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Pastoral
Experimentando o Amor de Deus

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1-2
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 113
e) Hino Congregacional nº 49

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 139:23-24
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Ângelo

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 25:14-30
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 299
e) Ministração da Santa Ceia

do Senhor
f) Cântico: “Porque Ele vive”

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

A Bíblia nos ensina que o amor de
Deus é soberano e que o Seu braço po-
deroso também é o Seu braço de cuida-
do eterno. No entanto, parece que com
frequência, não enxergamos nem nos
damos conta do amor soberano de Deus
sendo exercido a nosso favor. Ao con-
trário, nos vemos cercados por todo tipo
de calamidade que vêm sobre nós. Nos
vemos vítimas das injustiças de outras
pessoas e das adversidades que ocorrem
sem qualquer motivo racional.

É em momentos assim que precisa-
mos nos manter firmes na fé com base
na segurança do amor de Deus dada a
nós nas Escrituras. Não podemos nos
esquivar de um dos princípios básicos da
fé cristã: “Andamos por fé e não pelo
que vemos” (2ª Coríntios 5:7). É evi-
dente que a nossa fé vacila com
frequência e assim como poderemos mo-
mentaneamente questionar a sabedoria
de Deus, questionaremos momentanea-
mente a bondade e o amor dEle. Agire-
mos como Davi, quando disse: “Eu dis-
se na minha pressa: estou excluído
da tua presença” (Salmo 31:22). Nor-
malmente, esta é a nossa primeira rea-
ção quando a adversidade nos atinge. Nos
sentimos excluídos da presença do Se-
nhor, de Seu amor e Seu terno cuidado.

Contudo, precisamos igualmente
aprender com Davi a dizer: “Não
obstante, ouviste a minha súplice
voz, quando clamei por teu socorro”
(Salmo 31:22). Deus é incapaz de nos
abandonar, pois somos Seus filhos, em
bendita união com Cristo Jesus. Não po-
demos ser excluídos da presença de Deus.
Porém, podemos nos sentir excluídos da
segurança do Seu amor quando permiti-
mos que a dúvida e a falta de fé conquis-
tem algum lugar em nosso coração.

No entanto, o amor de Deus não pode
falhar. Em Lamentações 3, o profeta
Jeremias, personifica a nação de Judá de-
pois de sua destruição através do exército
babilônico. Se existiu alguém que poderia
se sentir excluído da face de Deus, foi essa
nação e com justiça, devido à sua vilania
e idolatria. Entretanto, o autor vai além da
personificação da nação. Tem-se a impres-
são de que ele sente pessoalmente a apa-
rente alienação de Deus. Qualquer pessoa
que já se sentiu excluída da face de Deus
ou abandonada por Ele pode refletir no Rev. José Marcos de Oliveira Silva

grande sentimento de tormento descrito
pelo profeta em Lamentações 3:1-20. A
porção do texto termina com a seguinte
afirmação: “Lembra-te da minha afli-
ção e do meu pranto, do absinto e do
veneno. Minha alma, continuamente,
os recorda e se abate dentro de mim”
(Lamentações 3:19-20).

O autor chegou ao fundo do poço,
emocional e espiritualmente. Porém, de
repente o estado de espírito muda com-
pletamente, quando o autor escreve:
“Quero trazer à memória o que me
pode dar esperança” (Lamentações
3:21). A seguir temos uma das passagens
mais belas de toda a Bíblia: “As miseri-
córdias do Senhor são a causa de não
sermos consumidos, porque as suas
misericórdias não têm fim; renovam-
se a cada manhã. Grande é a tua fi-
delidade” (Lamentações 3:22-23).

O que provocou tamanha mudança
de perspectiva no coração do profeta?
Ele se volta das circunstâncias imediatas
para o Senhor. Ele não foi excluído da
face de Deus. Até mesmo a nação em
seu pecado profundo não foi excluída do
amor de Deus. O Senhor disciplinou a
nação de forma severa, mas Ele jamais
deixou de amá-la. Da mesma forma, se
formos falar da grande fidelidade do Se-
nhor, devemos nos voltar de nossas cir-
cunstâncias para o Senhor. Precisamos
enxergar nossas situações através do
amor de Deus, em lugar de enxergar o
amor de Deus pelo filtro das circunstân-
cias, como somos propensos a fazer.

