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Pastoral

Porque devemos amar a igreja
“Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela” (Efésios 5:25)

Geralmente cita-se esse texto,
sacro e clássico, de Efésios em cerimônias de casamento; e os que o
fazem estão corretos. Contudo, o
texto não se restringe a figura do
casamento. Esse texto aplica-se ao
casamento por ser o casamento
uma figura que caracteriza o relacionamento de Cristo e Sua igreja.
Portanto, quero falar aqui, um
pouco, a respeito dos motivos pelos
quais devemos amar a igreja; mesmo que isso seja obvio para os crentes. Antes de você dizer que é porque Cristo a amou leia o texto todo,
ou seja, do versículo 22 ao 33 e você
verá que há mais motivos. Segue
então, alguns dos motivos pelos
quais devemos amar a igreja:
Porque Jesus é o Senhor da
igreja – Os versículos 22 e 23 deixam essa verdade clara. O apóstolo Paulo orienta as mulheres a serem “submissas ao seu marido,
como ao Senhor” (v. 22). Devo
esclarecer que o senhorio aqui está
relacionado à questão do governo
e não da imposição de autoridade
no sentido pejorativo. Não se trata
de uma questão de dar ordens e
coisas do tipo machista; mas de um
governo justo, gracioso e amoroso.
Está implícita também a questão da
confiança. Devemos amar a igreja
porque Cristo a governa. O versículo
23 continua enfatizando essa ideia
ao dizer “Cristo é o cabeça da
igreja...”. Cristo governa a igreja
com justiça, graça e amor bem como
a direciona em Seu caminho.
Porque a igreja depende de
Cristo – “Como, porém, a igreja

está sujeita a Cristo...”. A igreja
depende de Jesus, entre outros, em
pelo menos três aspectos de suma
importância. Ela depende de Cristo
como pastor. Isso significa que ela
depende de cuidado e orientação
espiritual. Ela depende de Cristo como
provedor. É Jesus quem provê tudo
aquilo de que a igreja necessita. E
ainda, a igreja depende de Cristo
como protetor, pois, Ele é quem a
preserva em sua jornada rumo ao céu.
Porque Cristo a ama – “Maridos, amai vossa mulher, como
também Cristo amou a igreja e
a si mesmo se entregou por ela”
(Efésios 5:25). – O texto é claro
em afirmar que Cristo amou a igreja, de tal forma, que foi capaz de
doar a Sua vida em favor dela. Esse
amor foi demonstrado de forma abnegada e por meio de uma vida de
dedicação cujo ponto mais alto foi
o Seu sacrifício na cruz. O amor que
Cristo nutre pela igreja caracteriza
a importância que ela tem, caso
contrário Ele não teria se sacrificado em favor dela. Isso não significa
que ela seja merecedora, mas que
o amor de Cristo é incondicional.
Com isso, vemos que o amor nos
leva a dedicarmos tempo, recursos,
atenção, cuidado e a própria vida
em favor daquilo que amamos. Dessa
forma, encontramos na Palavra de
Deus nobres motivos pelos quais
devemos amar a igreja. Que o Senhor aguce em nosso coração o
amor, que ele mesmo nutre, por Sua
estimada igreja.
Rev. Alexandro Luiz Ramos
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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.
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
Próxima quarta-feira, às
20 horas, será ministrado
mais um estudo da série: A
Fé que Agrada a Deus. Estudaremos a respeito da fé
de José tendo como tema:
José e a Fé que Anima. O
estudo será ministrado pelo
Rev. Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John
Piper, destacado escritor e
conferencista estaduniden-

se: “a oração precisa ter prioridade na vida do crente. A
profundidade da igreja não
é medida pelo sucesso diante dos homens, mas pela
intimidade com Deus. A
grandeza de uma igreja é
medida não pela beleza de
seu edifício ou pela pujança
de seu orçamento, mas pelo
poder espiritual por meio da
oração”. Portanto, vamos
todos com alegria, gratidão
e súplicas participar da reunião de orações, próxima
quarta-feira, às 20h30mn,
que será conduzido pelo
Presb. Saulo.
LISTA DOS DIZIMISTAS
Solicitamos aos dizimistas que confirmem seus nomes na lista fixada no mural do Salão Social, semanalmente.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Está
de férias. Retornará às suas
atividades no início de fevereiro; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila e
Wesdna Barros; Próximo
domingo: Silvana Pereira e
Lilian Lima; MATERNAL 1 e 2
Hoje (manhã e noite):
Kamila Santiago e Kataryne

Araújo; Próximo domingo
(manhã e noite): Olívia 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 para crianças de 4 a 8
anos na sala do Culto Mirim,
Dirigente responsável: Ev.
Ana Eliza; d) Escola Dominical: Hoje Classe Única para
as classes do Jardim ao Primário 2, na sala do Culto
Mirim. Responsável: Ev. Ana
Eliza; e) Classe do Intermediário assistirá aula na
sala dos Adolescentes; f)
Juniores I: Durante este período de escala de férias permanecerão com seus pais no
templo; g) Camiseta do
Perfeito Louvor: O pagamento da camiseta poderá
ser feito com a Cláudia Soares. O valor será de R$ 20,00
por corista; h) Equipe do
Sábado Legal: Hoje, após a
Escola Dominical, na sala do
culto mirim, reunião com
toda equipe do Sábado Legal, aguardamos todos
vocês; i) Queridos Pais:
Para o salutar andamento

das aulas e o eficiente
aprendizado dos pequeninos
é muito importante as crianças portarem Bíblias para
participarem das atividades
do Ministério da Infância. Por
isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR, lembrem seus filhos de
pegar suas Bíblias.
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do próximo domingo,
22/01: Classe I, II e III –
Rev. Jefferson; Classe IV –
Sônia; Classe de Jovens e
Adolescentes:
Presb.
Sandro.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do próximo domingo:
Classes de Adultos: Classes I, II, III e IV – Lição 4;
Classe de Jovens, Lição 7;
Classe de Adolescentes,
Lição 12.
PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro;
próximo domingo: Rev.
Jefferson.
PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domingo: Nathália.
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REVERÊNCIA NO SANTUÁRIO

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 95:1-3
b) Hino Congregacional nº27
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 111:1-10
e) Hino Congregacional nº 47

Sou dizimista
porque...
• Participo das bênçãos de
Deus (Malaquias 3:10-11)
• Deus é dono de tudo (Salmo 24:1)
• Tudo vem das mãos de
Deus (2º Crônicas 29:14)
• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
• Deus supre minhas necessidades (Filipenses 4:19)
“Honra ao Senhor com
teus bens e com a
primícia de toda a tua
renda; e se encherão
fartamente os teus
celeiros, e transbordarão
de vinho os teus lagares”
(Provérbios 3:9-10)

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
1ª João 1:7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Wanderlúcio
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica:
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 298
CONCLUSÃO
a) Impetração da Bênção
b) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
16/01 Marcus Kleber Eler Viana .................................... 98467-9640
19/01 Sóstenes Aranha Cavalcante ................................ 9688-9664
20/01 Wanildete Neri de Barros Ferreira ......................... 99964-2292
20/01 Patrícia Vieira da Silva Santos ............................. 99965-4061
21/01 Lucas Brasiliense Resende .................................. 98217-4905
21/01 Jéssika Ribeiro Couto ........................................... 3374-9887
21/01 Giovanna Silva de Almeida .................................. 99939-1939

