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Pastoral

Rendei graças ao Senhor

A palavra “gratidão” talvez seja
uma das mais mencionadas no círcu-
lo cristão.  O “render graças ao Se-
nhor”, no entanto, não pode ser um
mero ato de proferir palavras, mas,
verdadeiras atitudes que brotam de
um coração completamente voltado
para Deus. Gratidão, portanto, não é
um simples gesto de cordialidade ou
bom costume.

A gratidão é uma qualidade de
quem é grato. É uma atitude de reco-
nhecimento por alguém que lhe pres-
tou um benefício. Assim sendo, eis
dois motivos pelos quais devemos ser
gratos a Deus:

Porque Deus é bom – O salmista
se refere a Deus como sendo bom.
Logo depois de dizer que Deus é bom
ele faz referência a um dos aconteci-
mentos históricos que marcou profun-
damente o povo de Israel e conse-
quentemente o decurso de toda his-
tória do povo cristão. Tal aconteci-
mento foi o exílio egípcio, onde o povo
de Deus vivenciou momentos de in-
tensa aflição. O salmista olha para a
história do seu povo e ao rememorá-
la reconhece o quanto Deus foi bon-
doso para com os filhos dos homens.

O Senhor os resgatou da mão do
inimigo, os congregou, os conduziu
pelo caminho reto, os dessedentou,
entre outras maravilhas que o Senhor
fez em favor do Seu povo (vs 2-9). Os
livramentos, a providência e a orien-
tação de Deus, conduziram o salmista
ao reconhecimento de que a bonda-
de é inerente à natureza de Deus.

O fato de Deus ser bom é um gran-
de motivo para expressarmos nossa
gratidão a Ele. Olhe para sua história
e ao invés de apenas lamentar as
perdas, as dificuldades, as aflições e Rev. Alexandro Luiz Ramos

os momentos de angustia, agradeça.
Agradeça a Deus pelas dificuldades
vencidas, pelas perdas superadas,
pelas aflições dirimidas e pelos mo-
mentos de angustia vencidos.

Devemos ser gratos, porque Deus
é bom, mas também:

Porque Deus é misericordioso –
Bondade e misericórdia se misturam
na composição de todo esse salmo.
Do verso 10 – 43 o salmista proclama
de maneira enfática a misericórdia de
Deus. O povo “se rebelou contra a
palavra e o conselho do Altíssimo”
(v.11) e, por isso, viu-se debaixo das
sombras da morte e preso pelas gra-
des da aflição. Apesar da rebeldia do
povo, Deus estendeu sobre ele sua
infinita misericórdia. Bondade e mise-
ricórdia seguiram o povo do Senhor,
mesmo esse não sendo merecedor.

Deus também tem sido misericor-
dioso para conosco que, a semelhan-
ça de Israel somos Seu povo. Não
obstante, temos também em muitos
momentos e de várias maneiras, a se-
melhança de Israel, desobedecido ao
Senhor e, Ele tem sido misericordioso
para conosco. Se Deus nos tratasse
conforme nosso merecimento, certa-
mente, seriamos todos condenados,
mas, por ser Ele um Deus bondoso e
misericordioso somos perdoados me-
diante o sacrifício de Seu filho Jesus.

Sem sobra de dúvida, há vários
outros motivos pelos quais devemos
ser gratos a Deus, mas os dois moti-
vos aqui mencionados nos estimulam
a demonstrar através de nossas vi-
das e atitudes a devida gratidão pela
bondade e misericórdia do Senhor.
Sejamos, pois, gratos a Deus.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional nº 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 144:1-15
e) Hino Congregacional nº 38

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 145:8
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Geazi

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Rute 2:1-23
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 62

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

“Rendei graças ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura
para sempre” (Salmo 107:1)

Aniversariantes da Semana
03/01 Francisca Maria Silva dos Santos ........................................... 9912-0497
03/01 Sandra Zila Santana Correia .................................................................
03/01 Juliana Cavalcante Borges ..................................................... 9370-1416
04/01 Gustavo Manso Marques ........................................................ 3491-3641
04/01 Ana Paula da Rocha Travassos .............................................. 8149-9332
05/01 Andressa da Silva .................................................................................
08/01 Cleomar Webert Alves da Silva .............................................. 9858-9066
09/01 Alice Maria de Castro Pereira ................................................ 8194-5803