Como foi que o profeta Jeremias se
voltou para o Senhor? Ele refletiu sobre o
amor, a compaixão e a fidelidade de Deus.
Nós devemos fazer o mesmo. É por esse
motivo que devemos guardar em nosso
coração alguns desses textos bíblicos
maravilhosos acerca do amor divino. Pre-
cisamos tê-los prontos para usar quando
a adversidade atacar e quando surgirem
em nosso coração as dúvidas e as tenta-
ções para que não creiamos.

Extraído e adaptado do livro
“Confiando em Deus

mesmo quando a vida
nos golpeia, aflige e fere”

Aniversariantes da Semana
04/01 Ana Paula da Rocha Travassos ................................................8149-9332
04/01 Gustavo Manso Marques .........................................................3491-3641
07/01 Ana Paula Fernandes Porto ......................................................8104-1152
08/01 Bartira Neri Barbosa ...............................................................8530-8333
08/01 Cleomar Webert Alves da Silva ...............................................3397-1041
09/01 Alice Maria de Castro Pereira ..................................................8194-5803
09/01 Thiago Malaquias Tomaz ........................................................................
10/01 Neusa Alves de Araújo ............................................................3435-7560
10/01 Ailton Ferreira ........................................................................9969-5459
10/01 Alzira Angélica Paes ................................................................3352-1274

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Márcia;

Próximo domingo: Gilvânia e
Alenyr.

VISITAS PASTORAIS
Serão marcadas pela secre-

tária da igreja, mediante as ne-
cessidades e solicitações dos ir-
mãos.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (3532-2595);
Patrícia Vieira (3358-5160); dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Maria Grippe; dona Raquel de
Melo; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha
da Hélia; dona Honorita Maria de
Jesus, mãe Presb. Cícero; Levi, fi-
lho da irmã Joselina; Ataliba Bar-
bosa; dona Ocinéia; dona Lilian
Maciel; dona Elza Eli, mãe do
Presb.Lutércio e avó do Diác. An-
derson; Pedro Rodrigues, irmão
Presb. Argimiro; Sr. Antônio, Pai da
irmã Hélia.
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PLANO DE AÇÃO
O “Plano de Ação 2015” está à

disposição dos irmãos em uma das
mesinhas da saída do templo.
Alertamos ser um “Plano de Ação”
por família.

SANTA CEIA
No Breve Catecismo, pergunta

e resposta 96: “Que é a Ceia do
Senhor? A Ceia do Senhor é um sa-
cramento no qual dando-se e re-
cebendo-se pão e vinho, conforme
a instituição de Cristo, se anuncia
a sua morte, e aqueles que partici-
pam dignamente, não de uma ma-
neira corporal e carnal, mas pela
fé, tornam-se participantes de seu
corpo e sangue, com todas as suas
bênçãos para seu alimento em gra-
ça”. De acordo com Rev. David Clark,
pastor presbiteriano estadunidense,
do início do século 20: “A Ceia do
Senhor é um memorial; é também
um emblema ou sinal da profissão
de fé; e é também uma apresen-
tação simbólica dos grandes fatos
da expiação na morte de Cristo. O
corpo e o sangue de Cristo não são
recebidos corporalmente, mas o
que Jesus fez mediante o Seu cor-
po e o Seu sangue é recebido por
aqueles que participam com fé. O
sacramento significa, sela e comu-
nica os benefícios da redenção. A
participação constitui uma profis-
são e renovação dos votos do con-
certo feito com Cristo”. Portanto,
hoje, 1º domingo do mês, conforme
nosso bom costume, por ocasião do
culto, será ministrada a Santa Ceia
do Senhor: “Examine-se, pois, o
homem a si mesmo, e, assim,
coma do pão, e beba do cálice”
(1ª Coríntios 11:28).

CORAIS EM DESCANSO
Após o empenho, importante e

expressiva participação dos corais
nos cultos prestados a Deus ao de-
correr do ano, especialmente nas
Cantatas de Natal, faz-se neces-
sário um período de descanso. Por-
tanto, os corais da nossa igreja vol-
tarão às suas atividades no mês de
fevereiro de 2015.

