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Pastoral

Honre seu pai

“Porque Deus ordenou: Honra a teu pai e a tua mãe; e:
Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte”
(Mateus 15:4)

Estamos vivendo em tempos
de acentuado desrespeito. Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que há um desrespeito quase generalizado. Basta observarmos o comportamento e a forma
como muitas pessoas estão se
comportando em relação às autoridades. Isso se deve, em minha singela observação, a maneira como muitos filhos têm tradado
seus pais.
A família está sendo atacada de
todos os lados, mas o pior ataque que a família pode enfrentar é
o ataque interno. O escritor e teólogo contemporâneo Philip G.
Rykem faz uma assustadora, porém, verdadeira observação “A
maneira de destruir uma nação é
destruir a família. E a maneira em
que os filhos podem destruir a família é desobedecerem aos pais”.
A família ocupa uma posição
especial diante de Deus. É por esse
motivo que a segunda parte dos
Dez Mandamentos começa com a
ordenança de honrar os pais. Por
isso, quero chamar sua atenção
para o versículo em destaque.
Observe que, honrar pai e mãe é
uma ordem direta de Deus. Não
podemos negligenciar a ordem de
Deus e de forma especial, nesse
dia em que, comemoramos o Dia
dos Pais devemos nos lembrar de

que nossos pais devem ser honrados por cada um de nós.
Contudo, honrar o pai é muito mais que presenteá-lo ou
parabenizá-lo pelo seu dia. Honrar segundo a Palavra de Deus é
respeitar, estimar, avaliar e apreciar o pai como um presente de
Deus. É, ainda, dar o devido
peso à sua posição, pois, esse é
o significado da palavra hebraica
utilizada para honra no Antigo
Testamento.
Assim, a verdade da Palavra de
Deus além de requerer de nós a
honra devida aos pais, ainda proíbe a desonra a eles. Infelizmente
temos visto, com certa frequência,
muitos filhos cometerem o pecado da rebeldia contra seus pais.
Filhos desobedientes, ingratos,
descuidados e insubmissos estão
em pecado diante de Deus.
Vale aqui lembrar que a Palavra de Deus é para todos nós.
Ela é para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Se você é
filho, essa palavra é para você.
Honre seu pai sendo-lhe obediente, respeitando-o, amando-o,
dando-lhe a devida atenção e
cuidado. Que o Senhor nos ajude a tratarmos nossos pais com
a devida e merecida honra.
Rev. Alexandro Luiz Ramos
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de Taguatinga – 2ª nossas diversas relações como in-

feriores, superiores ou iguais. Referências: Efésios 5:21; 1ª Pedro
2:17; Romanos 12:10.
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 I
No domingo passado, aos 80
anos, por conta de diversas complicações de saúde, faleceu a dona
Helena Raymunda. O Rev. Jefferson
participou do Ofício Fúnebre. Que o
Deus das consolações conforte aos
familiares enlutados: “Disse-lhe
Jesus: Eu Sou a ressurreição e a
vida. Quem crê em mim, ainda
que morra, viverá” (João 11:25).
FALECIMENTO II
Na terça-feira passada, aos 73
anos, faleceu a Sra. Maria Isabel,
mãe da Luciana, esposa do Ev.
Ronaldo. “O SENHOR a deu e o
SENHOR a tomou; bendito seja o
nome do SENHOR!” (Jó 1:21). Que
o Senhor conforte aos familiares
enlutados.
SAF DEPARTAMENTAL
Próximo sábado, às 15 horas, os
departamentos Mensageiras e Ester se reunirão na residência da sócia
Jeane, na QNM 38, Conjunto N, Casa
4. E os departamentos Dorcas e
Heroínas irão se reunir na residência da sócia dona Marta na QNA 54,
Casa 7. Todas as sócias estão convidadas. Sairemos da porta do Templo às 14h30.

UPA/UMP
Próximo sábado, às 20 horas,
haverá uma programação especial,
nas dependências da 2ª IPT, com os
adolescentes e os jovens. Será a
Noite das Nações. Todos os jovens
e adolescentes estão convidados.
CORAL CANTARES
O Coral Cantares retornou do
seu recesso de meio de ano e deu
início aos ensaios da Cantata de
Natal. Se você tem interesse em
participar, procure a regente Isabella
Lumena. Junte-se a nós!
FIOS DE PRATA
Haverá nesta próxima sexta-feira, um culto na residência de nossa
irmã Terezinha de Queiroz, na QNH
6, Casa 5, às 15h30. Sairemos do
estacionamento do templo às 15
horas. Todos os membros do referido grupo estão convidados.
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.
REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson será o
mensageiro e ministrará a Santa Ceia
do Senhor no culto de aniversário
da nossa Congregação na Região
Administrativa de Santa Maria-DF,
razão pela qual estará ausente do
culto solene da 2ª IPT.
REV. ALEXANDRO
Próximo domingo o Rev. Alexandro em atendimento ao convite da
5ª IPC, será o mensageiro no culto
vespertino, motivo pelo qual, estará
ausente no culto de nossa igreja.

REV. JOSÉ MARCOS
a) O Rev. José Marcos e sua família retornaram de suas férias. O
referido pastor retomou as suas atividades na quinta-feira passada; b)
Hoje, no momento da Escola Dominical, estará na Congregação em
Santa Maria-DF e no culto à hoje e
próxima quarta-feira estará na 4ª
Congregação em Águas Lindas-GO,
assistindo pastoralmente àqueles irmãos.
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. Ainda 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 sobre a alegria,
ministrado pelo Rev. Alexandro.

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.
LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à
casa do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar
sobre vós bênção sem medida”
(Malaquias 3:10). Mantenhamo-nos
fiéis na entrega dos nossos dízimos
e ofertas. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mural do Salão Social, semanalmente.
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Barros; MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite): Andreia Santana e
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Honre seu pai

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 14 horas, Rev. Davi; Quinta-feira, às 14h30, dona Lolô; Às
20 horas, Mayla e Auber.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 19h30, Priscila e Diego de
Souza; Quinta-feira, às 20 horas,
Beatriz e Bárbara.
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 (35687853), avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Maria
Grippe (3353-5520); dona
Marilene, mãe da Josiane e da
Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo (3526-1268); dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha; dona Wylliene
(3536-7854); Fabíola (34359834), filha do Diác. Ataliba; Lília
e Sr. Jomar, respectivamente,
irmã e pai da Drª. Leila; Patrícia
Vieira (3032-5164); Rev. Benon
(3352-1274); Sophia, sobrinha do
Diác. Claudennes; Sr. Antônio
Gomes, pai da Hélia, Sr. José
Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935), Sr. José
Neves, pai da Meire.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 9:1-2
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 11:1-7
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 5:7-10
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
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 13:1-31
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 177
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
19/08

Geovanna Martins de Araújo ...............................................
Eduardo Breder Guimarães .................................................
Luiz Caleb da Silva Ferreira .................................................
André Luíz Alves de Morais ..................................................
Saulo Batista Resende .........................................................
Mariano Frazão de Moura .....................................................

