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Pastoral

O contentamento cristão
O mundo tem condicionado os
homens a julgar sua condição de acordo com a manutenção das suas vontades e com o acúmulo dos seus
bens. Para o sistema mundano, se
alguém tem o que quer e pode comprar tudo que deseja, então trata-se
de uma pessoa feliz e favorecida.
Mesmo no meio de algumas igrejas,
a prosperidade é considerada uma
evidência da bênção de Deus e sem
a qual a vida não tem sentido.
No entanto, Paulo mostra que o
“lucro” segundo o mundo não é como
aquilo que Deus considera lucro de
verdade: “De fato, grande fonte de
lucro é a piedade com o contentamento” (1ª Timóteo 6:6). Duas qualidades são consideradas pelo apóstolo. Em primeiro lugar, a “piedade”,
Em segundo lugar, o “contentamento”. Nosso foco é, exatamente, sobre
o contentamento. Paulo mostra que
o crente deve viver satisfeito com a
condição em que Deus o colocou,
mesmo quando isso significa uma situação financeira diferente da que ele
desejava. O cristão não pode
condicionar a sua felicidade ao dinheiro e aos bens que possui. Para tanto, Paulo apresenta três razões.
1) A transitoriedade dos bens –
“Porque nada temos trazido para o
mundo, nem coisa alguma podemos
levar dele” (1ª Timóteo 6:7). A felicidade do crente não pode vir do dinheiro porque ele não o acompanhará na
eternidade. Na verdade, nossa condição eterna em nada depende dos
bens, mas da graça de Deus em Cristo
concedida
gratuitamente:
“Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé; e isto não vem de
vós; é dom de Deus” (Efésios 2:8).
Chega a ser irônico, no mundo ganancioso em que vivemos, dizer que o
maior bem de todos e o único que irá
durar para sempre seja gratuito. Por
isso, grande loucura é buscar riquezas no mundo e ser pobre diante de
Deus. Portanto, o crente não pode se
considerar feliz e abençoado pelo que

possui, mas pela salvação e vida eterna que recebeu em Cristo.
2) O suprimento das necessidades básicas – “Tendo sustento e
com que nos vestir estejamos contentes” (1ª Timóteo 6:8). Infelizmente, quem vive se queixando de não ter
o que deseja, se esquece que Deus
tem fielmente concedido aquilo de que
ele necessita. Deus em Sua soberania cuida diariamente de nossas necessidades. O contentamento do cristão começa na confiança na providência de Deus. Portanto, o cristão precisa aprender que Deus é soberano e
trabalha para a realização de Seus
próprios propósitos santos e faz com
que todas as coisas cooperem para o
bem daqueles que o amam.
3) O risco de desvio da fé – “Ora,
os que querem ficar ricos caem em
tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens
na ruína e perdição. Porque o amor
do dinheiro é raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores” (1ª
Timóteo 6:9-10). Infelizmente, os homens amam tanto o dinheiro que muitas vezes abandonam o que tem valor eterno e se lançam à busca do que
é passageiro. Como afirma o Rev.
Hernandes Dias Lopes: “Há indivíduos
que vendem a consciência e apostatam
da fé por causa da cobiça. Amam o prêmio da iniquidade como Balaão. Cobiçam
bens materiais como Acã. Traem o Senhor como Judas Iscariotes. O amor ao
dinheiro leva o homem à apostasia. Uma
pessoa que ama o dinheiro transforma
uma bênção num ídolo. Substitui o doador pela dádiva”.
Portanto, meus irmãos, como
cristãos, devemos nos portar com dignidade e saber viver de maneira grata pela salvação eterna e contente
com aquilo que Deus nos dá nessa
vida, seja muito ou pouco.
Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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tia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor, dia
a dia, os que iam sendo salvos”
(Atos 2:46-47). No culto à noite, o
irmão Luiz André Cieslak de Oliveira
professará publicamente a sua fé e
será batizado e professarão publicamente a fé Gabriel Fontenele Vasconcelos e Letícia Fontenele Vasconcelos. A todos estes queridos as
nossas boas vindas seguidas de nossas súplicas a Deus para que sejam
uma bênção na nossa igreja e a igreja seja uma bênção na vida deles.
GRUPO FIOS DE PRATA
Os membros do referido grupo
devem estar atentos as seguintes
atividades: a) Acontecerá no, próximo sábado, às 14h30, na 1ª Igreja Presbiteriana de Ceilândia – 1ª
IPC, um Encontro da Terceira Idade, em comemoração ao dia do
Vovô e Vovó, e nós do Grupo Fios
de Prata fomos convidados para tal
evento. A Kombi sairá do estacionamento do templo às 13h30. A
lotação da Kombi é limitada, por
tanto, faça sua inscrição com
Fabíola ou dona Marta; b) De 14 a
18 de setembro deste ano, em
Caldas Novas-GO, haverá o Encontro da Terceira Idade, organizado
pela Secretaria Sinodal da Terceira Idade, com o seguinte tema:
“Eu e a minha casa serviremos
ao Senhor”. O investimento individual para participar do Encontro
será de R$ 630,00. Os irmãos interessados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a Fabíola
até o dia 31 de agosto, prazo de
encerramento de inscrições e quitação de todas as parcelas.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Bom Demais Para Ser Verdade: encontrando esperança
num mundo de ilusões, o Rev.
Michael Horton aborda o problema
e a realidade do mal, do sofrimento
e das angústias da vida humana à
luz da teologia da cruz, contrastan-