SEMANA DE ORAÇÕES
“Ao SENHOR ergo a minha

voz e clamo, com a minha voz
suplico ao SENHOR. Derramo
perante ele a minha queixa, à
sua presença exponho a minha
tribulação. A ti clamo, SENHOR,
e digo: te és o meu refúgio, o
meu quinhão na terra dos viven-
tes. Atende o meu clamor, pois
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cia, para que não haja prejuízo no
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rem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 11/01. Classes I e II – Presb.
Marcus Kleber; Classe III – dona
Sônia; Classes IV e V –  Presb. Joel;
Classe de Jovens e Adolescentes
– Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 11/01. Classes de Adultos:
Classe I, II, III e IV, V, Lição nº
6; Classe de Jovens, Lição nº 2;
Classe de Adolescentes, Lição nº
12.

PREGADORES
Hoje: Rev. José Marcos; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Eliezer; Próximo

domingo: Presb. Joel.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Robson e
Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Sr. Cláudio e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo,

Demetrius, Ataliba, Moisés F., William.
Próxima semana: Sandro, Wesley,
Emanoel, Moisés C., Anderson.



mente convidado será o Rev.
Ludgero Bonilha Morais, pastor da
1ª Igreja Presbiteriana de Belo Ho-
rizonte - MG. O local está reser-
vado para uso exclusivo de nossa
igreja. O valor da inscrição será
de R$ 750,00. As pré-inscrições já
estão abertas e poderão ser reali-
zadas com a secretária da igreja.
A inscrição somente será efetiva-
da mediante sinal de R$ 150,00,
mais 6X de R$ 100,00. A partir de
16 de março de 2015, o valor da
inscrição será de R$ 900,00. As
acomodações, o local e os servi-
ços oferecidos são excelentes e
atendem perfeitamente as deman-
das do nosso Encontro de Casais.
Garanta a sua inscrição.

LISTA DOS DIZIMISTAS
“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).
Mantenhamo-nos fiéis na entrega
dos nossos dízimos e ofertas. So-
licitamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes na
lista de dizimistas fixada no
mural do Salão Social, sema-
nalmente.

REV. JEFFERSON
Por concessão de nosso Con-

selho, o Rev. Jefferson estará em
gozo de férias, de 2 a 22 de ja-
neiro de 2015. Desejamos ao
pastor e sua querida família as
bênçãos de Deus para o seu des-
canso.

PASTORADO
Conforme preceitua o Art. 33, §

2º da CI/IPB, o Rev. José Marcos
assumirá o pastorado efetivo da
igreja durante o período de férias
do Rev. Jefferson.

FALECIMENTO I
Na última segunda-feira, pró-

xima passada, em decorrência de
acidente em viagem ao Estado do
Piauí para visitar parentes, aos 50
anos, faleceu o nosso irmão Sr.
Elias Milanez. “O SENHOR o deu
e o SENHOR o tomou; bendito
seja o nome do SENHOR!” (Jó
1:21). Que o Deus das consola-
ções conforte aos familiares en-
lutados.

FALECIMENTO II
No domingo, próximo passado,

em Curitiba-PR, faleceu a dona Odina
de Almeida, mãe do nosso irmão
Anderson Barros. Que o Deus das
consolações conforte aos familiares
enlutados: “No teu livro foram es-
critos todos os meus dias, cada
um deles escrito e determinado,
quando nenhum deles havia ain-
da” (Salmo 139:16b).

INDICAÇÃO DE LITERATURA
O Livro: Conselho aos Pais

para Pastorear seus Filhos, de
Richard Baxter, é uma jóia preci-
osa para ajudar os pais na cria-
ção dos filhos. Que enorme im-
portância tem a educação sábia
e santa das crianças para a sal-
vação de suas almas, para o con-
solo de seus pais, para o bem da
igreja e da sociedade e para a
felicidade do mundo. Neste livro,
Richard Baxter, apresenta vários

conselhos sábios. Seu objetivo é
que os pais possam tanto educar
como pastorear seus filhos no te-
mor a Deus.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 45: Como exerce