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia; Próximo do-

mingo: Alenyr e Rosângela.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Alice, es-
posa do Sr. Nilo; dona Lília Maciel;
dona Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Sônia Maria Magalhães, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona
Wylliene (9672-7688); Lília, irmã
da Dra. Leila; Marize, amiga da
irmã Darcy; Natália Pignata, so-
brinha da Fabíola; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha
da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Rosimeire Couto;
Sophia, sobrinha do Diác. Clau-
dennes; Sr. José Augusto Caval-
cante, pai da Ivonete; Sr. José
Ferreira.
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SANTA CEIA
Segundo João Calvino, o

grande reformador da igreja no
século XVI, a Ceia do Senhor nos
confere dois benefícios maravi-
lhosos, o primeiro é a confirma-
ção de que somos de Cristo,
Cristo é nosso. Segundo, não
seremos condenados por nos-
sos pecados: “Nossa alma pode
obter deste sacramento frutos
de grande dulçor e consolação,
porque nos apercebemos de que
Jesus Cristo está de tal modo
incorporado em nós, e nós nele,
que tudo o que é dele podemos
dizer que é nosso, e tudo o que
é nosso, podemos declarar que
é dele. Por isso ousamos afir-
mar com segurança que a vida
eterna é nossa e que o reino dos
céus não nos pode ser retirado.
Por outro lado, podemos asse-
verar que não podemos ser
condenados por nossos pecados,
porque não são mais nossos,
mas de Cristo”. Portanto, hoje,
no culto à noite vamos partici-
par da Santa Ceia do Senhor.

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 mi-
nha tribulação. A ti clamo, SE-
NHOR, e digo: te és o meu re-
fúgio, o meu quinhão na terra
dos viventes. Atende o meu
clamor, pois me vejo muito
fraco. Livra-me dos meus per-
seguidores, porque são mais
fortes do que eu” (Salmo

142:1-2 e 5-6). A partir de ama-
nhã, às 20 horas, iniciaremos a
semana Mundial de Orações. A
Semana Mundial de Orações
acontecerá da seguinte maneira
em nossa igreja: Segunda-fei-
ra, às 20 horas, SAF; Terça-fei-
ra, às 20 horas, UPH; Quarta-
feira, às 20 horas, UMP; Quin-
ta-feira, às 20 horas; Junta
Diaconal; e, Sexta-feira, às 20
horas, Grupo Fios de Prata. Va-
mos todos participar com muita
alegria e devoção.

ESTUDO BÍBLICO
Em decorrência da Semana

Mundial de Orações não haverá
o Estudo Bíblico na próxima
quarta-feira.

ENCONTRO DE CASAIS 2016
O Encontro de Casais da 2ª

IPT em 2016 está agendado
para os dias 24 a 26 de junho,
na cidade de Caldas Novas-GO,
na Pousada do IPÊ. São 43 va-
gas. O preletor será o Rev.
Cleômenes Anacleto. Tratará do
tema: O Significado do Casa-
mento. O valor do Encontro
será de R$ 950,00, valor que
poderá ser parcelado. Faça a sua
inscrição com a Carol ou Tânia.

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os

amados irmãos professores da
Escola Dominical, das classes de
adultos, jovens e adolescentes
que se encontra em nosso mu-
ral a escala para o próximo se-
mestre. Observação: Esta es-
cala é apenas indicativa, a defi-

