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Pastoral

O pecado do adultério e suas causas
O adultério é um flagelo que assola a nossa sociedade e também as
igrejas contemporâneas. Adultério não
é apenas a manutenção de um relacionamento 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 (5.2930). O exemplo utilizado foi o mais
extremo possível, eliminação de partes do nosso próprio corpo. Podemos
inferir, portanto, que o preço pode ser:
uma posição social alcançada; um emprego bem remunerado e confortável; 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 afastamento de Deus.
O Adultério é uma característica dos descrentes, mas por que
crentes caem em adultério? Li um
artigo que relacionava cinco razões,
por que crentes cairiam em adultério. Essas razões podem até existir,
mas é necessário examinar com
maior profundidade a questão. Serão elas razões reais, ou racionalizações? O artigo indicava que:
1ª) Alguns crentes caem por
terem absorvido a forma de pensar 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 sentirem 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 coração. Na realidade, tais pessoas talvez até já tenham um histórico de
quedas passadas em suas vidas.
3ª) Um outro grupo pode cair
por ser ingênuo sobre os relacionamentos 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 envolvidos com aconselhamento. Mas a
grande maioria dos que caem não
está envolvida com esse ministério.
Alguns são até ocupados em demasia para estarem aconselhando,
como atividade principal.
5ª) Por fim, diz-se que a queda pode ocorrer pela procura de
direcionamentos extrabíblicos
no sentido de justificar o comportamento pecaminoso. Mas
não é verdade, que muitos dos que
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Rei os filhos de Sião. Louvemlhe o nome com flauta; cantem-lhe salmos com adufe e
harpa” (Salmo 149:1-3). Vamos
todos com alegria e gratidão participar.
JUNIORES II
Próximo domingo, a classe do
Juniores II terá uma palestra sobre: Bíblia e Internet, com o
Presb. Paulinho.
GINCANA UPA
Próximo sábado, a partir das
14 horas, haverá uma gincana bíblica, na Primeira Epístola de
João, com a Federação de UPA’s
do PTAN, nas dependências da
2ªIPT. Todos os adolescentes estão convidados.
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 UCP.
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 A Lei de Deus Hoje:
Compreendendo os Limites Traçados 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 displicência 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 parte da análise dos diversos aspectos da Lei de Deus, extraindo

aquele que não se estende apenas 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 pecados proibidos no quarto mandamento são: toda omissão dos
deveres exigidos, toda realização
descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles; toda
profanação desse dia por ociosidade 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 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.
Quarta-feira, às 20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila
e Wesdna Barros; Próximo domingo: Lilian Lima e Silvana Pereira; MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite): Lição 12: Kamila
Santiago e Gabriela Cavalcante;
Próximo domingo, Lição 13:
Karen Cerqueira e Andreia
Santana. 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, 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 domingo: Mensagem 12, Dirigentes:
Equipe 1: (3-5 anos) Évila Cavalcante 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 Domingo: 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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O pecado do adultério e suas causas

Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas, Lílian; Quinta-feira, às 20 horas, Thiago
Brenner.
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, 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 Josiane e da
Josilene; dona Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona Raquel
de Melo; dona Sônia, irmã do
S r.
Domingos;
dona
Terezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba;
Lília, irmã da Drª. Leila; Patrícia Vieira; Pedro, filho 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.

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

Aniversariantes da Semana
12/06
12/06
13/06
13/06
13/06
15/06
16/06
18/06
18/06

Eliana Rodrigues Neves Pereira .............................................
Mariângela Martins de Araújo ................................................
Heloysa Hermínia Andrade Ramos .........................................
Bruna Dias Oliveira ...............................................................
Amélia Rodrigues da Silva .....................................................
Hélia Aparecida Gomes da Silva ............................................
Gisele Cavalcante Teixeira Honorato ......................................
Elizeu da Silva Couto .............................................................
Leonardo Alves da Silva ........................................................

