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Pastoral

Do Crescimento
“Uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e
avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o
alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus” (Filipenses 3:13-14)

Da Regeneração à Glorificação so. Assim é a nossa vida cristã,
o crente está imerso num proces- não seremos para sempre bebês
so dinâmico de crescimento espiri- espirituais. O autor aos Hebreus
tual. Somos sabedores das dificul- aborda a verdade sobre o alimendades para atingirmos a maturida- to sólido: “Mas o alimento sólide espiritual pautados na Palavra do é para os adultos, para
de Deus. A Bíblia comprova que a aqueles que, pela prática, têm
vida cristã implica crescimento.
as suas faculdades exercitadas
Vejamos algumas verdades para discernir não somente o
atinentes ao crescimenbem, mas também o
“Somos
to espiritual:
mal” (Hebreus 5:14).
1ª) A Necessidade sabedores das
3ª) Prova do Crescide Crescimento – Insdificuldades mento – Uma prova inpirado pelo Espírito San- para atingirmos falível e cabal do crescito, Pedro disse: “desejai a maturidade mento espiritual é a nosardentemente, como
sa identificação com o Seespiritual
crianças recém-nasci- pautados na nhor da Igreja, Cristo Jedas, o genuíno leite essus: “até que todos
Palavra de
piritual, para que, por
cheguemos à unidade
Deus”
ele, vos seja dado
da fé e do pleno cocrescimento para salnhecimento do Filho de
vação” (1ª Pedro 2:2). Pedro afir- Deus, à perfeita varonilidade,
mou que os cristãos recém- à medida da estatura da pleniconversos são bebês espirituais tude de Cristo. Mas, seguindo
que carecem de leite. Esse leite é a verdade em amor, cresçamos
a Palavra de Deus. São as doutri- em tudo naquele que é a cabenas elementares da fé cristã.
ça, Cristo” (Efésios 4:13 e 15 –
2ª) Fases de Crescimento – grifos meus). À medida que cresQuando observamos o desenvol- cemos espiritualmente, mais nos
vimento humano constatamos que parecemos com Cristo.
uma criança nunca será sempre
Amados irmãos, o crescimencriança. O indivíduo atravessa por to é imprescindível para que posprocessos e fases de desenvolvi- samos agradar ao Senhor.
mento em sua vida: feto, bebê,
criança, jovem, meia idade e idoRev. Jefferson Batista Neres
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Anotações
AGENDA

no próximo domingo foram adiadas
para o primeiro domingo de outubro.
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, daremos início a uma nova
série de estudos, Pecados Intocáveis, sob a ministração
do Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações
será conduzida pela UPA e
UMP.
GRATIDÃO
O Conselho da 2ª IPT manifesta
voto de apreciação pelo Presbiterato exercido pelo Presb. Pedro Leandro Marra nos últimos anos. Rogamos as bênçãos de Deus sobre
este irmão. Somente o Senhor poderá recompensá-lo pelos serviços
prestados ao Reino de Deus.
FALECIMENTO
Em 1° de setembro, em Brasília,
aos 75 anos, por conta de diversas
complicações de saúde, faleceu o
irmão Presb. José Leandro Marra,
esposo da dona Messod Aranha
Marra. Que o Deus das consolações
conforte aos familiares enlutados:
“No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles
escrito e determinado, quando
nenhum deles havia ainda” (Salmo 139.16b).

ENCONTRO DE HOMENS
Em 7 de setembro, no Sítio
Maranata (Presb. Israel), a Federação do Trabalho Masculino do nosso
Presbitério realizará o IV Encontro
de Homens. Todos os homens da
nossa igreja estão convidados. O custo será de apenas R$ 10,00. Serão
momentos de alimentação física, espiritual e lazer durante todo o dia.
Programe-se e participe. Fale com a
diretoria da UPH para mais detalhes.
JUNTA DIACONAL
Próximo domingo, após
a Escola Dominical, haverá uma reunião da Junta
Diaconal na Sala da Classe II. Todos os Diáconos estão convocados.
BÍBLIAS ESQUECIDAS
Em uma mesinha do Salão Social estão as Bíblias esquecidas nos
trabalhos da igreja. Estarão disponíveis aos seus donos até o próximo domingo. Após este período serão entregues para doação.
REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson está participando do Encontro de Casais 2017
da 2ª IPT, razão pela qual estará ausente dos trabalhos matutinos.
REV. ALEXANDRO
O Rev. Alexandro estará, hoje no
momento do culto, na 4ª Congregação da 2ª IPT em Águas LindasGO ministrando a Palavra e a Santa
Ceia do Senhor àqueles irmãos; e