2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Karen Cerqueira e Kataryne Ara-
újo; Próximo domingo: Kamila
Santiago e Gabriela Cavalcante.
Observação: Queridos profes-
sores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avise com antece-
dência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças. As
auxiliares ficarão somente na es-
cala da noite. Durante a manhã
deverão participar da Escola Do-
minical em sua classe normal-
mente; c) Culto Infantil: Nes-
te domingo para crianças de 4
a 8 anos, na sala do Culto Mi-
rim: Ev. Rayane; Próximo do-
mingo: Ev. Rayane; d) Férias:
Na ausência da Ev. Ana Eliza, a
responsável pelo Ministério da
Infância será a Rayane, aspiran-
te a missões, e estudante no
IBEL. Ela estará fazendo está-
gio em nossa Igreja, neste perí-
odo. Boas vindas Rayane; e)
Escala de Férias: Nos próxi-
mos domingos, iniciaremos
nossa escala de férias. Fiquem
atentos ao Boletim. Iniciaremos
com Classe Única, e no decor-
rer do mês de janeiro, faremos
classes duplas. Professores fi-
quem atentos à escala. A Clas-
se Única funcionará na sala do
Culto Mirim e quando for dupla
utilizaremos a Classe do Jardim
1. Hoje: Ev. Rayane; 10/01: Ev.
Rayane.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 10/01. Classes I e
II – Rev. Alexandro; Classes III

e IV – Rev. José Marcos; Clas-
se de Jovens – Sônia; Classe
de Adolescentes – Hugo
Ferreira.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 10/01. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV, Lição nº
12; Classe de Jovens, Lição nº
8; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 13.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo:

Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Sóstenes; Próximo

Domingo: Marcus Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác Júlio e Diác.

Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo:
dona Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,

Thiago V., Wanderlúcio, William,
Tiago B. Próxima semana:
Elizeu, Claudennes, Diêgo, An-
tônio N., Lúcio.



nitiva será sempre a do Boletim
Dominical.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso co-
ração. Antes de Deus ordenar
trazer o dízimo, Deus ordena
trazer a vida. O princípio bíblico
é que o coração precisa vir pri-
meiro para Deus, depois o bol-
so virá naturalmente. Jesus ex-
pressou isso de forma muito
clara ao dizer que “onde está
o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração”
(Mateus 6:21). No que diz res-
peito ao dízimo não há meio ter-
mo, somos fiéis ou infiéis. O
dízimo passa pela mordomia
Cristã, que é a administração
correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposi-
ção. Em decorrência da fidelida-
de da maioria, a Casa do Tesou-
ro tem condições de desempe-
nhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço finan-
ceiro. Que o Deus Provedor con-
tinue com as suas bênçãos re-
pousadas sobre os dizimistas fi-
éis e sensibilize os infiéis. Soli-
citamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada
no mural do Salão Social, se-
manalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Ortodoxia Humilde, o

autor Joshua Harris examina os
ensinos do Novo Testamento
sobre o chamado para que os
cristãos tenham uma coragem

permeada de amor, que ignora
controvérsias tolas, suporta o
mal pacientemente e defende a
verdade com espírito generoso.
Sem esse tipo de humildade,
Harris afirma, “nós nos tornamos
como os fariseus – corretos em
nossa doutrina, mas alguém que
prejudica a defesa da verdade
com nosso orgulho”.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 96: “De que utili-

dade especial é a lei moral aos
homens não regenerados? Res-
posta: A lei moral é de utilidade
aos homens não regenerados
para despertar as suas consci-
ências a fim de fugirem da ira
vindoura (Romanos 7: 9; 1ª Ti-
móteo 1:9-10) e forçá-los a
recorrer a Cristo (Gálatas
3:24); ou para deixá-los
inescusáveis e sob a maldição
do pecado (Romanos 1:20;
Romanos 2:15), se continua-
rem nesse estado e caminho
(Gálatas 3:10); Romanos
6:23).

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos es-

tará na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO, assistindo
pastoralmente aqueles irmãos.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. Escute gra-
tuita e diariamente uma men-
sagem pelo telefone com te-
mas variados sobre as muitas
áreas da vida nas quais nossa

paz muitas vezes é abalada.
“Disque Paz” é um ministério de
evangelização e aconselha-
mento 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 es-
tão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque
paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação

que recebemos aos nossos visi-
tantes. Esperamos que se sin-
tam bem entre nós e que a fé
que celebramos juntos possa
encher as suas vidas de alegria
e esperança. Sejam bem-vindos.

