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Pastoral

Da festa celestial

Em diversos episódios das narrativas dos evangelhos e no
Apocalipse segundo João, o reino de
Deus foi comparado a uma grande
festa: banquete para celebrar um
casamento (Lucas 14:15-24); pai do
filho pródigo que dera uma festa para
comemorar o retorno de seu filho que
estava perdido, mas que fora achado (Lucas 15:11-24); Apocalipse nos
fala das bodas do Cordeiro de Deus.
Momento de celebração escatológica pela vitória triunfal e eterna de
Cristo Jesus sobre as obras das trevas (Apocalipse 19:1-10). Esta
temática é uma figura importante
para esclarecer a natureza da esperança cristã.
Podemos destacar três implicações da festa celestial, apontada
pelo Senhor Jesus em Sua Palavra.
Esta expressão em relação ao reino
de Deus, sugere fartura de comida e bebida. Tal abundância de alimento está diretamente associada
a satisfação da fome e da sede humana. Cristo se apresentou como o
pão vivo que desceu do céu (João
6:51). A fonte de água viva, aquele que beber desta água jamais terá
sede (João 4:14). Fomos criados
com a necessidade biológica de alimentação constante. No reino nossa
vida estará plenamente satisfeita.
Nossa maior necessidade não é de
comida ou de bebida, mas de um
relacionamento correto e, sobretudo, biblicamente orientado com o
Senhor. Precisamos de comunhão
com Deus para encontrar descanso
para a alma e o coração. Em um
trecho de suas confissões, Agostinho de Hipona (354-430) declarou:
“Tu nos fizeste para Ti mesmo, e
nosso coração fica inquieto até que

encontre descanso em Ti”.
Outro aspecto importante da
festa celestial é o convite. A adesão a uma festa pressupõe o convite. Há pessoas que não fazem
questão de serem invitadas. Basta
tomar conhecimento da realização
da festa para darem-se por convocadas. São os “penetras”, pessoas
cujos nomes não estão na lista. O
fato é que uma festa é integrada
por convidados. No reino os
invitados não são pessoas dignas
por seu próprios méritos. Fomos
agraciados por Deus, em Cristo Jesus, para participarmos das bodas
do Cordeiro. Jesus comeu à mesa
daquelas que, na perspectiva da
sociedade judaica eram discriminados e indignos.
Finalmente, a terceira característica que quero tratar da festa
celestial é o seu caráter de celebração e regozijo. A festa é promovida para destacar um acontecimento ou ocasião marcante e histórica: noivado, casamento, formatura, aniversário, aniversário de casamento, dentre outros. As bodas
celestiais ocorrerão para marcar o
momento mais importante da história da humanidade a glorificação da
Igreja Triunfante. A Santa Ceia é o
momento que lembramos com esperança da festa celestial. De acordo com John Wesley (1703-1791),
a Ceia do Senhor é antecipação do
banquete celestial, o penhor do céu.
Santa Ceia não se restringe a lembrança (morte e ressurreição de
Cristo), mas também, segurança do
futuro, sermos acolhidos e recebidos na presença do Deus vivo.
Rev. Jefferson Batista Neres
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11:24). Hoje, no culto à noite será
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razão anexa ao quinto mandamento, para lhe dar maior força, contida nestas palavras: “para que se
prolonguem os teus dias na terra
que o Senhor teu Deus te dá”, é
uma promessa de longa vida e
prosperidade, tanto quanto sirva
para a glória de Deus e para o bem
de todos quantos guardem este
mandamento. Referências: Êxodo
20:12; Deuteronômio 5:16; 1º Reis
8:25; Efésios 6:2-3.

REV. JOSÉ MARCOS
Desde ontem até a próxima
quarta-feira, o Rev. José Marcos,
juntamente com a sua família estão em gozo de férias.

