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Pastoral
Até quando, Senhor?
Até quando, SENHOR, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei:
Violência! E não salvarás? (Habacuque 1:2)
A pergunta que o profeta Habacuque
fez a Deus a mais de dois mil anos é,
sem dúvida, uma pergunta que extrapolou
ao seu tempo tornando-se uma pergunta, atemporal e também impessoal, no
sentido de que, no decurso da história,
essa pergunta é também a nossa pergunta a Deus.
“Até quando, Senhor?” Brota de um
coração inquieto e inconformado com a
situação de sua nação dentro do contexto
de sua época. O teólogo e comentarista
Palmer Robertson dá o seguinte título para
Habacuque 1:2-17: “O diálogo de Protesto”. Segundo Robertson “O profeta fala
como um indivíduo que se dirige a Deus”.
Antes de ir às ruas, o profeta
Habacuque vai a Deus. Obviamente que
depois, ao sair em direção ao povo, o
profeta não sai em ato de protesto, mas
em ato de proclamação. A expressão “Até
quando” deve nos fazer entender que o
profeta, há algum tempo já fazia súplicas a Deus, pois, nutria em seu coração
uma profunda preocupação com as questões prevalecentes em seus dias.
O seu tempo está relacionado ao final do Império Assírio e ao início do Império da Babilônia em ascensão sob o
governo de Nabopalassar e seu filho
Nabucodosor entre os séculos VII e VIII
a.C. Parece uma ironia porque a Rede
Globo acaba de lançar uma novela com
o nome de Babilônia. A respeito da
Babilônia diz o saudoso pastor Isaltino
Gomes Coelho Filho “Diz-se que os
caldeus, cuja capital era Babilônia, gostavam de dizer que ‘Babilônia era a porta do céu’, ao passo que os hebreus respondiam que Babilônia era confusão”. Nos
dias de Habacuque, a justiça estava praticamente extinta; a violência, a perversidade e a corrupção corriam soltas.
A impressão que temos é a de que
estamos no mesmo cenário em que o profeta Habacuque viveu, mudando apenas o
tempo e os nomes dos personagens, mas
a situação é bem parecida. Nas palavras
de Dr. Rev. Martyn Lloyd Jones, destacado
pastor inglês do século passado: “Desse
modo veremos que, em essência, tudo que
causava ansiedade ao profeta é exatamente o que preocupa tantas pessoas hoje”.

De fato, como cristãos, estamos no mínimo, assustados com a situação de nossos
dias. A malignidade hodierna é
multifacetada. Vivemos num contexto: violento, cruel, corrupto e imoral.
As drogas se alastraram de maneira
monstruosa e já atingem praticamente
todas as camadas de nossa sociedade. A
violência tem tomando uma dimensão
colossal, de tal forma, que o cidadão de
bem se vê preso, até mesmo, em sua própria residência. A crueldade está cada vez
mais requintada. A corrupção extrapolou
o ambiente político. A imoralidade parece
ter estabelecido um reino visual e auditivo. Contudo, é de suma importância perceber ao longo do livro que Habacuque
não fica o tempo todo no questionamento,
nem tampouco mergulha nas águas profundas do lamento, mas se volta para um
Deus soberano e desafia seu povo a nutrir em relação a Deus uma fé, humilde e
perseverante. Por isso, ele diz no capítulo 2:4b: “Mas o justo viverá pela fé”.
No capítulo primeiro do livro de
Habacuque há perguntas, há protesto e
há lamento, mas no capítulo 3 há um
cântico de confiança. Do capítulo 1 ao 3
o profeta aprende, sobretudo, a confiar
no Senhor. Habacuque, nesse cenário
sombrio, não apenas reconheceu a soberania de Deus e sua intervenção na
história, mas também aprendeu a confiar num Deus soberano.
Esse é um desafio que temos: permanecer firmes, fiéis e confiantes no Senhor
em meio às aflições e tribulações que nos
cercam. Por isso a fé, na vida do cristão,
não pode ser momentânea, mas constante ou habitual. É inegável a crise que vivemos atualmente em nosso país, sobretudo, do ponto de vista moral e econômico.
Talvez alguém me chame de pessimista,
mas, não vejo muita possibilidade de mudança em nosso país. Entretanto, como
cristãos precisamos permanecer firmes,
fiéis e confiantes no Senhor a despeito das
circunstâncias que nos cercam e do rumo
que tomará nosso país. Confiemos no Senhor, Ele prometeu estar conosco até a
consumação dos séculos.

