participa-
ção no Culto Solene, próximo sá-
bado, às 20 horas, em nosso
templo, em comemoração do
seu Jubileu De Ouro, louvando
a Deus por 50 anos de organiza-
ção e trabalho da Confederação
Nacional. No culto haverá a parti-
cipação do Grande Coral, Equipe
de Cânticos do Presbitério de Ta-
guatinga Norte – PTAN, o cantor
Paulo Gomes e o Conjunto Devo-
ção. Dias 16 e 17 a diretoria esta-
rá reunida na 2ª IPT.

RECITAL
Próxima sexta-feira, no Salão

Social, a partir das 20 horas, ha-
verá o recital do 1º semestre de
2016 da Escola de Música da nos-
sa igreja: “Aleluia! Cantai ao
SENHOR um novo cântico e o
seu louvor, na assembleia dos
santos. Regozije-se Israel no
seu Criador, exultem no seu

Super Conexão, onde estuda-
remos sobre o Plano da Salvação
de Deus para a humanidade.
Estamos recrutando a equipe
para nos auxiliar. Hoje distribui-
remos a ficha de inscrição que,
deverá ser preenchida e entre-
gue à Ev. Ana Eliza e/ou Diác.
Emanoel; f) UCP: Neste mês a
direção da Reunião de Oração é
sob a responsabilidade da UCP.
Pais fiquem atentos a escala: 15/
06 – Gabriel Moura; 22/06 –
Amani Cieslak; 29/06 – Matheus
Breder; g) Querido Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades do
Ministério da Infância. Por isso,
antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Em decorrência de Classe Úni-

ca, hoje, os professores estarão
de folga.

Professores da Escola Domini-
cal do dia 19/06: Classe I – Fabrí-
cio; Classe II – Rev. Jefferson;
Classe III – Presb. Kleber; Clas-
se IV – Wesley; Classe de Jo-
vens – Presb. Sandro; Adoles-
centes – Rev. Alexandro; Cate-
cúmenos – Presb. Sóstenes;
Juniores II – Dayse.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 19/06. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
33-36, Breve Catecismo: Vida
Cristã; Classe dos Jovens, Vocá-

bulos de Deus: Eleição e
Evangelismo; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 1; Catecúmenos,
Lição 9.

PREGADORES
Hoje: Presb. Solano; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes; Pró-

ximo domingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác. Jú-

lio; Próximo domingo: Leonar-
do e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Fernando e Carol; Pró-

ximo domingo: Marta e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,

Antônio N., Claudennes, Robson,
e Jorge; Próxima semana:
Diêgo, Emanoel, Antônio B., Wan-
derlúcio e Anderson.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domin-

go: Eliana e Rose.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 14 horas, Sr. José
Ferreira.

caem realmente consideram a Bíblia
a única fonte de direção e não pro-
curam justificação fora da Bíblia para
a queda?

Na realidade, creio que a gran-
de causa é, na realidade, o puro e
simples desprezo pelas diretrizes
divinas. Sim, isso ocorre aos cren-
tes, e até a líderes, dentro das igre-
jas. Temos até vários exemplos des-
sas quedas na própria Palavra de
Deus. Situações em que o Povo de
Deus simplesmente bloqueia a men-
te e o coração ignorando as deman-
das do Santo e Soberano Criador em
suas vidas.

Crentes ativos e convictos das
verdades de Deus podem agir em
total desprezo às advertências que
recebem e às condenações que co-
nhecem. Talvez confundam a lon-
ganimidade de Deus com ausência
de castigo, de justiça retributiva;
talvez estejam acomodados no con-
forto de uma vida sem problemas;
talvez se autoconvenceram que não
tinham que prestar a contas nin-
guém, exceto a Deus e, colocando-
se nessa posição, passam a ignorar
aquilo que Deus claramente já de-
terminou em sua Palavra, com rela-
ção ao pecado de adultério. Esses,
certamente tornaram-se insensíveis
aos sentimentos dos que o cercam,
bem como ao dano que causarão
ao testemunho do Evangelho e da
igreja. Eles, mais que todos os ou-
tros, devem ser alvo de nossas ora-
ções, pois endureceram o coração
mesmo com todo o conhecimento,
atividade e até quando têm frutos
apresentados em suas vidas.

Presb. Francisco Solano Portela Neto



Rei os filhos de Sião. Louvem-
lhe o nome com flauta; can-
tem-lhe salmos com adufe e
harpa” (Salmo 149:1-3). Vamos
todos com alegria e gratidão par-
ticipar.

