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Uma família, acolhendo pessoas e
famílias, no amor de Cristo
A família foi constituída por Deus
para completude de seus componentes: “Criou Deus, pois, o homem à
sua imagem, à imagem de Deus o
criou; homem e mulher os criou. E
Deus os abençoou e lhes disse:
Sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a; dominai
sobre os peixes do mar, sobre as
aves dos céus e sobre todo animal
que rasteja pela terra” (Gênesis
1:27-28). De acordo com o Rev.
Augustus Nicodemus Lopes, pastor e
escritor da nossa querida IPB: “famílias equilibradas formam o esteio de
igrejas e sociedades equilibradas”. A
família sempre foi, é e, sempre será
o grupo mais importante da sociedade e da igreja. Precisamos dedicar
uma atenção especial às suas demandas. A Bíblia está repleta de narrativas sobre a história de diversas
famílias.Os princípios de Deus para a
família transcendem, confrontam e
transformam culturas.
Infelizmente, a família sofreu diretamente os efeitos trágicos da queda do homem. Imeditamente após
comerem o fruto proibido por Deus,
Adão e Eva ingressaram num estado
de corrupção. Quando interpelados
por Deus acerca do que havia acontecido e de seu ato de desobediência transferiram a culpa. Em nenhum
momento assumiram a responsabilidade pelas suas faltas. Houve um
problema sério no relacionamento de
seus filhos. Aliás, o livro de Gênesis
descreve diversos casos de desavenças e rivalidades entre irmãos. Caim
ficou irado, a tal ponto de ter-lhe
descaído o semblante, pelo fato de
Deus ter se agradado da oferta de
seu irmão Abel, Gênesis 4:5. Caim invejava ao seu irmão pelo relacionamento que ele cultivava com Deus. Em
seu coração, Caim assassinou várias
vezes a seu irmão antes de cometer
o homicídio em si (Gênesis 4:7).

O fato é que todos os relacionamentos foram embotados pelo pecado. Todos os integrantes da família
têm problemas uns com os outros. As
desavenças podem chegar ao extremo da agressão verbal, física e até
mesmo ao homicídio. O pecado gerou
a separação e a ruptura das relações.
A Bíblia está repleta de orientações e regulamentos para uma salutar convivência familiar. Não devemos
acomodar o ensino bíblico à cultura e
as tendências das ciências sociais,
mas as Escrituras militam contra a
cultura mundana e anti Deus. A Palavra de Deus confronta diretamente os
pensamentos, pressupostos, crenças
e teorias onde o que está em primeiro lugar é o homem e as suas vontades dissociadas da Santa Lei de Deus.
Essa é a nossa luta: “Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para
destruir fortalezas; anulando nós,
sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de
Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo” (2ª
Coríntios 10:4-5).
Existem leis transitando no Senado e Câmara Federal que atentam
contra a família estabelecida pelos
padrões bíblicos. Louvado seja Deus
que o novo Presidente da Câmara
Federal é cristão, o que por certo refreará esta degradação moral da família em nosso país.
Neste ano, a nossa igreja terá
como lema: “Uma família, acolhendo
pessoas e famílias, no amor de Cristo”.
Tendo em vista este lema, as atividades da igreja procurarão atender aos
seguintes desafios: vivência da Palavra de Deus no contexto familiar de
forma mais efetiva, expressar o amor
de Deus, cumprir a missão e incentivar as famílias à prática da oração.
Rev. Jefferson Batista Neres
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demandas do nosso Encontro de Casais.
Garanta a sua inscrição.
BATE-PAPO DE CASAIS
No último sábado deste mês, 28 de
fevereiro, às 20 horas, na residência do
casal Fabrício e Meiriane, os casais da
nossa igreja estão convidados para o primeiro Bate-Papo de Casais de 2015,
sob o tema: O que pode fortalecer o
relacionamento conjugal? Durante o
Bate-Papo dos casais haverá uma programação direcionada para as crianças,
na residência dos nossos irmãos. Os interessados em participar, favor confirmar
presença com a Equipe de Casais. Pedimos a todos a observação da pontualidade, a fim de aproveitarmos da melhor
maneira possível o nosso tempo.
