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Pastoral

Imitem a Cristo
“Sede meus imitadores,
como também eu sou de Cristo” (1ª Coríntios 11.1)
Imitar a Cristo é a principal indicação de que, de fato, a pessoa é um crente de verdade, ou
seja, alguém que nasceu de
novo. Alguém que morreu para
o pecado e que agora vive para
Deus. Como diz a Escritura Sagrada: “E, assim, se alguém
está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas” (2ª Coríntios 5.17). Essa
é uma tarefa para todo cristão,
não apenas para o pastor.
Nossa vocação singular,
como cristãos, é a de andarmos
pelo caminho de Jesus Cristo, o
caminho da verdade e da vida.
Esse caminho requer de nós
muito mais do que a aceitação
da Palavra de Deus. Ele requer
demonstração prática. É preciso vivenciar, ou seja, agir e viver como Ele. Isso não significa
perfeição moral, mas morrer
diariamente para o velho eu.
Imitar a Jesus, como afirma
o teólogo contemporâneo Kevin
J. Vanhoozer, “não significa fingir, com todo esforço possível,
ser algo que a pessoa não é,
mas vivenciá-lO, pois, nossa
vida é uma participação na vida

dEle”. Vale lembrar que Jesus
vivenciou os dramas da vida
humana e deixou para a humanidade, de forma geral, um extraordinário exemplo de como
se deve viver.
Eis um grande, porém possível, desafio que temos ao longo de nossa peregrinação por
esse mundo: imitarmos Jesus.
Para tanto, é preciso que nossos pensamentos, palavras e
ações se conformem às de Jesus Cristo. Talvez pense que
imitar a Cristo seja algo impossível de se fazer. Realmente seria, se o Espírito Santo não agisse em nós.
Contudo, a ação do Espírito
Santo em nós, capacita-nos a
vivenciarmos a palavra de Deus,
tendo como fonte e padrão
referencial, a Pessoa e obra do
Senhor Jesus. Estejamos, pois,
certos de que imitar a Cristo,
não é uma opção, mas um imperativo na vida de todo cristão
genuíno. Que o Senhor nos ajude a parecer, cada vez mais,
com o Seu Filho, nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo.
Rev. Alexadro Luiz Ramos
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praticar o “fruto” na vida real.
Essas qualidades de caráter podem verdadeiramente marcar
nossa vida se nos devotarmos a
uma busca dupla: a centralidade
de Deus e a semelhança com Ele.
Este livro o guiará nessa busca
focando a natureza de Deus
como revelada nas Escrituras e
ajudando você a cultivar o belo
fruto dado pelo Espírito Santo.
NASCIMENTO
Trazendo a alegria de um filhinho querido e esperado, nasceu no dia 19 de agosto, o Daniel,
filho do casal Rayssa e Thiago,
netinho dos nossos irmãos Dona
Gilvânia e Presb. Ivo. A esses
queridos, os nossos cumprimentos. “Herança do Senhor são
os filhos” (Salmo 127.3).
CATECISMO MAIOR
Pergunta 130: Quais são
os pecados dos superiores? Resposta: Os pecados dos superiores, além da negligência dos
deveres que lhe são exigidos,
são a ambição incontrolável, a
busca desordenada da própria
glória, repouso, proveito ou prazer; a exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance de os inferiores poderem realizar; aconselhando, encorajando ou favorecendo-os naquilo que é mau;
dissuadindo, desanimando ou
reprovando-os naquilo que é
bom; corrigindo-os indevidamente; expondo-os descuidadamente ao dano, à tentação e ao
perigo; provocando-os à ira; ou
de alguma forma desonrandose a si mesmos, ou diminuindo
a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto,

rigoroso ou negligente. Referências: Gênesis 9.21; Êxodo
34.2-4; Levítico 19.29; Deuteronômio 17.17; 1º Reis 12.1314; Isaías 56.10-11; Jeremias
5.30-31; Daniel 3.4-6; Mateus
14.8; Marcos 6.4; João 5.4;
Atos 4.18; Efésios 6.4; 1ª Pedro
2.19-20; Filipenses 2.21 e
Hebreus 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.
REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson será
o mensageiro do culto e ministrará Atos Pastorais, na 3ª Congregação em Águas Lindas de
Goiás, razão pela qual estará
ausente dos trabalhos vespertinos de nossa igreja.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje e na próxima quartafeira, o Rev. José Marcos estará
na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO, assistindo pastoralmente àqueles irmãos.
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
Fruto do Espírito Santo diz
respeito ao caráter de Cristo sendo formado no servo de Deus. O
pecado afetou consideravelmente imagem de Deus em nós levando-nos a produzir as obras da
carne, Efésios 2:2-3 e Gálatas
5:19-21. O novo nascimento,
produz uma nova vida em Cristo. O cristão é transformado
constantemente, de glória em
glória, crescendo na graça e no
conhecimento de Jesus Cristo, 2ª
Coríntios 3.17-18. A manifestação do fruto do Espírito Santo está
associada à nossa santificação.
Por meio da manifestação do fruto do Espírito Santo, a maturidade espiritual torna-se perceptível.
Tendo em vista a importância da
temática do fruto do Espírito Santo, próxima quarta-feira, às 20
horas, o Estudo Bíblico será sobre a fidelidade, 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 UPA e UMP.
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). Mantenhamonos 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.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio após a Escola Dominical, na
sala do Culto Mirim; Quarta-feira
às 20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila e Wesdna
Barros; Próximo domingo:
Silvana Pereira e Lilian Lima; MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e
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Imitem a Cristo

diversas visitas para distribuição
da Santa Ceia aos enfermos.
Rev. Alexandro - Terça-feira,
às 20 horas, Haiane e Neemias;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago.
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: Alessandra, Filha da Dona
Marilene; 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 (3435-9834), 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 5.11-12
b) Hino Congregacional nº 10
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 1.1-6
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Jó 42.5-6
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. Anderson
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Hebreus 12.1-3
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 299
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
04/09
13/09
14/09
14/09
15/09
15/09
16/09
18/09

Camila Pereira Maksoud ....................................................... 98337-6545
Wanderlucio Mendes de Souza Junior ..................................... 98438-1914
Gabriel Fontenele Vasconcelos ............................................... 98302-2868
Guilherme Antonio Essado ..................................................... 99696-5969
Rozadália Andrade Ramos ..................................................... 99604-7033
Laila Santanna de Oliveira ..................................................... 98100-0016
Gabriela Cavalcante de Sousa ............................................... 99970-7101
Ana Clara Dantas Rosendo Eler Viana ..................................... 3034-0225

