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Pastoral

A supremacia do poder de Cristo

“e, despojando os principados e as potestades, publicamente os
expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz” (Colossenses 2:15)
Crentes em Cristo, cujo conhecimento a respeito da obra do Redentor é limitada e sofrível, imaginam que há uma espécie de dualismo
cósmico sendo travado nesse exato momento. Segundo R. N.
Champlin: “o dualismo é algum sistema que afirma a existência de
duas forças opostas, a boa e a má,
e que uma delas jamais destruirá a
outra, de tal modo que sempre existirão”. Esse sofisma, mentira
travestida de verdade, tem provocado um triste e trágico estrago
teológico na vida de muitas ovelhas. Prega-se que Satanás tem
poder e autonomia para destruir
crentes desavisados. Há cristãos
que contraíram uma verdadeira
esquizofrenia espiritual combatendo demônios da enfermidade, da
crise financeira, da crise na
afetividade e nos relacionamentos,
da depressão, etc. No final das contas perderam o referencial da supremacia do poder de Cristo. Há uma
super ênfase absolutamente desnecessária da obra maligna. Os propagandistas desse erro teológico
promovem um verdadeiro desserviço
ao reino de Deus.
Pelas Escrituras somos informados que não há dualismo no sentido
estrito da palavra, ou seja, não há
uma guerra interminável entre duas
forças iguais, o bem e o mal. Pelo
contrário a Bíblia nos afirma categoricamente: “Por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da

morte, a saber, o diabo” (Hebreus
2:14b); “tragada foi a morte pela
vitória. Onde está, ó morte, a tua
vitória? Onde está ó morte, o teu
aguilhão?” (1ª Coríntios 15:54b55). A orientação Bíblica em relação a satanás é que precisamos ser
sóbrios, vigiar e resisti-lo (1ª Pedro
5:8 e Tiago 4:7). Não precisamos
ficar obcecados por sua obra de
destruição.
A Palavra de Deus em Colossenses 2:15 nos ensina que Cristo triunfou dos principados e potestades
na cruz, portanto, não precisamos
ter medo do diabo e de suas artimanhas. A guerra espiritual pela verdade é temporal. O seu desfecho se
dará na consumação. As batalhas
diárias somente serão vencidas sujeitando-nos a obra do Cordeiro de
Deus. Não precisamos elaborar uma
demonologia detalhada da ação diabólica. É impróprio, inadequado e
antibíblico atribuirmos tudo que não
deu certo em nossas vidas a obra
do diabo. Que Deus nos ajude a mantermos a sobriedade em relação a
ação do diabo. Que Deus nos conceda a graça de confiarmos na supremacia do poder de Cristo. Como
crentes presbiterianos acreditamos:
“que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam
a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito” (Romanos 8:28).
Rev. Jefferson Batista Neres