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Mark Dever e Paul Alexander buscam mostrar que a
igreja é relevante quando faz aquilo que Deus tencionou
que fizesse originalmente.

na próxima quarta-feira estará na
Congregação da 2ª IPT na Região
Administrativa em Santa Maria-DF
ministrando o Estudo Bíblico.
ANA ELIZA
Desde sexta-feira, a Ev. Ana
Eliza está em Patos de Minas-MG,
ministrando um treinamento para as
Igrejas do Presbitério sobre UCP,
cumprindo a agenda da SGTI/IPB.
Retornará às suas atividades próxima terça-feira.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Hoje não haverá ensaio.
Ensaio próxima quartafeira, às 20 horas, na sala
do Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO (manhã e noite):
Hoje: Silvana Pereira e Líllian Lima;
Próximo domingo: Noraci Matos e
Karine Bastos; MATERNAL I (manhã
e noite): Hoje: Vanessa e Andréia
Cristina; Próximo domingo: Jéssika e
Gabriele Couto; MATERNAL II (manhã e noite): Hoje: Odara Cieslak e
Kataryne Araújo; Próximo domingo:
Olívia Cieslak e Kalley Gomes. Observação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem cumprir a escala, POR FAVOR, nos avi-

sem 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 4 a 8
anos. Dirigentes: Lucas Silva, Milena
Caires e Luísa Neri; Próximo domingo: Évila Cavalcante, Davi Kishima e
Matheus Breder; d) Escola Dominical – Atenção – Professores e
Pais das Crianças: No último domingo, retornamos as aulas em Classes
separadas. Pais fiquem atentos para
direcionar seus filhos as Classes de
acordo com a faixa etária; e) Coordenação do Departamento Infantil: Neste domingo o Departamento
Infantil, estará sob a coordenação
da Patrícia Ferreira. O material que
os professores precisarem estará a
disposição na sala da Coordenação,
manhã e noite, com a Patrícia; f)
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.
ESCALAS
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

CATECISMO MAIOR
Pergunta 179: O que é orar em nome de Cristo?
Resposta: Orar em nome de Cristo é, em obediência
ao seu mandamento e em confiança nas suas promessas, pedir a misericórdia por amor dele, não por
mera menção de seu nome; porém derivando o nosso ânimo para orar, a nossa coragem, força e esperança de sermos aceitos em oração, de Cristo e sua mediação. Referências: Daniel 9:17; Mateus 7:21; Lucas 6:46; João 14:13-14; 1ª
João 5:13-15; Hebreus 4:14-16.
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Culto de Louvor
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ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 89:1
b) Hino Congregacional n° 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 90:1-17
e) Coral Cantares
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CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 32:3-5
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Wanderlúcio
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) Oração Preparatória
b) Leitura Bíblica: Efésios 1:6-12
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional n° 164
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
18/09
19/09
22/09
22/09
18/09
21/09
21/09
22/09
23/09

Ana Clara Dantas Rosendo Eler Viana 3034-0225
Marta Resende de Faria 3352-5510
Francisco de Assis Rodrigues de Albuquerque98103-2982
Eliane da Silva Couto
99661-4880
Silvia Raquel Rodrigues Machado
99979-7444
Daiane de Souza Oliveira 999196-7280
Iago de Souza Andrade 3397-5129
Karolina Vieira da Silva Bastos 99662-5345
João Vitor Silva Cantanhede
98521-7896

