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Pastoral

Da Esperança dos Redimidos
“Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com
respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com
os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que
Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante
Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras”
(1ª Tessalonicenses 4:13-14 e 18)
Desde os tempos antigos até
hoje, a humanidade tem se debatido para resolver o enigma da
morte e da vida no além. A morte
é uma consequência dramática da
condição caída do homem, “mas
da árvore do conhecimento do
bem e do mal não comerás;
porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás”
(Gênesis 2:17). Esta foi a sentença pronunciada pelo Altíssimo caso
o homem desobedecesse à Sua
Palavra. Lamentavelmente, os nossos primeiros pais caíram e juntamente com eles todos nós. A paga
pelo pecado foi a morte.
Todos nós, indistintamente, se
não ocorrer a Segunda Vinda de
Cristo, passaremos pela morte física. Lidar com a morte é uma situação recorrente. Pode ser o
passamento de amigos, parentes,
conhecidos ou desconhecidos e irmãos em Cristo. A morte sempre
gera um forte impacto nos corações. Causa tristeza e profunda
saudade. A morte é um inimigo,
humanamente invencível.
Todavia, o evangelho de nosso
Senhor e Salvador, Jesus Cristo
nos comunica uma boa notícia, a
morte não é o fim de tudo. Na verdade, a morte marca o começo de
uma vida plena com Deus. Ao ladrão arrependido que fora crucifi-

cado com o Senhor, o prórpio Cristo lhe prometeu: “em verdade
te digo que hoje estarás comigo no paraíso” (Lucas 23:43).
Após morrer o mendigo Lázaro
foi: “levado pelos anjos para o
seio de Abraão” (Lucas 16:22).
A Bíblia assevera que os filhos de
Deus, ao passarem pela morte física, imediatamente, a sua alma estará com o Senhor.
A igreja de Tessalônica aguardava de uma maneira muito vívida,
ansiosa e peculiar a Segunda Vinda de Cristo. Mas os dias foram se
passando e muitos cristãos daquela
igreja estavam morrendo. Então,
se perceberam inquietos e sobremodo aflitos com estado daqueles
que haviam morrido crendo no Senhor. As inspiradas palavras do
apóstolo Paulo, são no sentido de
elucidar sobre o estado daqueles
que morreram crendo na esperança e da condição dos vivos em uma
eventual volta de Cristo.
Paulo deixa claro que os vivos
não precederão aos mortos no
Senhor. Haverá o reencontro. Que
Deus nos ajude a crermos nestas palavras e não apenas confiar, mas sobretudo: “Consolaivos, pois, uns aos outros com
estas palavras”.
Rev. Jefferson Batista Neres
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apaInformamos aos professores da

Escola Dominical, das classes de
adultos, jovens e adolescentes que
se encontra em nosso mural a escala para o próximo semestre. Observação: Esta escala é apenas
indicativa, a definitiva será sempre
a do Boletim Dominical.
REV. ALEXANDRO
Da próxima terça-feira até o dia
12 de julho, o Rev. Alexandro, juntamente com a sua família estarão
em gozo de férias.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos participará da Escola Dominical da Congregação em Santa Maria-DF. No
culto de hoje e próxima quarta-feira assistirá pastoralmente os irmãos
da 4ª Congregação em Águas Lindas-GO.
NASCIMENTO
Trazendo a alegria de uma filhinha almejada e querida, nasceu no
dia 22 de junho, a Isadora, filha do
casal, Gláucia e Hélder. À família, os
nossos cumprimentos. “Herança do
Senhor são os filhos” (Salmo
127:3).

um manual de consolo. Traz sabedoria. É profundo. Os conceitos tratados são um tônico para a alma,
remédios para o coração, energia
para a vida. Leia com o coração
aberto, com a alma sedenta. O luto
é uma dor intensa, mas o consolo
divino é maior que a dor do luto. Há
esperança. Nossas lágrimas serão
enxugadas.
FALECIMENTO
Quarta-feira passada, vitimado
de uma parada cardíaca, aos 58 anos
de idade, faleceu o nosso querido,
amado e estimado irmão, Diác. Geazi
Fernandes de Sousa. Os nossos
pastores oficiaram o Culto de Ação
de Graças na quinta-feira, no Cemitério de Taguatinga. O Diác. Geazi
foi um servo dedicado. Onde passava deixava o seu carisma, testemunho cristão e alegria. Os céus
estão em festa. A nossa igreja enlutada. Que continuemos em orações a favor do consolo Divino aos
familiares enlutados: “O Senhor o
deu e o Senhor o tomou; bendito
seja o nome do Senhor” (Jó 1:21).