ZELADORA
DE PLANTÃO
SINODAL
SAF
pes deverão
compor
até 20 de
Cultosede
Louvor
Hoje: Rosana;
Próximo
do- agosto. Os interessados favor proPróximo
sábado, em
nosso temmingo:
Nice.
plo,
das 9
às 15 horas, haverá o curar o Presb. Lusérgio.
PRELÚDIO
Encontro de Mulheres da FederaCHAZINHO
ção.
Será servido almoço para as MISSÕES IPB
ADORAÇÃO
Hoje: Noraci
Midiam;
Próxiparticipantes,
poreisso,
solicitamos
O mês de agosto é dedicado às
a) Convite: Salmo 146:1-2
domingo:
e Lenir
amo
efetivação
da Rozadália
inscrição com
as missões
Igreja Presbiteriana
b) Hinona
Congregacional
nº 49 do
Teixeira.
irmãs,
Rosângela e/ou Márcia até Brasil
–
IPB.
O
Departamento
de Misc) Oração
hoje, depois do culto. Todas as sões
de nossa
igreja
dedicará
ald) Leitura
Bíblica:
Salmo
148:1-14
VISITASestão
PASTORAIS
mulheres
convidadas.
guns
momentos
da Superintendêne) Coral
Cantares
Do Rev. José Marcos – Ter- cia da Escola Dominical para falar
CONTRIÇÃO
ça-feira,
às 14h30, dona deste
REUNIÃO
DE OBREIROS
tema tão importante a todos
a) Hoje
Leitura
Bíblica
emsobre
Uníssono:
PróximaQueiroz.
quinta-feira, a partir das nós.
será
tratado
a igreTerezinha
Salmo
6:1
10h30,
Salão
Social, haverá
uma ja local
e missões.
A coleta da
Do no
Rev.
Alexandro
– Terçab) Momentos
de Orações
Silênciosas
reunião
administrativa
com os
pas- Oferta
Missionária
será no
último
feira, às
20 horas, Gabriel;
Quinc)
Oração
Audível
de
Confissão
tores
e obreiros
de nossa
igreja, domingo deste mês.
ta-feira,
às 20 horas,
Luciana.
seguida do almoço.
EXALTAÇÃO
LISTA
DOS DIZIMISTAS
INTERCESSÃO
a) Equipe
de Cânticos:
“CASA
CHEIA’’
“Trazei
os dízimos à
Irmãos
enfermos pelos quais
Atos detodos
Louvor
Hoje, após
haverá
mais
um casa
do Tesouro,
devemos
oraroeculto,
visitar:
Cícero
Viana,
c) Coral
Cantarespara que haja
“Casa
Será na residência
das mantimento em minha casa; e
tio doCheia”.
Presb. Marcus
Kleber; Diác.
CONSAGRAÇÃO
nossas
irmãs pai
Daiane
e Driele
na QND provai-me
nisto, diz o Senhor
Sr. Manoel,
do Presb.
Natanael;
a) Exércitos,
Oração de se
Gratidão:
38,
Casa
35, Telefone:
3202-4988.
eu não vos abrir
dona
Alvina,
mãe da Roberta;
dona dos
Diác.
Robson
as
janelas
do
céu
eRangel
não derramar
Edmeia, avó do Diác. Moisés
CINE-UPA
sobre
vós
bênção
sem
medida”
Ferreira; dona Elza e Douglas
PASTORAIS
Próxima
sexta-feira, haverá
uma
3:10). Mantenhamo-nos
Lousan,
respectivamente,
avó e
tio (Malaquias
a) Saudação aos Visitantes
programação
especial
com os dona
ado- fiéis
entrega
nossos
dízimos
do Diác. Anderson
Lousan;
b) na
Reforço
de dos
Avisos
do Boletim
lescentes.
Será
o CINE-UPA,dona
que e ofertas. Que o Deus Provedor conHormezinda
(3532-2595);
acontecerá
na dona
residência
do Marcom as suas bênçãos repouMaria Grippe;
Marilene,
mãe tinue
Edificação
cos,
no Edifício
Residencial
Trinda- sadas
sobre
os dizimistas
e
da Josilene;
dona
Marluce, esposa
a) Leitura
Bíblica:
Filipensesfiéis
2:5-11
de,
ao lado
do Ocinéia;
nosso templo.
infiéis. Solicitamos
b) Oração os
Preparatória
do prédio
sr. Takeo;
dona
dona sensibilize
Mensagem:
Rev. que
JoséconfirMarcos
todos
os irmãos
Raquel de Melo; dona Santília e fa- ac)
d)
Hino
Congregacional
nº
281de
BAC–PTAN
mem
seus
nomes
na
lista
mília; dona Terezinha Queiroz
A Federação
do Trabalho
Mas- dizimistas fixada no mural do
(3354-5079);
Presb.
Eliezer Targino;
CONCLUSÃO
culino
– FETRAM/PTAN
está organiLília, irmã
da Dra. Leila; Patrícia
Vieira Salão Social, semanalmente.
a) Oração Final
zando
o Bíblia, Ação
Social
Culto
(3358-5160);
Rafaela
e sr.e Antôb) Impetração da Bênção
- nio,
BAC,
que será realizado
na Escola
respectivamente,
sobrinha
e pai FORMATURA
c) Amém Tríplice
Classe
65 de
Ceilândia,
dia Alzira
29 de
Próxima quinta-feira, às 20 hoda Hélia;
Rev.
Benon eno
dona
agosto
de
2015,
no
período
das
9
ras,
no Setor de Clubes Sul, Trecho
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.
POSLÚDIO
às 16 horas. A FETRAM está a pro- 2, Conjunto 23, próximo ao Píer 21,
cura de voluntários
em diversas ao lado
Clube da AABB, será a
Aniversariantes
da do
Semana
áreas:
deBreder
distribuição,
equicolação de grau da nossa
irmã,
16/08equipe
Eduardo
Guimarães
.....................................................
9100-9777
Gilson equipe
Teixeira de
de orientação
Castro ........................................................
3597-4855
pe 17/08
de beleza,
Daiane. Todos estão convidados
a
19/08 Saulo Batista Resende ............................................................ 9684-0600
saudável,
equipeFrazão
de orientação
ju- participar.
19/08 Mariano
de Moura ........................................................
9233-3061
22/08equipe
Reny Silva
Novaesequipe
Sousa ........................................................
3353-2230
rídica,
pastoral,
de
22/08 Jane Antônio Ferreira Macksoud .............................................. 3351-1476
lanche,
equipe
de
ensino
infantil,
INDICAÇÃO
DE
LITERATURA
22/08 Tiago Dantas Rosendo ............................................................ 8470-0810
equipe
divulgação,
etc.
As EquiEm Superando a Tristeza e a
22/08de
Luísa
Evangelista
Breder
........................................................................