JUNIORES II
Próximo domingo, a classe do

Juniores II terá uma palestra so-
bre: Bíblia e Internet, com o
Presb. Paulinho.

GINCANA UPA
Próximo sábado, a partir das

14 horas, haverá uma gincana bí-
blica, na Primeira Epístola de
João, com a Federação de UPA’s
do PTAN, nas dependências da
2ªIPT. Todos os adolescentes es-
tão convidados.

ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério

terreno, o Senhor Jesus encon-
trou-se com diversas pessoas da
sociedade de sua época. Estes en-
contros foram extremamente
marcantes para estas pessoas e,
comunicam lições preciosas para
a cristandade de todos os tem-
pos. 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 econô-
mica, política, social e moral. O
dever do crente é fazer a diferen-
ça. Não podemos nos entregar as
dificuldades. Por isso, a necessi-
dade de estarmos em constante

e intensa oração. Tendo em vista
a importância do exercício da ora-
ção vamos todos participar da
reunião de orações que nesta
quarta-feira será dirigida pela UCP.

DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso cora-
ção. Antes de Deus ordenar tra-
zer o dízimo, Deus ordena trazer
a vida. O princípio bíblico é que o
coração precisa vir primeiro para
Deus, depois o bolso virá natu-
ralmente. 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 Prove-
dor continue com as suas bên-
çãos repousadas sobre os dizi-
mistas fiéis e conscientize e sen-
sibilize os infiéis. Solicitamos a
todos os irmãos que confir-
mem seus nomes na lista de di-
zimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em A Lei de Deus Hoje:

Compreendendo os Limites Tra-
çados para as Pessoas e para a
Sociedade, o Presb. Solano
Portela indaga: Como podemos
aspirar a ser sal da terra e luz do
mundo se mostramos displicên-
cia ou desprezo para com a Lei
de Deus? Como matermos o rumo
pessoal e de nossa sociedade, se
não temos clareza e objetividade
nos limites éticos? Este livro par-
te da análise dos diversos aspec-
tos da Lei de Deus, extraindo

aquele que não se estende ape-
nas sobre o Antigo Testamento,
sobre a Nação de Israel, mas que
se aplica a todas as pessoas, em
todas as eras A Lei Moral de Deus.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 119: Quais são os

pecados proibidos no quarto
mandamento? Resposta: Os pe-
cados proibidos no quarto man-
damento são: toda omissão dos
deveres exigidos, toda realização
descuidosa, negligente e sem pro-
veito, e o ficar cansado deles; toda
profanação desse dia por ociosi-
dade e por fazer aquilo que é em
si pecaminoso, e por todas as
obras, palavras e pensamentos
desnecessários acerca de nossas
ocupações e recreios seculares..
Referências: Êxodo 22:26;
Ezequiel 23:38; 33:31-32; Isaías
58:13-14; Jeremias 17:27;
Malaquias 1:13 e Amós 8:5.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministé-

rio com mensagens curtas e mui-
to 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 tem-
plo. 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 celebra-
mos juntos possa encher as suas
vidas de alegria e esperança. Se-
jam bem-vindos.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A rá-
dio pode ser acessada, gratuita-
mente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a)  Perfeito Louvor: Hoje,

ensaio, após a Escola Dominical.
Quarta-feira, às 20 horas; b) Es-
calas: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila
e Wesdna Barros; Próximo do-
mingo: Lilian Lima e Silvana Pe-
reira; MATERNAL 1 e 2, Hoje (ma-
nhã e noite): Lição 12: Kamila
Santiago e Gabriela Cavalcante;
Próximo domingo, Lição 13:
Karen Cerqueira e Andreia
Santana. Observação: Queridos
professores, se por algum moti-
vo não puderem cumprir a esca-
la, POR FAVOR, nos avisem com
antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças;
c) Culto Infantil: Hoje, após o
momento de cânticos, Mensagem
11, Dirigentes: Equipe 2: (3-5
anos): Lucas Silva e Lara Almeida;
(6-8 anos): Victória Couto e
Beatriz Machado; Próximo domin-
go: Mensagem 12, Dirigentes:
Equipe 1: (3-5 anos) Évila Caval-
cante e Débora Pires; (6 a 8
anos): Milena Caires e Luísa Neri;
d) Juniores I: Hoje, aula na sala
do Culto Mirim. Traga a Bíblia, o
álbum e as tarefas; Próximo Do-
mingo: No templo, com os pais;
e) EBF: Devido a mudança no
calendário escolar do DF, haverá
alteração na data da EBF, que
acontecerá nos dias 28 a 31 de
julho. O tema deste ano será:
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Pastoral

