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Pastoral

Páscoa: O fundamento da paz e
esperança do crente
“E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por
meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus” (Colossenses 1:20)
Temos inclinação natural para pradas por nós mesmos, antes Deus
buscar em nós ou nas coisas algu- pagou por ela um alto preço entrema coisa que possa nos dar paz e gando Seu filho à morte de Cruz.
esperança como se isso fosse posFoi à morte de Cristo na cruz
sível à parte de Cristo. O funda- que nos trouxe a paz como diz
mento de nossa paz e esperança Isaías: “Mas ele foi transpassado
ou há de ser somente o sangue de pelas nossas transgressões e
Cristo vertido em nosso famoído pelas nossas
vor e Sua ressurreição
iniquidades; o castigo
“Nossa paz
como triunfo sobre a morque nos traz a paz ese esperança
te, ou então nunca teretava sobre ele, e pelas
não foram
mos paz e esperança versuas pisaduras fomos
compradas por sarados” (Isaías 53:5). E
dadeiras.
O “cordeiro” da páscoa
Sua ressurreição que nos
nós mesmos,
e não o “ovo” da páscoa
enche de esperança como
antes Deus
nos é apresentado como pagou por ela diz Pedro: “Bendito o
fundamento da paz: “O
Deus e Pai de nosso Seum alto preço
sangue vos será por sinhor Jesus Cristo, que,
entregando
nal nas casas em que
segundo a sua muita
Seu filho à
estiverdes; quando eu
misericórdia, nos regevir o sangue, passarei
nerou para uma viva
morte de
por vós, e não haverá
esperança, mediante a
Cruz”
entre vós praga destruiressurreição de Jesus
dora, quando eu ferir a terra do Cristo dentre os mortos” (1ª
Egito” (Êxodo 12:13). O sangue Pedro 1:3).
fora das portas era a demonstraA base de nossa paz e esperanção e a garantia de que dentro rei- ça, portanto, é simbolizada na finava paz.
gura de um “cordeiro” indicando a
Todos os que se achavam pro- pessoa de Jesus e de um “túmulo”
tegidos pelo sangue estavam sal- vazio como prova da ressurreição
vos. Ao mesmo tempo, o sangue do de Cristo e não em um “coelho” que
cordeiro e o túmulo vazio são à base simboliza fertilidade e um “ovo” que
de nossa paz e esperança. Nossa representa sei lá o quê.
paz e esperança não foram comRev. Alexandro Luiz Ramos
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Aniversariantes (Malaquias
da Semana
3:10-11)
16/04
17/04
17/04
18/04
18/04
18/04
18/04
19/04
20/04
20/04
20/04
21/04
22/04

• Deus é dono de tudo (Salmo

Vanessa Cristina de Castro Pereira ......................................
98139-3189
24:1)
Jorge Luis Santiago ............................................................. 99311-8181
• Tudo vem das mãos de 98189-5032
Deus (1º
Carolina Torres Oliveira ......................................................
Crônicas 29:14)
Helder Lúcio Barcelos ..........................................................
98662-5136
• Obedeço a Deus (Atos 98132-2496
5:29)
Pedro Leandro Marra ...........................................................
Deus supre minhas necessidaAline Dias de Oliveira Sousa Bispo •......................................
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Maria da Graça Lima Rodrigues ...........................................
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Arthur Vieira Figueiredo ......................................................
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va Pessoa e de seus filhinhos:
Salomão Pessoa Rodrigues de Oliveira, Victor Hugo Pessoa Silva e
Saul Pessoa Silva. A estes irmãos
as nossas boas vindas.
CONSELHO
Todos os senhores pastores e
presbíteros estão convocados para
uma reunião do Conselho com a Comissão Executiva do nosso Presbitério, próximo domingo, depois da
Escola Dominical, em sua sala.
UMP
Próxima sexta-feira, a
partir das 20 horas, haverá
o estudo bíblico na epístola
aos Romanos, promovido
pela UMP. Será na residência do casal Tiago e Juliana, na CNC
5, Lote 4, Apto 202, Taguatinga.
SINODAL
No sábado passado, durante o
Congresso Sinodal, o Diác. Rodrigo
foi eleito, Presidente da Confederação Sinodal do Trabalho Masculino.
Que o nosso irmão seja uma bênção em tão importante trabalho.
REV. JEFFERSON
Hoje, no culto à noite, o Rev.
Jefferson ministrará Atos Pastorais
em nossa Congregação na Região
Administrativa em Santa Maria-DF,
razão pela qual estará ausente do
Culto Solene deste dia na Sede.