Depressão com a Fé, Richard
Baxter escreve com profundo interesse em despertar as pessoas para
a realidade da presença sanadora
de Deus, que deseja que todos sejam salvos, não apenas do inferno
futuro, mas já agora do inferno que
há dentro de muitas pessoas. Ajudando a pensar com base nas Escrituras, espanta a ignorância e
possibilita a liberdade da alma e o
crescimento emocional pelo desfrute da graça de Deus. Na obra,
Baxter explana, com as categorias
médicas de seu tempo, sobre os vitimados pela tristeza excessiva, a
melancolia e os estados de alma
associados ao sofrimento sem sentido. Aponta uma multidiversidade
de causas associadas ao sofrimento, dando a necessária ênfase à
precária condição da humanidade,
desencadeada pela Queda, que afetou o humano em sua totalidade: o
orgânico, o relacional, o cultural.
Seu texto traz grande alívio aos que
sofrem. Mesmo os mais atormentados de espírito, que se consideram
irremediavelmente perdidos, pensando que perderam a salvação, encontrarão tremendo alívio com o
tratamento bíblico pastoral caridoso
que aplica.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 76: Que é o arrependimento que conduz à vida? Resposta: O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora,
operada no coração do pecador pelo
Espírito e pela Palavra de Deus, pela
qual, reconhecendo e sentindo, não
somente o perigo, mas também a
torpeza e odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os
arrependidos, o pecador tanto se

entristece pelos seus pecados e os
aborrece, que se volta de todos eles
para Deus, tencionando e esforçando-se a andar constantemente com
Deus em todos os caminhos da nova
obediência. Referências: 1º Reis
8:47-48; Salmo 119:59, 128 e
130:34; Ezequiel 14:6, 18:30-32 e
36:31; Jeremias 31:18-19; Joel
2:12-13; Lucas 15:17-18, 19:8 e
24:47; João 16:8-9; Atos 11:18-21
e 26:18; Romanos 6:17-18; 2ª
Coríntios 7:11 e 2ª Timóteo 2:25.
CLASSE ÚNICA
Em decorrência de Classe Única
com o Rev. Jefferson, os professores das Classes dos Adultos, Jovens
e Adolescentes, estarão de folga no
próximo domingo.
CLASSE DE CASAIS
No último domingo deste mês,
será iniciada uma nova temporada
da Classe de Casais. Os irmãos interessados favor procurar as Superintendentes e/ou os Secretários da
Escola Dominical para efetivar a sua
matrícula.
REV. JEFFERSON
Hoje à noite, o Rev. Jefferson
será o mensageiro no culto da 2ª
Igreja Presbiteriana de Águas Lindas-GO, em missão da Comissão
Executiva do nosso Presbitério.
REV. JOSÉ MARCOS
Na próxima quarta-feira, no momento do culto, o Rev. José Marcos
estará na 4ª Congregação em Águas
Lindas-GO, assistindo pastoralmente àqueles irmãos.
REV. ALEXANDRO
Hoje, o Rev. Alexandro será o
mensageiro na 1ª Igreja Presbite-