CORAIS EM DESCANSO
Em janeiro, os nossos Co-

rais desfrutarão de um período
de descanso. No primeiro do-
mingo de fevereiro retornarão
às suas atividades. O Coral Can-
tares precisa de vozes, especi-
almente masculinas. Os interes-
sados, favor procurar o Presb.
Celso ou a Eulina.

REV. JEFFERSON
Desde ontem até o dia 26

deste mês, o Rev. Jefferson
estará de férias. Será um pe-
ríodo de justo e necessário
descanso. Em sua ausência, o
pastorado efetivo ficará da se-
guinte maneira: de 2 a 14 de
janeiro, Rev. Alexandro e de
15 a 26 de janeiro, Rev. José
Marcos.

ESCOLA DE MÚSICA
“Cantai ao Senhor um

cântico novo, porque ele tem
feito maravilhas; a sua des-
tra e o seu braço santo lhe
alcançaram vitória” (Salmo
98:1). As novas matrículas da
Escola de Música para o próxi-
mo semestre já estão abertas
e são limitadas. Poderão ser
efetuadas junto aos professo-
res Hofmann, Nathália e
Mateus. São 8 vagas para o pi-
ano e 7 vagas para o violão. A
2ª IPT está custeando bolsas
para investimento nos irmãos
que, efetivamente, usarão suas
habilidades musicais no culto a
Deus. É importante ressaltar
que a igreja arcará com 50%
das mensalidades para mem-
bros dizimistas.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A
rádio pode ser acessada, gra-
tuitamente, pelo seguinte link:
http://www.ipb.org.br/radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está de

férias, retorna seus ensaios em
fevereiro. Que Deus abençoe a
cada corista; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Silvana Pereira e
Lílian Lima; Próximo domingo:
Noraci e Karine; MATERNAL 1
(Manhã e Noite) – Hoje: Antônia
Silva e Jaciara Gonçalves; Pró-
ximo domingo: Janete Crivelaro
e Jaciara Gonçalves; MATERNAL



nitiva será sempre a do Boletim
Dominical.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso co-
ração. Antes de Deus ordenar
trazer o dízimo, Deus ordena
trazer a vida. O princípio bíblico
é que o coração precisa vir pri-
meiro para Deus, depois o bol-
so virá naturalmente. Jesus ex-
pressou isso de forma muito
clara ao dizer que “onde está
o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração”
(Mateus 6:21). No que diz res-
peito ao dízimo não há meio ter-
mo, somos fiéis ou infiéis. O
dízimo passa pela mordomia
Cristã, que é a administração
correta de todos os bens que
Deus colocou à nossa disposi-
ção. Em decorrência da fidelida-
de da maioria, a Casa do Tesou-
ro tem condições de desempe-
nhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço finan-
ceiro. Que o Deus Provedor con-
tinue com as suas bênçãos re-
pousadas sobre os dizimistas fi-
éis e sensibilize os infiéis. Soli-
citamos a todos os irmãos
que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada
no mural do Salão Social, se-
manalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Ortodoxia Humilde, o

autor Joshua Harris examina os
ensinos do Novo Testamento
sobre o chamado para que os
cristãos tenham uma coragem

permeada de amor, que ignora
controvérsias tolas, suporta o
mal pacientemente e defende a
verdade com espírito generoso.
Sem esse tipo de humildade,
Harris afirma, “nós nos tornamos
como os fariseus – corretos em
nossa doutrina, mas alguém que
prejudica a defesa da verdade
com nosso orgulho”.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 96: “De que utili-

dade especial é a lei moral aos
homens não regenerados? Res-
posta: A lei moral é de utilidade
aos homens não regenerados
para despertar as suas consci-
ências a fim de fugirem da ira
vindoura (Romanos 7: 9; 1ª Ti-
móteo 1:9-10) e forçá-los a
recorrer a Cristo (Gálatas
3:24); ou para deixá-los
inescusáveis e sob a maldição
do pecado (Romanos 1:20;
Romanos 2:15), se continua-
rem nesse estado e caminho
(Gálatas 3:10); Romanos
6:23).