Cristo as funções de rei? Respos-
ta: Cristo exerce as funções de
rei chamando do mundo um povo
para si, dando-lhe oficiais, leis e
disciplinas para visivelmente o go-
vernar; dando a graça salvadora
aos seus eleitos; recompensando
a sua obediência e corrigindo-os
por causa dos seus pecados; pre-
servando-os por causa dos seus
pecados; preservando-os e sus-
tentando-os em todas as tenta-
ções e sofrimentos; restringindo
e vencendo todos os seus inimi-
gos, e poderosamente dirigindo
todas as coisas para a sua pró-
pria glória e para o bem do seu
povo; e também castigando os
que não conhecem a Deus nem
obedecem ao Evangelho. Refe-
rências: Isaías 55:5; Gênesis
49:10; 1ª Coríntios 12:28; João
15:14; Mateus 18:17-18; Atos
5:31; Apocalipse 22:12; 3:19; Ro-
manos 8:37-39; 1ª Coríntios
15:25; Romanos 14:11; 8:28; 1ª
Tessalonicenses 1:8; Salmo 2:9.

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados

irmãos professores da Escola Domi-
nical, das classes de: adulto, ca-
sais, jovens e adolescentes que se
encontra em nosso mural a escala
para os próximos meses. Observa-
ção: Esta escala é apenas
indicativa, a definitiva será sempre
a do Boletim Dominical.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diari-
amente uma mensagem pelo tele-
fone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Dis-
que Paz” é um ministério de evan-
gelização e aconselhamento que
funciona 24 horas por dia. Este é
um importante ministério de
edificação para os cristãos e evan-
gelização para não cristãos. Vamos
divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na sa-
ída do nosso templo. Disque paz –
3354-1313.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e contem-
porâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está de

férias. Retornará às suas ativida-
des no mês de fevereiro de 2015;
b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lílian Lima e Luciana Rangel; Pró-
ximo domingo: Josilene Cavalcan-
te e Josiane Andrade; MATERNAL
1 e 2 – Hoje: Patrícia Ferreira e
Carolina Bezerra; Próximo domin-
go: Antônia Si lva e Janete
Crivelaro. A classe dos maternais
também serão uma única sala, que
funcionará na sala do Maternal 1.
Observação: Queridos professo-
res, se por algum motivo não pu-
derem cumprir a escala, POR FA-
VOR, nos avise com antecedên-
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Pastoral
Experimentando o Amor de Deus

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1-2
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 113
e) Hino Congregacional nº 49

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 139:23-24
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Ângelo

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 25:14-30
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 299
e) Ministração da Santa Ceia

do Senhor
f) Cântico: “Porque Ele vive”

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

A Bíblia nos ensina que o amor de
Deus é soberano e que o Seu braço po-
deroso também é o Seu braço de cuida-
do eterno. No entanto, parece que com
frequência, não enxergamos nem nos
damos conta do amor soberano de Deus
sendo exercido a nosso favor. Ao con-
trário, nos vemos cercados por todo tipo
de calamidade que vêm sobre nós. Nos
vemos vítimas das injustiças de outras
pessoas e das adversidades que ocorrem
sem qualquer motivo racional.

É em momentos assim que precisa-
mos nos manter firmes na fé com base
na segurança do amor de Deus dada a
nós nas Escrituras. Não podemos nos
esquivar de um dos princípios básicos da
fé cristã: “Andamos por fé e não pelo
que vemos” (2ª Coríntios 5:7). É evi-
dente que a nossa fé vacila com
frequência e assim como poderemos mo-
mentaneamente questionar a sabedoria
de Deus, questionaremos momentanea-
mente a bondade e o amor dEle. Agire-
mos como Davi, quando disse: “Eu dis-
se na minha pressa: estou excluído
da tua presença” (Salmo 31:22). Nor-
malmente, esta é a nossa primeira rea-
ção quando a adversidade nos atinge. Nos
sentimos excluídos da presença do Se-
nhor, de Seu amor e Seu terno cuidado.

Contudo, precisamos igualmente
aprender com Davi a dizer: “Não
obstante, ouviste a minha súplice
voz, quando clamei por teu socorro”
(Salmo 31:22). Deus é incapaz de nos
abandonar, pois somos Seus filhos, em
bendita união com Cristo Jesus. Não po-
demos ser excluídos da presença de Deus.
Porém, podemos nos sentir excluídos da
segurança do Seu amor quando permiti-
mos que a dúvida e a falta de fé conquis-
tem algum lugar em nosso coração.

