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Pastoral

Sonda-me, ó Deus

“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sonda-me, ó Deus, e
conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus
pensamentos.” (Salmo 139:1 e 23)
O conhecimento de Deus sobre a
nossa vida é uma questão que na
prática muitas vezes nos passa desapercebidamente. Desta forma deixamos de perceber os benefícios de
tal conhecimento. Perdemos a oportunidade de elucidar muitas dúvidas
por não observarmos esta verdade.
Infelizmente não atentamos o tanto
que deveríamos para o conhecimento de Deus: “Até a cegonha no céu
CONHECE as suas estações; a
rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação;
mas o meu povo não conhece o
juízo do SENHOR” (Jeremias 8:7).
Precisamos procurar compreender o conhecimento de Deus sobre
nós, um conhecimento que demonstra a preocupação pessoal de Deus
com cada um de nós. Não só aprender sobre o conhecimento de Deus,
mas fazer como o salmista, afirmar
nosso desejo de que o Senhor esteja sondando nossa vida: Sondame ó Deus. O conhecimento de Deus
sobre nós revela algumas verdades:
1ª) Onisciência de Deus – Deus
está presente em cada parte do
espaço criado, inclusive no mais profundo dos corações. Ninguém escapa da presença de Deus. Ele é o
Deus que sempre está presente.
Nenhuma criatura foge aos olhos
perscrutadores do Criador. Não podemos fugir de Sua presença: “Para
onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua
face? Se subo aos céus, lá estás;
se faço a minha cama no mais
profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvora-

da e me detenho nos confins dos
marres, ainda lá me haverá de
guiar a tua mão e a tua destra me
susterá” (Salmo 139:7-10); “porque: nele vivemos, nos movemos e existimos” (Atos 17:28).
2ª) Seu cuidado para conosco
– Mesmo que nós não percebamos,
Deus está presente em meio ao Seu
povo com benevolência. Segundo
Charnock, teólogo norte americano:
a presença influente de Deus pode
ser comparada à do sol, que, embora a tão grande distância da terra, está presente no ar e na terra
por sua luz, e dentro da terra por
sua influência em forjar aqueles
metais que estão nas suas profundezas, sem pertencer substancialmente a nenhum deles. Ou seja,
Deus é distinto de toda a criação e
está agindo com benevolência
salvadora, santificadora e gloriosa.
3ª) O controle de nossa vida –
A presença de Deus é sempre
confortadora principalmente nos momentos de muitas dificuldades, pois
podemos nos refugiar naquele que
tem em Suas mãos o controle de nossas vidas (Salmo 46:1-5). Tal conhecimento de Deus sobre nós pode
nos assustar. Temos medo destes
olhos que nos vêem como somos.
Deus tem total controle sobre as
nossas vidas, se O buscarmos perceberemos e desfrutaremos do Seu
cuidado providencial. Que Deus nos
ajude a compreender que o conhecimento de Deus sobre nós é a maior fonte de luz para nossa vida.
Rev. Jefferson Batista Neres
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observarmos imagens da cruz adornando igrejas, oscilando em
gargantilhas e resplandecendo em
lapelas. No entanto, a imagem que
é tão santificada entre nós, era grotesca e abominável para aqueles que
viveram no século I. Era um símbolo de maldade, tortura e vergonha. É essa visão realista e
aterrorizante da cruz que deve nos
chamar ao ministério cristão e nos
impulsionar a compartilhar as boasnovas do triunfo de Cristo sobre a
morte. Por meio de sua exposição
de 1ª Coríntios, D. A. Carson apresenta uma visão abrangente do que
significa a morte de Cristo na pregação e no ministério direcionado
ao povo de Deus.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 125: Por que são
os superiores chamados “pai” e
“mãe”? Resposta: Os superiores
são chamados “pai” e “mãe” para
lhes ensinar que, em todos os
deveres para com os seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura
para com aqueles, conforme as
suas diversas relações; e para levar os inferiores a cumprirem os
seus deveres para com os seus
superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus
pais. Referências: Efésios 6:4; 1ª
Tessalonicenses 2:7-8, 11-12; 1ª
Coríntios 4:14-16.
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.
FALECIMENTO
Na quinta-feira passada, aos 86
anos, por conta de diversas complicações de saúde, faleceu a dona
Alzira, esposa do Rev. Benon. O
Rev. Jefferson participou do Ofício
Fúnebre. Que o Deus das consolações conforte os familiares enlutados: “No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada
um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda” (Salmo 139:16b).
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.
ESTUDO BÍBLICO
Quando nos tornamos sinceros seguidores de Cristo, desejamos viver plenamente o amor, a
alegria e livres de ansiedade. Ain-

da que amar os inimigos pareça
algo impossível. Até mesmo ser
pacientes com a família muitas vezes é difícil. Como podemos
nobremente vestir os trajes da
graça quando estamos tão ocupados lutando com os velhos padrões de comportamento? Precisamos cultivar o fruto do Espírito
em nossas vidas: amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, e
domínio próprio. Essas qualidades
de caráter podem verdadeiramente
marcar a vida se nos devotarmos
a uma busca dupla: a centralidade
de Deus e a semelhança com Ele.
É sobre o cultivo do fruto do Espírito Santo que vamos nos debruçar nos estudos semanais dos
próximos meses. Próxima quarta-feira, às 20 horas, o Estudo
Bíblico 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, 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 Junta
Diaconal.
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: Ensaio
após a Escola Dominical, na sala
do Culto Mirim. E na próxima quarta, as 20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Silvana Pereira e
Lilian Lima; Próximo domingo:
Karine Bastos e Noraci Matos; MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noi-

te): Gabriela Cavalcante e Pastoral
Odara dia 14/08. Classes de Adultos:
Cieslak; Próximo domingo (manhã Classes I, II, III e IV – Perguntas
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Sonda-me, ó Deus

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terçafeira, às 14 horas, Rev. Davi.
Quinta-feira, às 14h30, dona
Edméia. Às 20 horas, Mayla e Auber.
Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 19h30 – Priscila e Diego
de Souza; Quinta-feira, às 20
horas, Luís Fernando.
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 Maria Grippe;
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona Sônia,
irmã do Sr. Domingos; dona Terezinha; dona Wylliene;
Fabíola, filha do Diác. Ataliba; Lília
e Sr. Jomar, respectivamente,
irmã e pai da Drª. Leila; Patrícia
Vieira; Rev. Benon; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr.
José Ferreira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 67:1-3
b) Hino Congregacional nº 27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 66:1-20
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 51:7-10
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. Rodrigo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
Neemias 11:1-3; 20-24;
12:27-30 e 43-47
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: “Num Dia Lindo”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
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08/08
08/08
09/08
10/08
10/08
12/08

Alenyr de Souza Borges ........................................................
Ocinéia Martins Bueno ...........................................................
Wesdna Barros Ferreira ........................................................
Edimar Ismael Dos Santos ....................................................
Dimitri Andrade Ramos de Sousa ..........................................
Jônatas Paes de Barros Santiago ...........................................
Andressa Gomes de Oliveira .................................................