O adultério é um flagelo que asso-
la a nossa sociedade e também as
igrejas contemporâneas. Adultério não
é apenas a manutenção de um rela-
cionamento físico fora dos limites do
casamento. Quando lemos o ensino
de Jesus em Mateus 5.28 vemos que
ao abrigarmos pensamentos impuros
já infringimos o sétimo mandamento.
Jesus indica que há o preço para a
guarda do sétimo mandamento (5.29-
30). O exemplo utilizado foi o mais
extremo possível, eliminação de par-
tes do nosso próprio corpo. Podemos
inferir, portanto, que o preço pode ser:
uma posição social alcançada; um em-
prego bem remunerado e confortá-
vel; uma amizade conseguida em um
ambiente hostil; o desejo de agradar
e de ser aceito; um divertimento ou
um passatempo agradável; ou até a
mudança para uma outra cidade ou
região. Tantos exemplos poderiam ser
dados. Coisas que não valem à pena
preservar se qualquer uma delas for
causa contribuinte para o nosso afas-
tamento de Deus.

O Adultério é uma característi-
ca dos descrentes, mas por que
crentes caem em adultério? Li um
artigo que relacionava cinco razões,
por que crentes cairiam em adulté-
rio. Essas razões podem até existir,
mas é necessário examinar com
maior profundidade a questão. Se-
rão elas razões reais, ou racionali-
zações? O artigo indicava que:

1ª) Alguns crentes caem por
terem absorvido a forma de pen-
sar de mundo. Mas será que a

maioria dos cristãos que caem não
tem a convicção de que a forma
bíblica de identificar o pecado é a
verdadeira?

2ª) Outros caem, por senti-
rem falsa confiança e abrirem a
guarda contra o pecado. Mas a
maioria dos cristãos que caem não
estaria por demais conscientes das
fraquezas das pessoas? Ou seja, a
exposição ao pecado não vem por
desconhecerem o seu próprio cora-
ção. Na realidade, tais pessoas tal-
vez até já tenham um histórico de
quedas passadas em suas vidas.

3ª) Um outro grupo pode cair
por ser ingênuo sobre os relacio-
namentos fraternais e deixarem
que a comunhão saudável entre
membros do sexo oposto se
transforme em uma relação
indevida. Mas, se formos honestos
constatamos que a grande maioria dos
cristãos que caem não é inocente,
nesse sentido, mas deliberadamente
se expõe ao risco e ao pecado.

4ª) Ainda outros caem por
estarem intensamente envolvi-
dos com aconselhamento. Mas a
grande maioria dos que caem não
está envolvida com esse ministério.
Alguns são até ocupados em de-
masia para estarem aconselhando,
como atividade principal.

5ª) Por fim, diz-se que a que-
da pode ocorrer pela procura de
direcionamentos extrabíblicos
no sentido de justificar o com-
portamento pecaminoso. Mas
não é verdade, que muitos dos que
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O pecado do adultério e suas causas

Aniversariantes da Semana
12/06 Eliana Rodrigues Neves Pereira .............................................
12/06 Mariângela Martins de Araújo ................................................
13/06 Heloysa Hermínia Andrade Ramos .........................................
13/06 Bruna Dias Oliveira ...............................................................
13/06 Amélia Rodrigues da Silva .....................................................
15/06 Hélia Aparecida Gomes da Silva ............................................
16/06 Gisele Cavalcante Teixeira Honorato ......................................
18/06 Elizeu da Silva Couto .............................................................
18/06 Leonardo Alves da Silva ........................................................

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Lílian; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Thiago
Brenner.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará” (Sal-
mo 41:3). Irmãos enfermos pe-
los quais devemos orar e visi-
tar: Bernardo, neto da dona
Márc ia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan,
tio do Diác. Anderson; dona
Vânia, esposa do Presb. Ivo;
dona Maria Grippe;  dona
Marilene, mãe da Josiane e da
Josilene; dona Marluce, espo-
sa do Sr. Takeo; dona Raquel
de Melo; dona Sônia, irmã do
Sr.  Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba;
Lília, irmã da Drª. Leila; Patrí-
cia Vieira; Pedro, fi lho do
Dilmar; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona
Alzira; Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio,
pai da Hélia; Sr. Jomar, pai da
Dra. Leila; Sr. José Antônio,
pai da Jane; Sr. José Ferreira;
Sr. Saul, esposo dona Alfa.