No entanto, o amor de Deus não pode
falhar. Em Lamentações 3, o profeta
Jeremias, personifica a nação de Judá de-
pois de sua destruição através do exército
babilônico. Se existiu alguém que poderia
se sentir excluído da face de Deus, foi essa
nação e com justiça, devido à sua vilania
e idolatria. Entretanto, o autor vai além da
personificação da nação. Tem-se a impres-
são de que ele sente pessoalmente a apa-
rente alienação de Deus. Qualquer pessoa
que já se sentiu excluída da face de Deus
ou abandonada por Ele pode refletir no Rev. José Marcos de Oliveira Silva

grande sentimento de tormento descrito
pelo profeta em Lamentações 3:1-20. A
porção do texto termina com a seguinte
afirmação: “Lembra-te da minha afli-
ção e do meu pranto, do absinto e do
veneno. Minha alma, continuamente,
os recorda e se abate dentro de mim”
(Lamentações 3:19-20).

O autor chegou ao fundo do poço,
emocional e espiritualmente. Porém, de
repente o estado de espírito muda com-
pletamente, quando o autor escreve:
“Quero trazer à memória o que me
pode dar esperança” (Lamentações
3:21). A seguir temos uma das passagens
mais belas de toda a Bíblia: “As miseri-
córdias do Senhor são a causa de não
sermos consumidos, porque as suas
misericórdias não têm fim; renovam-
se a cada manhã. Grande é a tua fi-
delidade” (Lamentações 3:22-23).

O que provocou tamanha mudança
de perspectiva no coração do profeta?
Ele se volta das circunstâncias imediatas
para o Senhor. Ele não foi excluído da
face de Deus. Até mesmo a nação em
seu pecado profundo não foi excluída do
amor de Deus. O Senhor disciplinou a
nação de forma severa, mas Ele jamais
deixou de amá-la. Da mesma forma, se
formos falar da grande fidelidade do Se-
nhor, devemos nos voltar de nossas cir-
cunstâncias para o Senhor. Precisamos
enxergar nossas situações através do
amor de Deus, em lugar de enxergar o
amor de Deus pelo filtro das circunstân-
cias, como somos propensos a fazer.

Como foi que o profeta Jeremias se
voltou para o Senhor? Ele refletiu sobre o
amor, a compaixão e a fidelidade de Deus.
Nós devemos fazer o mesmo. É por esse
motivo que devemos guardar em nosso
coração alguns desses textos bíblicos
maravilhosos acerca do amor divino. Pre-
cisamos tê-los prontos para usar quando
a adversidade atacar e quando surgirem
em nosso coração as dúvidas e as tenta-
ções para que não creiamos.

Extraído e adaptado do livro
“Confiando em Deus

mesmo quando a vida
nos golpeia, aflige e fere”

Aniversariantes da Semana
04/01 Ana Paula da Rocha Travassos ................................................8149-9332
04/01 Gustavo Manso Marques .........................................................3491-3641
07/01 Ana Paula Fernandes Porto ......................................................8104-1152
08/01 Bartira Neri Barbosa ...............................................................8530-8333
08/01 Cleomar Webert Alves da Silva ...............................................3397-1041
09/01 Alice Maria de Castro Pereira ..................................................8194-5803
09/01 Thiago Malaquias Tomaz ........................................................................
10/01 Neusa Alves de Araújo ............................................................3435-7560
10/01 Ailton Ferreira ........................................................................9969-5459
10/01 Alzira Angélica Paes ................................................................3352-1274

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Márcia;

Próximo domingo: Gilvânia e
Alenyr.

VISITAS PASTORAIS
Serão marcadas pela secre-

tária da igreja, mediante as ne-
cessidades e solicitações dos ir-
mãos.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (3532-2595);
Patrícia Vieira (3358-5160); dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Maria Grippe; dona Raquel de
Melo; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha
da Hélia; dona Honorita Maria de
Jesus, mãe Presb. Cícero; Levi, fi-
lho da irmã Joselina; Ataliba Bar-
bosa; dona Ocinéia; dona Lilian
Maciel; dona Elza Eli, mãe do
Presb.Lutércio e avó do Diác. An-
derson; Pedro Rodrigues, irmão
Presb. Argimiro; Sr. Antônio, Pai da
irmã Hélia.

