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Pastoral

Coluna e Baluarte da Verdade

“para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da
verdade” (1ª Timóteo 3:15)

A Igreja, do Senhor Jesus, ao
longo da história sempre enfrentou grandes desafios. Com o passar do tempo, ela não foi apenas
desafiada a manter a fé, a pureza
e a pregar o evangelho em meio à
oposição e a perseguições das mais
diversas. Ela, também, foi desafiada a lutar pela verdade. Esse sempre foi e continua a ser um grande
desafio à Igreja na atualidade.
Na observação do Rev. Philip
G. Ryken, pastor da Décima Igreja
Presbiteriana da Filadélfia “Em
uma cultura atulhada de mentiras, somos chamados a ser pessoas da verdade”. Essa é uma
vocação da qual a Igreja jamais
pode se esquivar, pois, a razão
de sermos chamados a ser pessoas da verdade é porque somos
servos do Deus da verdade.
A Escritura Sagrada afirma de
forma inequívoca e altissonante:
“Seja Deus verdadeiro, e mentiroso, todo homem” (Romanos
3:4). A verdade é inerente ao caráter de Deus. Por ser Deus verdadeiro Sua Palavra também é verdade como afirma João em seu evangelho “A tua palavra é a verdade” (João 17:17b). Por isso, Deus
chama Seu povo (a Igreja) a viver,
defender e proclamar a verdade.
Em Efésios 4:25 a Palavra de
Deus diz: “Por isso, deixando a
mentira, fale cada um a ver-

dade com o seu próximo, porque somos membros uns dos
outros”. A conversão, dentre outras coisas, implica no abandono
da mentira e no passar a falar a
verdade. No versículo em epígrafe
aparecem duas expressões que
merecem destaque, a saber: coluna e baluarte. A Igreja de Deus
é coluna e baluarte da verdade.
A expressão, coluna, tem a ver
com um suporte usado na construção para destacar sua importante função de sustentar a construção, de igual forma em relação a
Igreja a mesma expressão é utilizada para os líderes da igreja de
Jerusalém (Gálatas 2:9) para dar
ênfase no importante papel desempenhado por aquelas pessoas no
apoio e manutenção da igreja.
A expressão, baluarte, significa aquilo que propicia a base ou
o fundamento para uma convicção ou uma prática. Assim, a Igreja do Deus Vivo tem a importante missão de sustentar, defender
e proclamar a verdade.
Que o Espírito Santo continue
a capacitar a Igreja de Cristo nessa importante, inegociável e
intransferível missão de manterse firme na verdade ao mesmo
tempo em que a proclama ao
mundo que a cerca.
Rev. Alexandro Luiz Ramos
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tos e as Superintendentes da Escola Dominical estão convocados
para se reunirem com o Rev.
Jefferson, próxima terça-feira,
às 20 horas, na Sala do Conselho, para elaboração do “Plano de
Ação” 2017.
FIOS DE PRATA
Próxima sexta-feira, às 16 horas, na residência da dona Lúcia e
Diác. Ataliba, na QND 17, Casa 35,
será o encerramento dos Trabalhos do Grupo Fios de Prata deste ano.
ATUALIZAÇÃO ROL
Favor atualizar seus dados
cadastrais na lista localizada em
um dos aparadores na saída do
templo.
PROGRAMAÇÃO UMP
Todos os jovens estão convidados a comparecer à programação de encerramento das atividades de 2016. Será próximo sábado na residência do casal:
Jefferson e Karen, a partir das 10
horas. Confirme sua presença com
algum membro da diretoria da
UMP.
ACAMPAMENTO FEMOTAN 2017
De 25 a 28 de fevereiro de
2017, no Recanto Cristão Riacho
Doce, será realizado o Acampamento da Femotan. Até o dia 31
de dezembro o valor será de R$
200,00. A 2ª IPT pagará R$ 90,00
de cada inscrição. Dúvidas ou mais
informações, falar com Hugo
Ferreira.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em A Lei da Bondade, pela
Editora Fiel, Mary Beeke define o
conceito bíblico de bondade, mostra como ela é desenvolvida, e dá
conselhos úteis para colocá-la em
prática, com capítulos específicos
dirigidos às esposas, maridos,
pais, professores e crianças.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 141: Quais são os
deveres exigidos no oitavo mandamento? Resposta: Os deveres
exigidos no oitavo mandamento
são: a verdade, a fidelidade e a
justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a
cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos; a
doação e a concessão de empréstimo, livremente, conforme as
nossas forças e as necessidades
de outrem; a moderação de nossos juízos, vontades e afetos, em
relação às riquezas deste mundo; o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar
e distribuir aquelas coisas que são
necessárias e convenientes para
o sustento de nossa natureza, e
que condizem com a nossa condição; o meio lícito de vida e a diligência no mesmo; a frugalidade;
o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças,
ou outros compromissos semelhantes; e o esforço por todos os
modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto
de outros como o nosso próprio.

Referências: Êxodos 23:4-5;
Levítico 6:4-5; Deutoronômio
15:7-8 e 10; Salmo 15:2-4; Provérbios 6:1-5; Miquéias 6:8;
Zacarias 8:16; Lucas 6:30-38;
João 6:12; Romanos 12:5-8; 1ª
Coríntios 6:7; Gálatas 6:10;
Efésios 4:28; Filipenses 2:4; 1ª
Timóteo 5:8.
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. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento da Escola
Dominical, o Rev. José Marcos estará na Congregação em Santa
Maria-DF e no culto estará na 4ª
Congregação em Águas LindasGO, 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.
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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Coluna e Baluarte da Verdade

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas, Willian; Quinta-feira, às 20 horas, Juliana
Sales.
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, F i l h a d a D o n a
Marilene; Diác. Sr. Manoel, pai
d o P r e s b . N a t a n a e l ; dona
Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó
do Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Maria Grippe (33535520); 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 (35367854); Lília e Sr. Jomar, respectivamente, irmã e pai da Drª.
Leila; Patrícia Vieira (30325164); Rev. Benon (33521274); 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 98:1-4
b) Hino Congregacional nº 18
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 93:1-5
e) Hino Congregacional nº 19
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
1ªJoão 1:7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Arthur
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 1º Samuel 8:1-22
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 132
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cantigo: “Porque Ele Vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
27/11
28/11
30/11
30/11
01/12
01/12
02/12
03/12

Rosimar Guedes da Silva ..................................................... 99841-2442
Loide Dias Oliveira .............................................................. 98412-9156
Silvana Ferreira de Souza Pereira ....................................... 98512-6772
Bárbara Rezende Nery .......................................................... 3352-1775
Juliana Medeiros de Souza ................................................... 98106-3705
Patrícia Alves de Araújo Almeida ......................................... 99999-6336
Maria Pereira dos Santos ..................................................... 99369-3519
Yago Roberto da Silva Santos ................................................ 3034-3656