ANIVERSÁRIO UPH
Desde ontem estamos come-

morando o aniversário da UPH da
2ª IPT. O preletor especialmente
convidado é o Presb. Solano
Portela. Hoje, na Escola Domini-
cal, palestra em Classe Única: A
importância da família para a
vida da igreja. No Culto Solene:
A família protegida pelo 7º
mandamento. A Editora Fiel en-
viou livros para serem vendidos
com 40% de desconto. O paga-
mento será somente à vista, em
espécie. O estande de vendas está
montado no Salão Social.

JUBILEU DE OURO DA CNHP
A Confederação Nacional de Ho-

mens Presbiterianos – CNHP, con-
vida toda a igreja para participa-
ção no Culto Solene, próximo sá-
bado, às 20 horas, em nosso
templo, em comemoração do
seu Jubileu De Ouro, louvando
a Deus por 50 anos de organiza-
ção e trabalho da Confederação
Nacional. No culto haverá a parti-
cipação do Grande Coral, Equipe
de Cânticos do Presbitério de Ta-
guatinga Norte – PTAN, o cantor
Paulo Gomes e o Conjunto Devo-
ção. Dias 16 e 17 a diretoria esta-
rá reunida na 2ª IPT.

RECITAL
Próxima sexta-feira, no Salão

Social, a partir das 20 horas, ha-
verá o recital do 1º semestre de
2016 da Escola de Música da nos-
sa igreja: “Aleluia! Cantai ao
SENHOR um novo cântico e o
seu louvor, na assembleia dos
santos. Regozije-se Israel no
seu Criador, exultem no seu

Super Conexão, onde estuda-
remos sobre o Plano da Salvação
de Deus para a humanidade.
Estamos recrutando a equipe
para nos auxiliar. Hoje distribui-
remos a ficha de inscrição que,
deverá ser preenchida e entre-
gue à Ev. Ana Eliza e/ou Diác.
Emanoel; f) UCP: Neste mês a
direção da Reunião de Oração é
sob a responsabilidade da UCP.
Pais fiquem atentos a escala: 15/
06 – Gabriel Moura; 22/06 –
Amani Cieslak; 29/06 – Matheus
Breder; g) Querido Pais: Para o
salutar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos
pequeninos é muito importante as
crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades do
Ministério da Infância. Por isso,
antes de saírem de suas
residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.

PROFESSORES
Em decorrência de Classe Úni-

ca, hoje, os professores estarão
de folga.

Professores da Escola Domini-
cal do dia 19/06: Classe I – Fabrí-
cio; Classe II – Rev. Jefferson;
Classe III – Presb. Kleber; Clas-
se IV – Wesley; Classe de Jo-
vens – Presb. Sandro; Adoles-
centes – Rev. Alexandro; Cate-
cúmenos – Presb. Sóstenes;
Juniores II – Dayse.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 19/06. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV – Perguntas
33-36, Breve Catecismo: Vida
Cristã; Classe dos Jovens, Vocá-

bulos de Deus: Eleição e
Evangelismo; Classe de Adoles-
centes, Lição nº 1; Catecúmenos,
Lição 9.

PREGADORES
Hoje: Presb. Solano; Próxi-

mo domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sóstenes; Pró-

ximo domingo: Presb. Emanuel.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próxi-

mo domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác. Jú-

lio; Próximo domingo: Leonar-
do e Mauro.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Fernando e Carol; Pró-

ximo domingo: Marta e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,

Antônio N., Claudennes, Robson,
e Jorge; Próxima semana:
Diêgo, Emanoel, Antônio B., Wan-
derlúcio e Anderson.

CHAZINHO
Hoje: SAF; Próximo domin-

go: Eliana e Rose.

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-

feira, às 14 horas, Sr. José
Ferreira.

caem realmente consideram a Bíblia
a única fonte de direção e não pro-
curam justificação fora da Bíblia para
a queda?