PLANO DE AÇÃO
O “Plano de Ação 2015” está à

disposição dos irmãos em uma das
mesinhas da saída do templo.
Alertamos ser um “Plano de Ação”
por família.

SANTA CEIA
No Breve Catecismo, pergunta

e resposta 96: “Que é a Ceia do
Senhor? A Ceia do Senhor é um sa-
cramento no qual dando-se e re-
cebendo-se pão e vinho, conforme
a instituição de Cristo, se anuncia
a sua morte, e aqueles que partici-
pam dignamente, não de uma ma-
neira corporal e carnal, mas pela
fé, tornam-se participantes de seu
corpo e sangue, com todas as suas
bênçãos para seu alimento em gra-
ça”. De acordo com Rev. David Clark,
pastor presbiteriano estadunidense,
do início do século 20: “A Ceia do
Senhor é um memorial; é também
um emblema ou sinal da profissão
de fé; e é também uma apresen-
tação simbólica dos grandes fatos
da expiação na morte de Cristo. O
corpo e o sangue de Cristo não são
recebidos corporalmente, mas o
que Jesus fez mediante o Seu cor-
po e o Seu sangue é recebido por
aqueles que participam com fé. O
sacramento significa, sela e comu-
nica os benefícios da redenção. A
participação constitui uma profis-
são e renovação dos votos do con-
certo feito com Cristo”. Portanto,
hoje, 1º domingo do mês, conforme
nosso bom costume, por ocasião do
culto, será ministrada a Santa Ceia
do Senhor: “Examine-se, pois, o
homem a si mesmo, e, assim,
coma do pão, e beba do cálice”
(1ª Coríntios 11:28).

CORAIS EM DESCANSO
Após o empenho, importante e

expressiva participação dos corais
nos cultos prestados a Deus ao de-
correr do ano, especialmente nas
Cantatas de Natal, faz-se neces-
sário um período de descanso. Por-
tanto, os corais da nossa igreja vol-
tarão às suas atividades no mês de
fevereiro de 2015.

SEMANA DE ORAÇÕES
“Ao SENHOR ergo a minha

voz e clamo, com a minha voz
suplico ao SENHOR. Derramo
perante ele a minha queixa, à
sua presença exponho a minha
tribulação. A ti clamo, SENHOR,
e digo: te és o meu refúgio, o
meu quinhão na terra dos viven-
tes. Atende o meu clamor, pois
me vejo muito fraco. Livra-me
dos meus perseguidores, porque
são mais fortes do que eu” (Sal-
mo 142:1-2 e 5-6). A partir da pró-
xima sexta-feira, às 20 horas, ini-
ciaremos a semana Mundial de Ora-
ções. A semana Mundial de Ora-
ções acontecerá da seguinte ma-
neira em nossa igreja: sexta-feira,
às 20 horas, SAF; e segunda-fei-
ra, às 20 horas, UMP; Terça-feira,
às 20 horas, UPH; quarta-feira, às
20 horas; Junta Diaconal e, quin-
ta-feira, às 20 horas, Fios de Pra-
ta. Vamos todos participar com
muita alegria e devoção.

ENCONTRO DE CASAIS 2015
De 12 a 13 de setembro de

2015 será o Encontro de Casais
da 2ª IPT, no Hotel Fazenda Es-
tância Park Hotel, conforto em
contato com a natureza,
Anápolis-GO. O Preletor especial-