DÍZIMOS E OFERTAS
“Trazei todos os dízimos à casa
do
Tesouro,
para
que
haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre
vós bênção sem medida” (Malaquias
3:10). De acordo com o Rev. Jacob Silva, ministro da IPB: “Deus nos entrega
muitos bens que administramos, como
mordomos Seus, mas esses bens não nos
pertencem. No dia em que nós morrermos, eles vão ser administrados por outras pessoas, de acordo com a vontade
de Deus. Mas Deus vai nos pedir contas
desta administração. Jesus ilustra esta
verdade dizendo que certo senhor, que
ia viajar para um país distante, convocou os seus servos, ou mordomos, e entregou-lhes os seus bens para que eles
administrassem; e quando voltou pediu
contas desta administração. A cada um
daqueles que administraram corretamente o senhor disse: Bem está, servo bom
e fiel; no pouco foste fiel, sobre o muito
te colocarei, entra no gozo do teu Senhor”. No que diz respeito ao dízimo não
há meio termo, somos fiéis ou infiéis. O
dízimo passa pela mordomia Cristã, que
é a administração correta de todos os
bens que Deus colocou à nossa disposição. Em decorrência da fidelidade da
maioria, a Casa do Tesouro tem condições de desempenhar o trabalho do Senhor com ousadia e desembaraço financeiro. Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. Solicitamos a todos os irmãos que confir-

mem seus nomes na lista de
dizimistas fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.
JANTAR DE OFICIAIS
Os oficiais da igreja, juntamente com
as suas famílias, exercem uma função de
extrema importância na edificação da
igreja de Cristo. Os oficiais têm uma missão diretamente conferida pelo Senhor da
Igreja, Cristo Jesus. Somos conhecedores das lutas e das adversidades que os
nossos pastores, presbíteros e diáconos
enfrentam para o cumprimento fiel e cabal de sua vocação. O Deus que vocaciona,
chama e institui os oficiais há de sustentálos para o êxito do seu chamamento: “Não
to mandei eu? Sê forte e corajoso.
Não temas, nem te espantes, porque
o Senhor, teu Deus, é contigo por
onde quer que andares” (Josué 1:9).
Para iniciarmos o ano com comunhão e
reafirmação de propósito no trabalho do
Senhor, sábado, dia 21 de fevereiro, a
partir das 20 horas, no Salão Branco, haverá um jantar de oficiais e suas esposas. Os irmãos que, por motivo justo,
estiverem impedidos de participar deverão comunicar na secretaria da igreja.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra, A Força Oculta dos
Protestantes, publicado em português
pela Editora Cultura Cristã, o suíço, pastor e doutor Rev. André Biéler, transcorre
sobre a sua visão do papel do protestantismo, e especialmente do Calvinismo, no
desenvolvimento da sociedade e da economia, neste período que transcorre do
século 16 até os nossos dias. Mostra quais
as heranças protestantes da democracia
e da economia moderna e quais os conteúdos resultantes de outras correntes de
pensamento, como o Humanismo
Renascentista. Entende que os desvios e
as desordens sociais e econômicas decorrem, sobretudo, do fato de que, sob influências daquele pensamento laico, os valores sociais e econômicos se tornaram
absolutos, autônomos e supremos. Ele
acredita que a Democracia e a Economia
devem subordinar-se à Ética para que
resultem na prática de procedimentos que
conduzam ao bem dos indivíduos e da
sociedade. E para ele a Ética é a Ética
Cristã, que decorre da Fé em Cristo.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na

4ª Congregação em Águas Lindas, assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 50: Em que consistiu a
humilhação de Cristo depois da sua morte? Resposta: A humilhação de Cristo
depois da sua morte consistiu em ser ele
sepultado, em continuar no estado dos
mortos e sob o poder da morte até ao
terceiro dia; o que, aliás, tem sido exprimido nestas palavras: Ele desceu ao inferno (Hades). Referências: Mateus
12:40 e 1ª Coríntios 15:3-4.
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.
ATENDIMENTOS
Seguem os horários dos expedientes na nossa igreja: Rev. Jefferson, terças e sextas-feiras, das 8 às 12 horas e
das 14 às 18 horas; quartas e quintasfeiras, das 14 às 18 horas; Rev. José
Marcos, terças a sextas-feiras, das 8 às
12 horas; Rev. Alexandro, terças a sextas-feiras, das 8 às 12 horas; Ev. Ana
Eliza, terças, quintas e sextas-feiras,
das 08 às 12 horas e quartas-feiras das
14 às 17 horas; Administrador, segunda a sexta-feira, das 08 às 18 horas; Tesouraria, segundas e sextas-feiras, das
09 às 12 horas e Secretaria, segundas
às sextas-feiras, das 8h30 às 12 horas e
das 13 às 17h30.
SECRETARIA DE FÉRIAS
Desde o dia 15 de janeiro até o dia
18 de fevereiro, a secretária da igreja,
Ana Paula está em gozo de férias. A Ev.
Ana Eliza está substituindo-a durante este
período.
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 ao estudo no livro do profeta Amós. Esse profeta iniciou o seu ministério, aproximadamente em 787 a. C.