Na realidade, creio que a gran-
de causa é, na realidade, o puro e
simples desprezo pelas diretrizes
divinas. Sim, isso ocorre aos cren-
tes, e até a líderes, dentro das igre-
jas. Temos até vários exemplos des-
sas quedas na própria Palavra de
Deus. Situações em que o Povo de
Deus simplesmente bloqueia a men-
te e o coração ignorando as deman-
das do Santo e Soberano Criador em
suas vidas.

Crentes ativos e convictos das
verdades de Deus podem agir em
total desprezo às advertências que
recebem e às condenações que co-
nhecem. Talvez confundam a lon-
ganimidade de Deus com ausência
de castigo, de justiça retributiva;
talvez estejam acomodados no con-
forto de uma vida sem problemas;
talvez se autoconvenceram que não
tinham que prestar a contas nin-
guém, exceto a Deus e, colocando-
se nessa posição, passam a ignorar
aquilo que Deus claramente já de-
terminou em sua Palavra, com rela-
ção ao pecado de adultério. Esses,
certamente tornaram-se insensíveis
aos sentimentos dos que o cercam,
bem como ao dano que causarão
ao testemunho do Evangelho e da
igreja. Eles, mais que todos os ou-
tros, devem ser alvo de nossas ora-
ções, pois endureceram o coração
mesmo com todo o conhecimento,
atividade e até quando têm frutos
apresentados em suas vidas.

Presb. Francisco Solano Portela Neto



Pastoral

O adultério é um flagelo que asso-
la a nossa sociedade e também as
igrejas contemporâneas. Adultério não
é apenas a manutenção de um rela-
cionamento físico fora dos limites do
casamento. Quando lemos o ensino
de Jesus em Mateus 5.28 vemos que
ao abrigarmos pensamentos impuros
já infringimos o sétimo mandamento.
Jesus indica que há o preço para a
guarda do sétimo mandamento (5.29-
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vel; uma amizade conseguida em um
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fraquezas das pessoas? Ou seja, a
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vez até já tenham um histórico de
quedas passadas em suas vidas.

3ª) Um outro grupo pode cair
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namentos fraternais e deixarem
que a comunhão saudável entre
membros do sexo oposto se
transforme em uma relação
indevida. Mas, se formos honestos
constatamos que a grande maioria dos
cristãos que caem não é inocente,
nesse sentido, mas deliberadamente
se expõe ao risco e ao pecado.

4ª) Ainda outros caem por
estarem intensamente envolvi-
dos com aconselhamento. Mas a
grande maioria dos que caem não
está envolvida com esse ministério.
Alguns são até ocupados em de-
masia para estarem aconselhando,
como atividade principal.

5ª) Por fim, diz-se que a que-
da pode ocorrer pela procura de
direcionamentos extrabíblicos
no sentido de justificar o com-
portamento pecaminoso. Mas
não é verdade, que muitos dos que
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b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

O pecado do adultério e suas causas

Aniversariantes da Semana
12/06 Eliana Rodrigues Neves Pereira .............................................
12/06 Mariângela Martins de Araújo ................................................
13/06 Heloysa Hermínia Andrade Ramos .........................................
13/06 Bruna Dias Oliveira ...............................................................
13/06 Amélia Rodrigues da Silva .....................................................
15/06 Hélia Aparecida Gomes da Silva ............................................
16/06 Gisele Cavalcante Teixeira Honorato ......................................
18/06 Elizeu da Silva Couto .............................................................
18/06 Leonardo Alves da Silva ........................................................

Do Rev. Alexandro – Terça-
feira, às 20 horas, Lílian; Quin-
ta-feira, às 20 horas, Thiago
Brenner.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e
da doença o restaurará” (Sal-
mo 41:3). Irmãos enfermos pe-
los quais devemos orar e visi-
tar: Bernardo, neto da dona
Márc ia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan,
tio do Diác. Anderson; dona
Vânia, esposa do Presb. Ivo;
dona Maria Grippe;  dona
Marilene, mãe da Josiane e da
Josilene; dona Marluce, espo-
sa do Sr. Takeo; dona Raquel
de Melo; dona Sônia, irmã do
Sr.  Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba;
Lília, irmã da Drª. Leila; Patrí-
cia Vieira; Pedro, fi lho do
Dilmar; Rafaela, sobrinha da
Hélia; Rev. Benon e dona
Alzira; Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio,
pai da Hélia; Sr. Jomar, pai da
Dra. Leila; Sr. José Antônio,
pai da Jane; Sr. José Ferreira;
Sr. Saul, esposo dona Alfa.