do-a com a cada vez mais popular
teologia da glória. Tratando com
sensibilidade os dramas da vida,
Horton apresenta uma robusta teologia da providência e graça de
Deus, e oferece ao leitor esperança
ao falar do triunfo de Cristo na ressurreição: O mal faz parte da realidade e da experiência humana. É
uma força desumanizadora, destruidora, corruptora, degradante e
a causa de todo tipo de sofrimento
dos seres humanos. Os efeitos do
mal podem ser sentidos na experiência individual e existencial nas lutas, dificuldades, agruras, dilemas,
angústias, crises, sofrimentos, enfermidades e perdas que toda pessoa experimenta.
CASAMENTO
“Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos
alegres” (Salmo 126:3). Em cerimônia solene, às 20 horas, do sábado próximo passado, em nosso
templo, foi ministrada a bênção matrimonial sobre os jovens: Nathália
e Anderson. Aos nubentes e seus
familiares, nossos cumprimentos
acompanhados de súplicas a Deus
pela sua felicidade.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 74: Que é adoção?
Resposta: Adoção é um ato da livre graça de Deus, em seu único
Filho Jesus Cristo e por amor dEle,
pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número
dos filhos de Deus, trazem o seu
nome, recebem o Espírito do Filho,
estão sob o seu cuidado e
dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos
herdeiros de todas as promessas
e coerdeiros com Cristo na glória.
Referências: 1ª João 3:1; Efésios
1:5; Gálatas 4:4-5; João 1:12; 2ª
Coríntios 6:18; Apocalipse 3:12;
Gálatas 4:6; Salmo 103:13; Mateus
6:32; Romanos 8:17.

CLASSE DE CASAIS
No último domingo deste mês,
será inciada uma nova temporada
da Classe de Casais. Os irmãos interessados favor porcurar as
Suprintendentes e/ou os Secretários da Escola Dominical para efetivar a sua matrícula.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na Congregação em Santa Maria, assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
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, será dirigida pela
Junta Diaconal.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wanderlúcio,
Lúcio, Marcelo, Robson Rangel,
Elizeu. Próxima semana: Thiago
V., Moisés C., Arthur, Diêgo, Emanoel.
ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rosana.
CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próximo domingo: Joselina e Tânia.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. José Marcos – Terça-feira, às 14 horas, Ev. Rogério – essa visita é juntamente com
a SAF.
Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas, Thiago Vinhal
e Rayssa.
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
Elza e Douglas Lousan, respectivamente, avó e tio do Diác. Anderson
Lousan; dona Hormezinda (35322595); dona Maria Grippe; dona
Marluce, esposa do sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Santília e família; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); Presb. Eliezer
Targino; Levi, filho da irmã Joselina;
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 81:1-3
b) Hino Congregacional nº 18
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 84:1-12
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 80:7
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
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
c) Profissão de Fé e Batismo
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 2:1-8
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 116
e) Cântico: Porque Ele Vive
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão aniversariantes conjugais mês de julho)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
02/08
03/08
05/08
06/08
06/08
07/08
07/08
08/08
08/08

Ellen Machado Mendes de Sousa .............................................. 8447-9101
Lenir Teixeira Vasconcelos ....................................................... 8428-2436
Évila Cavalcante de Sousa ...................................................... 9618-8607
Cleber Eduardo Morais Brandão .............................................. 9170-9596
Marinez Guimarães Bezerra .................................................... 3354-5190
Sarah Valeriano Dantas .........................................................................
Alenyr de Souza Borges .......................................................... 3354-8681
Wesdna Barros Ferreira .......................................................... 3353-2132
Ocinéia Martins Bueno ............................................................. 8118-1048