Rev. Alexandro Luiz Ramos
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ao eleito, por meio da fiel pregação da
Escritura. A distribuição das “Biblinhas”
é um meio eficaz para a difusão do
evangelho. Foram impressos 105.000
exemplares das “Biblinhas”. As
“Biblinhas” foram impressas para
que os membros de nossa igreja
evangelizem distribuindo-as a pessoas que não conhecem a Cristo. O
material está em um dos aparadores
na saída do nosso templo.
CATECÚMENOS
Daremos início à nova temporada
da Classe de Catecúmenos. Portanto, os irmãos oriundos de outra denominação recebidos pelo Conselho
e os que desejarem realizar a sua
pública profissão de fé, deverão participar desta classe. As matrículas
poderão ser efetuadas com os secretários da Escola Dominical.
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conselho convocou a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja para reunir-se
em 24 de maio de 2015, às 9 horas
em nosso templo, para deliberar sobre as seguintes matérias: a) eleição
e/ou reeleição de cinco diáconos. Estão com o mandato vencendo os irmãos: Demétrius Nery Correa, Geazi
Fernandes de Sousa, Lúcio Maciel Pereira, Moisés da Silva Couto e Wiliam
Alves de Araújo; b) eleição e/ou reeleição de quatro presbíteros. Estão
com o mandato vencendo os irmãos:
Eliezer Targino Marques, Euvaldo Campos Teixeira, Emanuel Jesus Lages
Dutra Rafael e Sóstenes Aranha Cavalcante. As prévias da Assembleia
ocorrerão no dia 17 de maio de 2015.
Todos os membros comungantes, da
sede e congregações estão convocados. Desde já, vamos orar em favor
da Assembleia a fim de que as decisões estejam de acordo com a soberana vontade do nosso bondoso Deus.
DÍZIMOS E OFERTAS
“Considerai, pois, como era
grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos
melhores despojos” (Hebreus 7:4).
É indiscutível e visível as pródigas
bênçãos materiais e financeiras de
Deus em nossas famílias e em nossa

igreja. Deus é o dono do ouro e da
prata, todavia, a igreja vive dos
dízimos e das ofertas. Se toda igreja
fosse dizimista faríamos mais. Louvamos a Deus pela fidelidade da maioria, razão pela qual a nossa igreja
oferece todo suporte e conforto necessário para sustentação e promoção dos nossos trabalhos: alimentação, material didático, manutenção
dos equipamentos, salários, etc. Que
o Deus Provedor continue com as
Suas bênçãos repousadas sobre os
dizimistas fiéis e sensibilize os infiéis. Solicitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
O livro Perseguidos, escrito por
Paul Marshal e outros, pela editora
Mundo Cristão não é uma obra fácil de
ler. Não foi concebido como obra de
referência; não é mero estudo
demográfico e estatístico sobre excessos sofridos por um segmento da sociedade. Seu enfoque é altamente
pessoal e narrativo, apontando muitos casos específicos de abuso e tortura com pessoas reais em situações
registradas e documentadas. Com
dezenas de cenas de brutalidade e
horror, o conjunto dessas narrativas
é arrasador. Também vista como uma
obra com escopo e objetivos similares
aos encontrados em O livro dos mártires, de John Foxe, publicado no século 16, é considerado um dos livros mais
influentes do último milênio. Seu alvo
não é providenciar registro histórico,
é mudar a história. Se de fato reservamos as emoções mais fortes para o
que nos afeta diretamente, sugerimos
que o leitor se sensibilize para a leitura deste livro. De acordo com os
organizadores da publicação do livro
em nossa língua materna: Nosso objetivo ao publicar Perseguidos em português não é apenas informar, mas degelar mentes e corações, e conclamar o
povo de Deus para comprometer-se em
oração, conscientização e ação social em
defesa daqueles que sofrem.
REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, no momento do culto, o
Rev. José Marcos estará na 3ª Con-

gregação em Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente àqueles irmãos;
b) Na próxima quarta-feira, no momento do culto estará na Congregação em Santa Maria-DF, assistindo
pastoralmente àqueles irmãos.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 56: Como há de ser
Cristo exaltado em vir segunda vez
para julgar o mundo? Resposta: Cristo há de ser exaltado na sua vinda
para julgar o mundo, em que, tendo
sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá segunda
vez no último dia com grande poder e
na plena manifestação da sua glória
e da do seu Pai, com todos os seus
santos e anjos, com brado, com voz
de arcanjo e com a trombeta de Deus,
para julgar o mundo em retidão. Referências: Mateus 24:30; Lucas 9:26;
Atos 17:31, 31:14-15 e 1ª Tessalonicenses 4:16.
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
Amós exerceu o seu ministério
numa época de prosperidade, mas de
profundas inversões de valores e de
princípios éticos. O tema dominante
é a exigência da justiça social como
manifestação indispensável da verda-

