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Pastoral

Um homem chamado Jesus
“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai
senão por mim” (João 14:6)
Quem foi Jesus de Nazaré? Da
resposta a esta pergunta depende
o futuro de todos os homens, bem
aventurança ou condenação eterna. Pelas Escrituras, Jesus de Nazaré
é o Cristo, o Leão da Tribo de Judá,
a Raiz de Davi, Verbo da Vida, Autor
e Consumador da Fé, Rei dos reis,
Senhor dos senhores, o Cordeiro
Pascoal, o Messias, o Redentor, a
Ressurreição e a Vida, Aquele que
há de julgar vivos e mortos, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Em Seu ministério terreno, Jesus Cristo se destacou de tal maneira que pessoas iam aos milhares
de todas as partes de Israel e além
de seus limites, apenas para ouvir
os Seus ensinamentos, pois, Ele não
ensinava como os mestres de Seu
tempo, mas ensinava como alguém
que tinha autoridade. As pessoas
ficavam embasbacadas com as Suas
maravilhosas e inefáveis palavras de
vida. O povo compreendia Sua mensagem que tinha o caráter profundo, direto e verdadeiro. Onde se
achegava as pessoas queriam que
ficasse mais tempo para degustarem dos Seus ensinamentos.
Cristo encontrou-se com diversos tipos de pessoas: ricos, pobres,
marginalizados, famosos, autoridades, anônimos, governadores e líderes religiosos. Teve piedade daqueles que pareciam ovelhas sem
pastor. Tomou refeições com ricos,
aproximou-se dos excluídos, per-

doou pecadores, socorreu ao pobre
e ao necessitado. Em Sua interação
com o povo de Sua época e de todos os tempos, Jesus dizia as palavras certas e na hora certa.
“Eu Sou o Caminho, e a Verdade, e a Vida” é uma das declarações mais importantes de Jesus
registradas nos evangelhos. Um dos
grandes teólogos de nosso tempo,
o norte americano D. A. Carson afirmou que Jesus é caminho para Deus,
precisamente porque Ele é a verdade de Deus e a vida de Deus.
Somente pelo fato de Jesus ser a
verdade e a vida é que Ele pode ser
o único caminho para Deus.
Muito se fala sobre Deus e como
ter comunhão com Ele. Todavia,
Jesus é o único caminho para o céu,
foi o que declarou o pastor inglês
do século 19, Rev. John Charles
Ryle. Não é um simples guia. Ele é a
porta e o elo que certamente nos
conduzirá à Deus. De acordo com o
Rev. Hernandes Dias Lopes, pastor
e conferencista presbiteriano brasileiro: “Como o caminho, Jesus é
o caminho de Deus para o ser humano e o caminho do ser humano
para Deus. Como a verdade, Ele
é a realidade última, avesso à mentira, a verdade que liberta. Como
a vida, Jesus é aquele que tem a
vida em si mesmo, é a fonte e doador da vida”.
Rev. Jefferson Batista Neres
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netinho da dona Isabel e do Diác.
Sr. Antônio. Parabéns aos familiares: “O Senhor te abençoe desde
Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os
dias da tua vida, vejas os filhos
de teus filhos. Paz sobre Israel!”
(Salmo 128:5-6).
FALECIMENTO
A Hélia e o Diác. Moisés agradecem as orações e apoio da igreja
em prol da restauração da saúde
de sua sobrinha, a Rafaela, todavia, aprouve ao Soberano Deus
levá-la para junto de Si. Em decorrência de diversas complicações na
saúde por causa do tratamento de
câncer, na terça-feira passada, em
Brasília-DF, aos 16 anos, a Rafaela
faleceu. Foram dois anos e 11 meses de luta. “O Senhor a deu e o
Senhor a tomou; bendito seja o
nome do Senhor” (Jó 1:21). Que
o Deus de toda consolação conforte aos familiares enlutados.
CULTO NOS LARES
Os homens da nossa igreja estão na responsabilidade de organizar os Cultos de Ação de Graças
nas residências. A procura tem sido
baixa. A UPH está se dispondo a
custear o lanche. Os irmãos interessados favor procurar o presidente
da UPH.
REV. JEFFERSON
Por concessão de nosso Conselho, nosso pastor efetivo, Rev.
Jefferson, entrará em gozo de 11
dias de férias, entre os dias 14 e 25
deste mês. Durante este período, o
referido pastor estará ausente de

nossa igreja, em viagem, e o
pastorado desta igreja, a seu convite, estará sob a responsabilidade
do pastor auxiliar, Rev. Alexandro.
EV. ANA ELIZA
Desde sexta-feira passada, na
Igreja Presbiteriana de Lagamar-MG,
a convite da Igreja, a Ev. Ana Eliza
está ministrando um treinamento
para professores do Departamento
Infantil. Retornará às suas atividades, a partir da próxima terça-feira.
REV. ALEXANDRO
Desde terça-feira passada 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 estará
na 3ª Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente
àqueles irmãos.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Os Encontros de Jesus,
pela Editora Cultura Cristã, Simon
Kistemaker ressalta que Jesus foi um
mestre de tamanha grandeza que
as pessoas iam aos milhares de todas as partes de Israel e além para
ouvi-lo. Ele encontrou-se com pessoas de todo tipo, ricos ou excluídos. Teve piedade dos que viviam
no pecado e ajudou o pobre e o
necessitado. Tinha livre acesso a
todos os níveis da sociedade e, em
cada um, Jesus dizia as palavras
certas na hora certa.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 123: Qual é o quinto

mandamento? Resposta: O quinto
mandamento é: “Honrarás a teu
pai e a tua mãe, para teres uma
longa vida sobre a terra que o
Senhor teu Deus te há de dar”.
Referências: Êxodo 20:12.
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 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, será o último estudo
desta série, sob a ministração do
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, súplica 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
irmã Antônia.
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: ali-
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Um homem chamado Jesus

bulos de Deus: Morte; Classe de
Adolescentes, Lição nº 4.
PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo
domingo: Rev. Alexandro.
PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Natanael Machado; Próximo domingo: Presb.
Robson Conceição.
PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo:
Nathália.
EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo domingo: Kainós.
SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Leonardo;
Próximo domingo: Presb. Robson
e Mauro.
RECEPCIONISTAS
Hoje: Marta e Noraci; Próximo
domingo: Mariinha e Fernando.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,
Claudennes, Robson R., Jorge e Antônio N. Próxima semana: Diêgo,
Antônio B., Wanderlúcio, Anderson
e Emanoel.

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Conceni;
Próximo domingo: Joselina e
Gilvânia.
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;
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.

Aniversariantes da Semana
10/07
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12/07
14/07
15/07
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Nicolly Barros de Araújo ........................................................
Hévila Ramos de Oliveira ......................................................
Alberto Martins de Almeida Neto ............................................
Ivonete Lopes Cavalcante de Sousa ......................................
Dayseanne Melo Rios de Cerqueira ........................................
Arthur Couto Kishima ............................................................
Djalma da Silva Calaça .........................................................
João Batista Marques .............................................................
Fernanda Fontenele Vasconcelos ............................................
Rosana Santos Furtado ..........................................................