riana em Ceilândia – 1ª IPC. Atendendo o convite daqueles irmãos,
ministrará a Palavra de Deus.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério
com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diariamente uma mensagem pelo telefone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Disque Paz” é um ministério de
evangelização e aconselhamento
que funciona 24 horas por dia. Este
é um importante ministério de
edificação para os cristãos e
evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os
cartões estão em um dos aparadores 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
A partir da próxima quarta-feira, daremos início a uma série de
estudos bíblicos sob a temática, Os
Encontros de Jesus, fundamentados na Palavra de Deus e na obra
de Simon Kistemaker. A pessoa, vida
e obra de Cristo é um legado maravilhoso para a Igreja. Pessoas de
todos os tipos e de todos os lugares do mundo antigo o procuraram,
movidas por diversas razões: curiosidade, necessidade, esperança,
antipatia, etc. De acordo com
Kistemaker: “Cristo encontrou-se
com diversas pessoas. Ele jantou

com os ricos, associou-se com os
excluídos, teve piedade dos que viviam no pecado e ajudou o pobre e
o necessitado. Jesus tinha acesso
a todos os níveis da sociedade, desde a base até o topo, como um
elevador que vai do piso ao teto de
um edifício muito alto e desce novamente, E, em cada nível da sociedade, Jesus dizia as palavras certas na hora certa”. Portanto, vamos nos voltar para as narrativas
dos encontros de Jesus, por meio
do estudo bíblico, nesta quarta-feira, sob a ministração do Rev.
Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
De acordo com Richard Foster,
pastor norte americano: “Orar é
mudar. Isso é uma graça maravilhosa. Deus, por sua bondade, providenciou um meio pelo qual nossa
vida pode ser tomada por amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. A oração envolve pessoas com preocupações normais na presença de um Deus Pai
amoroso e compassivo”. A prática
da oração é imprescindível para uma
vida cristã vigorosa. Sempre
estamos em débito com a oração,
ou seja, nunca, oramos o suficiente. Quanto mais nos colocamos em
oração mais percebemos a necessidade de orar. Portanto, com gratidão e devoção vamos todos participar da reunião de orações que
nesta quarta-feira, às 20 horas,
será dirigida pela Junta Diaconal.
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A supremacia do poder de Cristo

ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana; Próximo domingo: Nice.
CHAZINHO
Hoje: Noraci e Midiam; Próximo domingo: Rozadália e Lenir
Teixeira.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terça-feira, às 14h30, dona
Terezinha Queiroz.
Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas, Gabriel; Quinta-feira, às 20 horas, Luciana.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
devemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Diác.
Sr. Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Alvina, mãe da Roberta; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; dona Elza e Douglas
Lousan, respectivamente, avó e tio
do Diác. Anderson Lousan; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Maria Grippe; dona Marilene, mãe
da Josilene; dona Marluce, esposa
do sr. Takeo; dona Ocinéia; dona
Raquel de Melo; dona Santília e família; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Presb. Eliezer Targino;
Lília, irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela e sr. Antônio, respectivamente, sobrinha e pai
da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Sheilla Kiyomi.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 146:1-2
b) Hino Congregacional nº 49
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 148:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 6:1
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
c) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Robson Rangel
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
Edificação
a) Leitura Bíblica: Filipenses 2:5-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 281
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
16/08
17/08
19/08
19/08
22/08
22/08
22/08
22/08

Eduardo Breder Guimarães ..................................................... 9100-9777
Gilson Teixeira de Castro ........................................................ 3597-4855
Saulo Batista Resende ............................................................ 9684-0600
Mariano Frazão de Moura ........................................................ 9233-3061
Reny Silva Novaes Sousa ........................................................ 3353-2230
Jane Antônio Ferreira Macksoud .............................................. 3351-1476
Tiago Dantas Rosendo ............................................................ 8470-0810
Luísa Evangelista Breder ........................................................................