deira piedade. As súplicas comovidas
a favor dos desamparados e a denúncia contra os opressores ricos, comerciantes desonestos, líderes corruptos, advogados e juízes oportunistas
e falsos sacerdotes, 4:1; 6:1-4 e 7:89, lhe renderam a reputação de porta-voz divino da justiça social, 5:7;
15:24 e 6:12. Amós era porta-voz da
justiça e da retidão exigidas por Deus.
Declarava que Deus estava para condenar seu povo infiel e desobediente
que violava a aliança. Os santuários
de Betel e outros locais de culto eram
muitas vezes paganizados, e Israel
tinha um conceito mundano do ritual
que o Senhor havia determinado.
Achavam que Deus nada exigia além
do cumprimento dos rituais, e uma vez
realizados, o povo podia fazer o que
bem entendesse. Sem compromissos
de obediência para com a lei de Deus,
não tinham nenhuma base para seus
padrões de conduta. Amós condenou
a todos que se tornaram ricos e poderosos à custa dos outros. O profeta reafirmou os aspectos da aliança
com Deus, incluindo amá-lo de todo o
coração e obedecer aos seus mandamentos. Portanto, vamos todos participar do Estudo Bíblico, próxima
quarta-feira, às 20 horas, no Salão
Social que será ministrado pelo Rev.
Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora
de maior confusão, e esperança em
nosso momento de maior desânimo.
Nosso mundo não é um mundo de
constante caos controlado por forças
impessoais e do ocaso. Nosso destino
não está sequer em nossas próprias
mãos ou de outras pessoas. Nosso Pai
Celestial, que governa tudo e todos,
segura firme em nossas mãos e nos
conduz. Nós fazemos parte dos planos
redentores de Deus. Uma das maneiras de nos conformar à Sua perfeita
vontade é por meio da oração: “Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível
passar de mim este cálice sem que
eu o beba, faça-se a tua vontade”
(Mateus 26:42). Portanto, com muita
devoção vamos participar da reunião
de orações que nesta quarta-feira será
dirigida pelo Presb. Sebastião.
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VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,
às 14 horas, Presb. Pedro Leandro;
Quinta-feira, às 20 horas, Nilmar (visitante).
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14 horas, as irmãs Maria e
Noêmia; Quinta-feira, às 14h30,
dona Raquel Viana.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20horas, Lucas Resende; Quinta-feira, às 20horas, Caio Fábio S.
Arruda.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
devemos orar e visitar: Ataliba Barbosa; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Daniel Lima; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
d o n a D a r c y, m ã e d o P r e s b .
Lusérgio; dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Lilian
Maciel;
dona
Maria
Bernardina, mãe da Mírian; dona
Maria Grippe; dona Marluce, esposa do sr. Takeo; dona Ocinéia; dona
Raquel de Melo; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); Levi, filho da
irmã Joselina; Patrícia Vieira (33585160); Rafaela e sr. Antônio, respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rafael, Alyne e Júnior, sobrinhos da dona Eliana; Rev. Benon e
d o n a A l z i r a ( 3 3 5 2 - 1 2 7 4 ) ; Re v.
Evando (8181-2424); Sheilla Kiyomi;
Sr. Fernando Vieira; Daniel Lima,
amigo da irmã Jaqueline Gonçalves.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 24:7-8
b) Hino Congregacional nº 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 21:1-13
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Provérbios 28:13
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Geazi
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Palavra da Presidente da SAF
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Wesley
b) Hino Congregacional nº 325
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
23/03
23/03
23/03
23/03
23/03
23/03
24/03
24/03
25/03
25/03
26/03
27/03
28/03
28/03
28/03
28/03

Hormezinda de Almeida .......................................................... 3532-2595
Robson Mesquita Barbosa ....................................................... 3354-5787
Maria Rita Pereira de Souza Guimarães ................................... 8111-3588
Maria Correa da Silva Marra .................................................... 3562-2702
Flávia Nadallity Rodrigues Ramos ...........................................................
Maria do Socorro Torres Frazão ............................................... 8453-2558
Ismar Barbosa Cardoso .......................................................... 3354-8878
Anny Vasconcelos Campos ...................................................... 9694-4896
Darcy Maria Rodrigues ............................................................ 3354-0587
José da Paixão Frazão de Moura .............................................. 8137-0233
Marlene Augusta da Silva Almeida ........................................... 9959-4347
Wanda Cesar de Arruda .......................................................... 8146-1060
Salvina Gomes de Almeida ...................................................... 8466-0413
Paulo Estevão S Teixeira ......................................................... 9132-0023
Jean Carlo Furtado Pires ........................................................................
Miriam da Silva Couto ............................................................. 9116-9098

