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Pastoral

O Crescimento Espiritual da Igreja
“Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida
da estatura da plenitude de Cristo” (Efésios 4:13)
O crescimento, numérico, da igreja não está associado ao espeigreja evangélica no Brasil é notó- táculo das propagandas milagrosas
rio. Muitos líderes tem orgulho de tão intensas em nossos dias, ou por
dizer que o povo evangélico não é uma vida de oração no isolamento
mais um povo insignificante. De como pensam outros.
acordo com o site G1 o número de
A igreja cresce espiritualmente
evangélicos no Brasil aumentou por meio de instrução na Palavra
61,45% em 10 anos segundo dados de Deus. Por isso, Deus concedeu
do IBGE. Em 2000, cerca de
líderes para a igreja. “E
26,2 milhões se disseram
ele mesmo concedeu
“É louvável o
evangélicos, ou 15,4% da
uns para apóstolos, oucrescimento
população. Em 2010, eles
tros para profetas, ounumérico da
passaram a ser 42,3 mi- igreja evangélica tros para evangelistas
lhões, ou 22,2% dos brasie outros para pastores
brasileira.
leiros.
e mestres, com vistas
Contudo, do
O crescimento numéri- ponto de vista ao aperfeiçoamento
co, dos evangélicos, de espiritual há uma dos santos para o de2010 até o ano de 2016 fi- aguda carência sempenho do seu sercou em torno de 7 pontos de verdadeiro viço, para a edificação
percentuais. É louvável o alimento para do corpo de Cristo”
crescimento numérico da
(Efésios 4:11-12).
que a igreja
igreja evangélica brasileira. possa crescer
Sem a devida instrução
Contudo, do ponto de visna Palavra de Deus a igreja
nessa área
ta espiritual há uma aguda
pode até multiplicar o seu
também”
carência de verdadeiro alinúmero de membros e aumento para que a igreja possa cres- mentar exponencialmente sua recer nessa área também.
ceita financeira, mas jamais cheNas palavras do apóstolo Pedro gará “à unidade da fé e do pleno
a igreja deve desejar avidamente o conhecimento do filho de Deus”.
alimento espiritual: “desejai arden- Para chegarmos à perfeita varonilitemente, como crianças recém- dade, à medida da estatura da plenascidas, o genuíno leite espiri- nitude de Cristo, precisamos da instual, para que, por ele, vos seja trução que vem da Palavra de Deus.
dado crescimento para salva- Assim, se dá o crescimento espirição” (1ª Pedro 2:2).
tual da igreja.
É preciso dizer, de forma enfátiRev. Alexandro Luiz Ramos
ca, que o crescimento espiritual da
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CLASSE DE CASAIS
Em decorrência do limitado
número de professores, a aulas da Classe de Casais serão
suspensa. Retornarão no próximo semestre.
REV. JEFFERSON
Hoje, na Escola Dominical e
n o C u l t o S o l e n e , o R e v.
Jefferson lecionará, pregará e
atenderá pastoralmente a nossa Congregação em GarapuavaMG, razão pela qual estará ausente dos trabalhos dominicais
da sede este dia.
REV. ALEXANDRO
Próxima quarta-feira, às 20
horas estará na Região Administrativa em Santa Maria, na Congregação da 2ª IPT onde ministrará o Estudo Bíblico.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio
após a Escola Dominical, na sala
do Culto Mirim. b) Escalas:
BERÇÁRIO (manhã e noite) –

Hoje: Noraci Bastos e Karine
Matos; Próximo domingo:
Wesdna e Priscila Barros. MATERNAL 1 (manhã e noite) –
Hoje: Jéssika e Gabrielle Couto;
próximo domingo: Andréia e
Vanessa Cristina. MATERNAL 2
(manhã e noite) – Hoje:
Kataryne de Araújo e Lílian
Caroline; próximo domingo:
Odara e Olívia 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,
após o momento de cânticos,
na sala do Culto Mirim para
crianças de 3 a 8 anos. Dirigentes responsáveis: Victória
Couto, Beatriz Machado e Marcos Cerqueiro, Culto 11; próximo domingo: Évila Cavalcante e Davi Kishima, Culto 12; d)
Treinamento: Próximo sábado, das 8 às 18 horas, haverá
um treinamento para toda a
equipe do Departamento Infantil. Faça a sua inscrição até
hoje, após o culto, com o Diác.
Emanoel. Toda equipe do De-

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Caminhar com Deus, 366 mensagens
inspiradoras, é um livro devocional diário, que compartilha breves excertos de muitos escritos de Dr.
Lloyd-Jones.

partamento Infantil está
convocada para este treinamento; e) 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.
FIOS DE PRATA
Próxima sexta-feira, às 15
horas, na residência da Dona
Raimundinha, haverá um trabalho especial do Grupo Fios de
Prata. A Kombi sairá da porta do
templo, às 14h30.
UMP
Próxima sexta-feira, a
partir das 20 horas, haverá o estudo bíblico na Epístola aos Romanos, promovido pela UMP. Será na residência
da Vitória Couto.

ESCALAS
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical de 28/05: Classe I – Presb.
Kleber; Classe II – Presb.
Sandro; Classe III – Fabrício,
Classe IV – Presb. Cícero; Classe de Jovens –Wesley; Classe
de Adolescentes – Rev. Alexandro; Classe de Catecúmenos –
Rev. Jefferson.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical
do próximo domingo, 28/05:
Classes de Adultos: Classes I,
II, III e IV – Lição 6; Classe de
Jovens: Estudos no Breve Catecismo – O Pecado de Adão,
páginas 167 a 172; Adolescentes – Lição 12; Classe de Catecúmenos – Lição 10.
PREGADORES
Hoje: Rev. Alexandro; Próximo domingo: Rev. Jefferson.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 163: Quais são as partes de um
sacramento? Resposta: As partes de um sacramento são duas: uma, um sinal exterior e
sensível usado segundo a própria instituição
de Cristo; a outra, uma graça interior e espiritual significada pelo sinal. Rererências: Vejase Confissão de Fé, Cap. XXVII, seção II e as passagens ali
citadas.
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ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 5:11-12
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d) Leitura Bíblica: Salmo 4:1-8
e) Coral Cantares
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CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 5:3-5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Ângelo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

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 (1º
Crônicas 29:14)
• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
• Deus supre minhas necessidades
(Filipenses 4:19)
Solicitamos ao dizimistas que
confirmem seus nomes na lista
fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblia: João 14:1-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 109
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
21/05
22/05
23/05
23/05
24/05
24/05
26/05
27/05

Sinval Gomes Carolino ........................................................ 99994-5858
Gilvan Vieira Alves de Amorim ............................................ 98409-5235
Dezidéria Dimas de Oliveira ................................................ 98590-1031
Vilma Breder de Souza ........................................................ 98538-0247
Mirani Oliveira ....................................................................... 3597-2149
Elias Jose Milanez ................................................................ 99244-8262
Hugo Barbosa Ferreira ......................................................... 98436-8844
João Pedro da Silva Ferreira .................................................. 3377-1477