REV. ALEXANDRO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, o Rev. Alexandro estará na Congregação da 2ª IPT, na Região Administrativa de Santa Maria ministrando o Estudo Bíblico.
DOAÇÃO DE SANGUE
O primo da Driele está com
leucemia e carece de doação de
qualquer tipo de sangue. Doar para
o paciente Dharlyson do Socorro
Tufi Vilhamor Roma. Local:
Hemocentro São Lucas – SHIS, QI
15, Bloco O, térreo e Hospital Alvorada – Asa Sul, quarto 203.
INDICAÇÃO DE
LITERATURA
Em Cristo e a Cruz,
Alderi Sousa de Matos,
salienta que um símbolo
de desprezo, a Cruz, com
o passar do tempo adquiriu grande valor para a piedade,
a liturgia e a teologia cristãs.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações
será conduzida pela UPA e
UMP.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Ensaio durante a
Escola Dominical, na

ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, começaremos uma nova série, Personagens ao Redor da
Cruz: A Inveja dos Sacerdotes sob a ministração
do Rev. Jefferson.

sala do Culto Mirim; b) Escalas:
BERÇÁRIO (manhã e noite) – Hoje:
Priscila e Wesdna Barros; Próximo
domingo Lílian Lima e Silvana Pereira. MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e
noite) - Classe conjunta: Odara e
Olívia Cieslak; Próximo domingo (manhã e noite) – Classe conjunta:
Kalley Arruda e Débora Alves. 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,
após o momento de cânticos, na sala
do Culto Mirim para crianças de 3 a
8 anos. Dirigentes responsáveis: Évila
Cavalcante e Davi Kishima, Culto 6;
Próximo domingo: Lucas Silva e
Milena Caires, Culto 7; d) Responsáveis pelo Departamento Infantil e Coordenação: na ausência da
Ev. Ana Eliza, neste mês de abril, os
responsáveis pelo Departamento Infantil serão o Diác. Emanoel e a Patrícia Ferreira. Caso necessitem de
algum material além destes irmãos
procurem a Tina ou a Érica; e) Camiseta do Perfeito Louvor: As camisetas serão fabricadas após definição da arte pela regente; f) Queridos Pais: Para o salutar andamento das aulas e o eficiente aprendizado dos pequeninos é muito impor-

tante 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
Em virtude da visita da CE/PTAN,
próximo domingo, dia 23/04, estarão de folga.
Professores da Escola Dominical
de 30/04: Classe I – Fabrício; Classe II – Presb. Paulo; Classe III –
Presb. Pedro; Classe IV – Presb.
Kléber; Classe de Casais – Rev.
Alexandro; Classe de Jovens –
Presb. Sóstenes; Classe de Adolescentes – Presb. Sandro; Classe de Catecúmenos – Presb.
Lusérgio.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 30/04: Classes de
Adultos: Classes I, II, III e IV – Lição 3; Classe de Casais – Lição 1;
Estudos no Breve Catecismo – A
providência de Deus, páginas 147 a
151; Adolescentes – Lição 9; Classe de Catecúmenos – Lição 7.
PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo
domingo: Rev. Jefferson.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 158: Por quem a Palavra de Deus
deve ser pregada? Resposta: A Palavra de Deus
deve ser pregada somente por aqueles que têm
dons suficientes, e são devidamente aprovados e
chamados para o ministério. Referências:
Malaquias 2:7; Romanos 10:15; 1ª Coríntios 12:2829; 1ª Timóteo 3:2-6, 4:14 e 2ª Timóteo 2:2.

VISITAS PASTORAIS
Pastoral

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Sandro; Próximo
domingo: Presb. Sóstenes.

Do Rev. Jefferson – Sexta-feira, às 15 horas, dona Julieta. Visita
com o Grupo Fios de Prata. A Kombi
sairá, às 14h30 da porta do Templo.
PIANISTAS
Do Rev. Alexandro – Terça-feiHoje: Nathália; Próximo dora, às 20 horas, Jéssica Cavalcante;
“E que,
havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por
mingo:
Hofmann.
Quinta-feira, às 19 horas, Dimitri.
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c) Amém Tríplice
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Vanessa Cristina de Castro Pereira ...................................... 98139-3189
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Carolina Torres Oliveira ...................................................... 98189-5032
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