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.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Na Dor e na Alegria, pela
Editora Cultura Cristã, Jim Sally
Conway, indagam: O que os bons
casamentos têm em comum? Depois de analisar os estágios do casamento e avaliar os perigos em potencial, os autores discutem as dez
características de um casamento de
intimidade: Compromisso para toda
a vida, comunicação de satisfação
mútua, vitalidade espiritual, resolução eficaz de conflitos, força dos
amigos, intimidade sexual, tempo
para rir e brincar, expectativas realistas, servindo um ao outro, vivos
e crescendo. Os autores apresentam passos para se fortalecer e reconstruir o casamento que desmorona. Um livro realista e prático.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 133: Qual é a razão
anexa ao quinto mandamento para
lhe dar maior força? Resposta: A

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
Nesta semana iniciaremos estudos sob a temática, A Fé Que
Agrada a Deus. A fé foi um dos
temas centrais da Reforma Protestante do século 16, Sola Fide (somente a fé). Qual relevância da fé
para os nossos dias? Estamos
numa atmosfera religiosa com diversas manifestações de fé. Conforme as Escrituras, a fé genuína
é aquela que crê e vive o Evange-

lho de Cristo Jesus. Aliás, o apóstolo Tiago, declarou que a fé
dissociada de obras é morta, Tiago
2.26. A fé cristã é mais que um
mero acreditar. Produz os seus frutos.
Portanto, próxima quartafeira, às 20 horas, será ministrado o estudo da série: A fé que
agrada a Deus, pelo Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
De acordo com Richard Foster,
pastor norte americano: “Orar é
mudar. Isso é uma graça maravilhosa. Deus, por sua bondade, providenciou um meio pelo qual nossa vida pode ser tomada por amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. A oração envolve pessoas com preocupações
normais na presença de um Deus
Pai amoroso e compassivo”. A
prática da oração é imprescindível
para uma vida cristã vigorosa.
Sempre estamos em débito com a
oração, ou seja, nunca, oramos o
suficiente. Quanto mais nos colocamos em oração mais percebemos a necessidade de orar. Portanto, com gratidão e devoção vamos todos participar da reunião de
orações que nesta quarta-feira,
será dirigida pela UPH.
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.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, não
haverá ensaio após a Escola Dominical; Quarta-feira às 20 horas; b)
Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Noraci
Matos e Karine Bastos; Próximo domingo: Priscila e Wesdna Barros;
MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e
noite): Andréia Santana e Kataryne
Araújo; Próximo domingo (manhã
e noite): Patrícia Ferreira e Odara
Cieslak. Observação: Queridos professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR FAVOR, nos avisem com antecedência, para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Culto Infantil: Hoje, Culto Infantil, Dirigentes: (3 a 6 anos) Lucas Silva e Lilian
Cerqueira, (7 a 8 anos) Victória
Couto e Beatriz Machado. Próximo
domingo: Dirigentes: (3 a 6 anos)
Évila Cavalcante e Marcos Cerqueira,
(7 a 8 anos) Milena Caires e Luísa
Neri; d) Juniores I: Hoje, no templo
com os pais; Próximo domingo: aula
no Culto Mirim; d) Cantata de
Natal: Iniciamos os ensaios para a
Cantata de Natal. Efetue a inscrição
do seu filho neste domingo na sala
do Culto Mirim, e retire também o
CD para ouvirem com seus filhos
em casa. Pedimos a colaboração dos
senhores pais para que desloquem
seus filhos aos ensaios. Somente
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Da festa celestial

feira, às 20 horas, Saulo e
Raissa; 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 Alenir,
mãe do Allysson; dona
Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853),
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);
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).

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-3
b) Hino Congregacional nº 13
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 84:1-12
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 80:3
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. José Francelino
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 5-7
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 131
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: “Num dia Lindo”
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
02/10
04/10
05/10
05/10
06/10
08/10
08/10

Weslene Barros da Silva ...................................................... 98124-1432
Alfredo José Guilherme Breder ............................................ 99268-9773
Kamila Paes de Barros Santiago .......................................... 98199-8653
Thiago Vinhal Avelino ............................................................................
Raíssa Manso Marques ........................................................... 982157802
Ricardo Talley Ferreira da Cruz .............................................. 3562-7069
Pedro Santanna de Oliveira ................................................. 98190-6133