cia, para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Escala
Especial de Férias: Neste domin-
go, CLASSE ÚNICA. Professora:
Andréia Moura; Próximo domingo,
CLASSE ÚNICA: Érica e Emanuel
Jr, na sala do Culto Mirim; d) Fé-
rias: A Ev. Ana Eliza está de fé-
rias, e neste período de sua au-
sência os responsáveis pela Co-
ordenação do Ministério da Infân-
cia, são: Diác. Emanuel Araújo e
Rose Assunção, que revezarão
para atender os professores e alu-
nos no predinho; e) Atividades
do Predinho: Neste mês as ativi-
dades do predinho serão reduzi-
das, devido as férias. Hoje o
predinho voltará a funcionar com
salas reduzidas a noite, para as
classes dos Maternais e Culto In-
fantil (4 a 8 anos). Os Juniores
(Crianças de 9 a 11 anos) deve-
rão permanecer no templo com
seus pais; f) Culto Infantil: Para
crianças de 4 a 8 anos, na sala
do culto mirim, após o momento
de cânticos.  Dirigentes, hoje:
Victória Couto e Beatriz Macha-
do; Próximo domingo: Évila Caval-
cante e Arthur Kishima; g) Que-
ridos Pais: As crianças que não
trouxerem Bíblias para as ativida-
des do Ministério da Infância
retornarão ao templo ou as Clas-
ses de Escola Dominical onde os
senhores estiverem para acompa-
nharem a mensagem bíblica junto
aos PAIS. Por isso, antes de saí-
rem de suas residências, POR FA-
VOR, lembrem seus filhos de pe-
gar suas Bíblias.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 11/01. Classes I e II – Presb.
Marcus Kleber; Classe III – dona
Sônia; Classes IV e V –  Presb. Joel;
Classe de Jovens e Adolescentes
– Presb. Lusérgio.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 11/01. Classes de Adultos:
Classe I, II, III e IV, V, Lição nº
6; Classe de Jovens, Lição nº 2;
Classe de Adolescentes, Lição nº
12.

PREGADORES
Hoje: Rev. José Marcos; Próxi-

mo domingo: Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Presb. Eliezer; Próximo

domingo: Presb. Joel.

PIANISTAS
Hoje: Hofmann; Próximo do-

mingo: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domin-

go: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro;

Próximo domingo: Diác. Robson e
Arthur.

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;

Próximo domingo: Sr. Cláudio e
Presb. Natanael.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Diêgo,

Demetrius, Ataliba, Moisés F., William.
Próxima semana: Sandro, Wesley,
Emanoel, Moisés C., Anderson.



Pastoral
Experimentando o Amor de Deus

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1-2
b) Hino Congregacional nº 38
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 113
e) Hino Congregacional nº 49

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:

Salmo 139:23-24
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Ângelo

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Mateus 25:14-30
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 299
e) Ministração da Santa Ceia

do Senhor
f) Cântico: “Porque Ele vive”

CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

A Bíblia nos ensina que o amor de
Deus é soberano e que o Seu braço po-
deroso também é o Seu braço de cuida-
do eterno. No entanto, parece que com
frequência, não enxergamos nem nos
damos conta do amor soberano de Deus
sendo exercido a nosso favor. Ao con-
trário, nos vemos cercados por todo tipo
de calamidade que vêm sobre nós. Nos
vemos vítimas das injustiças de outras
pessoas e das adversidades que ocorrem
sem qualquer motivo racional.

É em momentos assim que precisa-
mos nos manter firmes na fé com base
na segurança do amor de Deus dada a
nós nas Escrituras. Não podemos nos
esquivar de um dos princípios básicos da
fé cristã: “Andamos por fé e não pelo
que vemos” (2ª Coríntios 5:7). É evi-
dente que a nossa fé vacila com
frequência e assim como poderemos mo-
mentaneamente questionar a sabedoria
de Deus, questionaremos momentanea-
mente a bondade e o amor dEle. Agire-
mos como Davi, quando disse: “Eu dis-
se na minha pressa: estou excluído
da tua presença” (Salmo 31:22). Nor-
malmente, esta é a nossa primeira rea-
ção quando a adversidade nos atinge. Nos
sentimos excluídos da presença do Se-
nhor, de Seu amor e Seu terno cuidado.

Contudo, precisamos igualmente
aprender com Davi a dizer: “Não
obstante, ouviste a minha súplice
voz, quando clamei por teu socorro”
(Salmo 31:22). Deus é incapaz de nos
abandonar, pois somos Seus filhos, em
bendita união com Cristo Jesus. Não po-
demos ser excluídos da presença de Deus.
Porém, podemos nos sentir excluídos da
segurança do Seu amor quando permiti-
mos que a dúvida e a falta de fé conquis-
tem algum lugar em nosso coração.