CASAMENTO
Ontem, às 19h30, em cerimônia
solene, foi ministrada a bênção matrimonial, pelo Rev. Jefferson, sobre
os jovens, nossos irmãos: Juliana
e Tiago. Aos nubentes e seus familiares, nossos cumprimentos
acompanhados de súplicas a Deus
por sua felicidade.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 122: Qual é o resumo
dos seis mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? Resposta: (O resumo dos seis
mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem, é amar
o nosso próximo como a nós mesmos, e fazer aos outros aquilo que
desejamos que eles nos façam. Referências: Mateus 7:12 e 22:39.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Superando a Dor do Luto,
quando vai passar? Marcos
Kopeska oferece alívio ao sofrimento dos que, com pesar choram suas
perdas, trazendo compreensão e luz
sobre o processo de luto. Este é

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 car-

tões 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.
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
Não podemos ignorar e subestimar o valor do exercício da oração
individual e pública. O cristão genuíno precisa orar. Este meio de graça fora estabelecido por Deus, a fim
de nos conformar mais e mais à sua
preciosa e perfeita vontade. Orar
uns pelos outros é uma prática da
solidariedade cristã. A reunião de
orações da igreja visa: gratidão a
Deus por suas pródigas e abundantes bênçãos, intercessão em favor
da saúde dos irmãos enfermos, sú-

plica pelas bênçãos de Deus nos trabalhos da 2ª IPT, oração pela liderança, dentre outros motivos. Tendo em vista a importância da prática da oração vamos todos participar da reunião de orações que nesta quarta-feira será dirigida pela Ev.
Ana Eliza.
DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era
grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tirado
dos melhores despojos” (Hebreus
7:4). É indiscutível e visível as bênçãos materiais e financeiras de Deus
em nossas famílias e em nossa igreja. Deus é o dono do ouro e da prata, todavia, a igreja vive dos dízimos
e das ofertas. Se toda igreja fosse
dizimista faríamos mais. Louvamos
a Deus pela fidelidade da maioria,
razão pela qual a nossa igreja oferece todo suporte e conforto necessário para sustentação e promoção dos nossos trabalhos: alimentação, material didático, manutenção dos equipamentos, salários,
etc. Que o Deus Provedor 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.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio
após a Escola Dominical, no templo.
Hoje o Perfeito Louvor participará da
liturgia, pais tragam seus filhos as
18 horas, para colocarem as togas;
b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Karine
Matos e Noraci Bastos; Próximo domingo: Silvana Pereira e Lilian Lima;
MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite): Lição 15: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante Kataryne Araú-
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Da Esperança dos Redimidos

CHAZINHO
Hoje: Neuza Barros e Leila; Próximo domingo: Rosângela e
Conceni.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14h30, a dona Diva de
Paula; Quinta-feira, às 14h30, Rev.
Benon e dona Alzira.
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 Arsolina, esposa do Sr. Alceu; 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 Sr. 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 59:17
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 57:1-11
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 51:3-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
b) Coral Cantares
ATO PASTORAL
a) Bastimo Infantil: Júlia
b) Coral Perfeito Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Rodrigo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 9:1-15
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Hino Congregacional nº 169
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: “Porque Ele Vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
03/07
04/07
04/07
05/07
06/07
06/07
07/07
07/07

Déborah Abreu Pires ............................................................
João Batista Arruda Gomes Cardoso .....................................
Gabriel Moura Cavalcante ....................................................
Cláudio Machado Gonçalves .................................................
Noraci Bastos de Araújo .......................................................
Ketlen Lorrane F. de Assunção ..............................................
Felipe Ferreira de Assunção ..................................................
Sheylla Kiyomi Nogueira .......................................................