O objeto e o lugar de seu trabalho foi no
reino do Norte, reino de Israel. Não era
filho de nenhum profeta. Recebeu um
chamado extraordinário. Suas profecias
falavam acerca dos juízos de Deus sobre
Israel e as nações ao seu derredor. Seu
forte encargo era advertir aos filhos de
Israel chamando-os ao arrependimento
para que se livrassem da punição e do
juízo divino. De acordo com o pastor e
escritor estadunidense de nossos dias, Dr.
Rev. Gary Smith: “O desenvolvimento do
movimento profético é um dos atos divinos mais importantes na história de Israel. Amós, um dos primeiros profetas
escritores, foi uma voz de Deus confrontando e desafiando os padrões de crença
e comportamento aceitos em Israel. Ainda que o cenário seja, algumas vezes,
estranho aos nossos dias, sua mensagem
tem significado teológico que remove a
casca do prazer, orgulho e tradição religiosa com incrível habilidade. Sua mensagem e métodos retóricos estimulam o
leitor a deixar que a Palavra de Deus lhe
fale de uma forma nova”. Portanto, vamos todos participar do Estudo Bíblico,
próxima quarta-feira, às 20 horas, no
Salão Social que será ministrado pelo
Rev. Jefferson.
ORAÇÃO
Há uma forte ênfase na relevância
da oração para o cristão do século 21. A
oração é imprescindível para uma vida
cristã que glorifica o nome de Cristo e,
o usufruto biblicamente orientado das
bênçãos de Deus. Segundo o Dr. Rev.
Martyn Lloyd Jones, pastor e destacado
teólogo inglês do século passado, a oração é: “mais importante do que conhecimento e entendimento. O último teste
de minha compreensão do ensino bíblico é a quantidade de tempo que gasto
em oração”. Mas afinal de contas: Como
vai a nossa vida de oração? Que destaque ela tem em nossas vidas? Será que
efetivamente entendemos que sem uma
vida de oração podemos caminhar tropegamente em nossa jornada cristã?
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Batista Neres
domingo:
Noraci
e Mariinha.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Sandro, Emanoel,
Moisés C., Anderson e Wesley. Próxima
semana: J. Fracelino, Evandro, Tiago B.,
Marcelo, Arthur e Rodrigo.
CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próximo domingo: Noraci e Midim.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,
às 20 horas, Rodney e Márcia; Quintafeira, às 20 horas, Pedro e Débora (visitantes); Sexta-feira, às 20 horas,
Michelle (visitante).
Do Rev. José Marcos – Quartafeira, às 14horas, Sr. Ataliba Barbosa;
Quinta-feira , às 14h30, dona Lília
Maciel; Sexta-feira, às 14h30, Sr. Saul
e dona Alfa.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira,
às 20h30, Felipe F. Assunção; Quintafeira, às 20h30, Mateus Vidal.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Ataliba Barbosa;
Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Diác. Sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Darcy, mãe do Presb.
Lusérgio; dona Fátima Rodrigues (30393196); dona Honorita Maria de Jesus, mãe
Presb. Cícero; dona Hormezinda (35322595); dona Lilian Maciel; dona Maria
Bernardina, mãe da Mírian; dona Maria
Grippe; dona Marluce, esposa do Sr.
Takeu; dona Ocinéia; dona Raquel de
Melo; dona Terezinha Queiroz (33545079); Levi, filho da irmã Joselina; Patrícia Vieira (3358-5160); Rafaela e Sr. Antônio, respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rev. Benon e dona Alzira (33521274); Rev. Evando (8181-2424); Sr.
Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 81:1-2
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 148:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
1ª João 1:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Rodrigo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: 2ª Coríntios 12:7-10
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 49
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
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Driele de Souza .......................................... 3202-4988 F 08/02/1992 20
Gabriel Webert de Oliveira . C.A.V.P. – Ch. 327/1 – Casa 5 – Vicente Pires
Miriam Dias Dourado Cavalcante ................. 3877-1201 F 11/02/1963 49
Amanda Sousa Borba ..... Av. Park Águas Claras – 2465 – Q. 105 – Ap. 202
Eliete Soares de Paula Almeida .................... 3039-7073 F 12/02/1965 47
Wylliene Barros Cavalcante ................................................... 3353-1157
Geazi Fernandes de Sousa .................................................... 3353-2230
Janete Maria Gonçalves Crivelaro .......................................... 3042-2469
Saulo Santiago Teixeira ............................... 3522-9271 M 14/02/1955 57
Daniel Lucas R. S. Gonçalves ....... CNB 2 – Lote 14 – Ap. 303 Taguatinga
Meiriane Cavalcante Teixeira ................................................. 3597-1419
Douglas Augusto Peres de Cerqueira ..................................... 3352-8881