No entanto, o amor de Deus não pode
falhar. Em Lamentações 3, o profeta
Jeremias, personifica a nação de Judá de-
pois de sua destruição através do exército
babilônico. Se existiu alguém que poderia
se sentir excluído da face de Deus, foi essa
nação e com justiça, devido à sua vilania
e idolatria. Entretanto, o autor vai além da
personificação da nação. Tem-se a impres-
são de que ele sente pessoalmente a apa-
rente alienação de Deus. Qualquer pessoa
que já se sentiu excluída da face de Deus
ou abandonada por Ele pode refletir no Rev. José Marcos de Oliveira Silva

grande sentimento de tormento descrito
pelo profeta em Lamentações 3:1-20. A
porção do texto termina com a seguinte
afirmação: “Lembra-te da minha afli-
ção e do meu pranto, do absinto e do
veneno. Minha alma, continuamente,
os recorda e se abate dentro de mim”
(Lamentações 3:19-20).

O autor chegou ao fundo do poço,
emocional e espiritualmente. Porém, de
repente o estado de espírito muda com-
pletamente, quando o autor escreve:
“Quero trazer à memória o que me
pode dar esperança” (Lamentações
3:21). A seguir temos uma das passagens
mais belas de toda a Bíblia: “As miseri-
córdias do Senhor são a causa de não
sermos consumidos, porque as suas
misericórdias não têm fim; renovam-
se a cada manhã. Grande é a tua fi-
delidade” (Lamentações 3:22-23).

O que provocou tamanha mudança
de perspectiva no coração do profeta?
Ele se volta das circunstâncias imediatas
para o Senhor. Ele não foi excluído da
face de Deus. Até mesmo a nação em
seu pecado profundo não foi excluída do
amor de Deus. O Senhor disciplinou a
nação de forma severa, mas Ele jamais
deixou de amá-la. Da mesma forma, se
formos falar da grande fidelidade do Se-
nhor, devemos nos voltar de nossas cir-
cunstâncias para o Senhor. Precisamos
enxergar nossas situações através do
amor de Deus, em lugar de enxergar o
amor de Deus pelo filtro das circunstân-
cias, como somos propensos a fazer.

Como foi que o profeta Jeremias se
voltou para o Senhor? Ele refletiu sobre o
amor, a compaixão e a fidelidade de Deus.
Nós devemos fazer o mesmo. É por esse
motivo que devemos guardar em nosso
coração alguns desses textos bíblicos
maravilhosos acerca do amor divino. Pre-
cisamos tê-los prontos para usar quando
a adversidade atacar e quando surgirem
em nosso coração as dúvidas e as tenta-
ções para que não creiamos.

Extraído e adaptado do livro
“Confiando em Deus

mesmo quando a vida
nos golpeia, aflige e fere”

Aniversariantes da Semana
04/01 Ana Paula da Rocha Travassos ................................................8149-9332
04/01 Gustavo Manso Marques .........................................................3491-3641
07/01 Ana Paula Fernandes Porto ......................................................8104-1152
08/01 Bartira Neri Barbosa ...............................................................8530-8333
08/01 Cleomar Webert Alves da Silva ...............................................3397-1041
09/01 Alice Maria de Castro Pereira ..................................................8194-5803
09/01 Thiago Malaquias Tomaz ........................................................................
10/01 Neusa Alves de Araújo ............................................................3435-7560
10/01 Ailton Ferreira ........................................................................9969-5459
10/01 Alzira Angélica Paes ................................................................3352-1274

CHAZINHO
Hoje: Rosângela e Márcia;

Próximo domingo: Gilvânia e
Alenyr.

VISITAS PASTORAIS
Serão marcadas pela secre-

tária da igreja, mediante as ne-
cessidades e solicitações dos ir-
mãos.

INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais

devemos orar e visitar: Rev.
Evando (8181-2424); Rev. Benon
e dona Alzira (3352-1274); dona
Fátima Rodrigues (3039-3196);
dona Hormezinda (3532-2595);
Patrícia Vieira (3358-5160); dona
Terezinha Queiroz (3354-5079);
dona Maria Grippe; dona Raquel de
Melo; Cícero Viana, tio do Presb.
Marcus Kleber; Rafaela, sobrinha
da Hélia; dona Honorita Maria de
Jesus, mãe Presb. Cícero; Levi, fi-
lho da irmã Joselina; Ataliba Bar-
bosa; dona Ocinéia; dona Lilian
Maciel; dona Elza Eli, mãe do
Presb.Lutércio e avó do Diác. An-
derson; Pedro Rodrigues, irmão
Presb. Argimiro; Sr. Antônio, Pai da
irmã Hélia.