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos es-

tará na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO, assistindo
pastoralmente aqueles irmãos.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um minis-

tério com mensagens curtas e
muito edificantes. Escute gra-
tuita e diariamente uma men-
sagem pelo telefone com te-
mas variados sobre as muitas
áreas da vida nas quais nossa

paz muitas vezes é abalada.
“Disque Paz” é um ministério de
evangelização e aconselha-
mento 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 es-
tão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque
paz, 3354-1313.

VISITANTES
É com alegria e satisfação

que recebemos aos nossos visi-
tantes. Esperamos que se sin-
tam bem entre nós e que a fé
que celebramos juntos possa
encher as suas vidas de alegria
e esperança. Sejam bem-vindos.

CORAIS EM DESCANSO
Em janeiro, os nossos Co-

rais desfrutarão de um período
de descanso. No primeiro do-
mingo de fevereiro retornarão
às suas atividades. O Coral Can-
tares precisa de vozes, especi-
almente masculinas. Os interes-
sados, favor procurar o Presb.
Celso ou a Eulina.

REV. JEFFERSON
Desde ontem até o dia 26

deste mês, o Rev. Jefferson
estará de férias. Será um pe-
ríodo de justo e necessário
descanso. Em sua ausência, o
pastorado efetivo ficará da se-
guinte maneira: de 2 a 14 de
janeiro, Rev. Alexandro e de
15 a 26 de janeiro, Rev. José
Marcos.

ESCOLA DE MÚSICA
“Cantai ao Senhor um

cântico novo, porque ele tem
feito maravilhas; a sua des-
tra e o seu braço santo lhe
alcançaram vitória” (Salmo
98:1). As novas matrículas da
Escola de Música para o próxi-
mo semestre já estão abertas
e são limitadas. Poderão ser
efetuadas junto aos professo-
res Hofmann, Nathália e
Mateus. São 8 vagas para o pi-
ano e 7 vagas para o violão. A
2ª IPT está custeando bolsas
para investimento nos irmãos
que, efetivamente, usarão suas
habilidades musicais no culto a
Deus. É importante ressaltar
que a igreja arcará com 50%
das mensalidades para mem-
bros dizimistas.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,

músicas cristãs clássicas e con-
temporâneas de qualidade. A
rádio pode ser acessada, gra-
tuitamente, pelo seguinte link:
http://www.ipb.org.br/radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está de

férias, retorna seus ensaios em
fevereiro. Que Deus abençoe a
cada corista; b) Escalas: BER-
ÇÁRIO – Hoje: Silvana Pereira e
Lílian Lima; Próximo domingo:
Noraci e Karine; MATERNAL 1
(Manhã e Noite) – Hoje: Antônia
Silva e Jaciara Gonçalves; Pró-
ximo domingo: Janete Crivelaro
e Jaciara Gonçalves; MATERNAL



Pastoral

Rendei graças ao Senhor

A palavra “gratidão” talvez seja
uma das mais mencionadas no círcu-
lo cristão.  O “render graças ao Se-
nhor”, no entanto, não pode ser um
mero ato de proferir palavras, mas,
verdadeiras atitudes que brotam de
um coração completamente voltado
para Deus. Gratidão, portanto, não é
um simples gesto de cordialidade ou
bom costume.

A gratidão é uma qualidade de
quem é grato. É uma atitude de reco-
nhecimento por alguém que lhe pres-
tou um benefício. Assim sendo, eis
dois motivos pelos quais devemos ser
gratos a Deus:

Porque Deus é bom – O salmista
se refere a Deus como sendo bom.
Logo depois de dizer que Deus é bom
ele faz referência a um dos aconteci-
mentos históricos que marcou profun-
damente o povo de Israel e conse-
quentemente o decurso de toda his-
tória do povo cristão. Tal aconteci-
mento foi o exílio egípcio, onde o povo
de Deus vivenciou momentos de in-
tensa aflição. O salmista olha para a
história do seu povo e ao rememorá-
la reconhece o quanto Deus foi bon-
doso para com os filhos dos homens.

O Senhor os resgatou da mão do
inimigo, os congregou, os conduziu
pelo caminho reto, os dessedentou,
entre outras maravilhas que o Senhor
fez em favor do Seu povo (vs 2-9). Os
livramentos, a providência e a orien-
tação de Deus, conduziram o salmista
ao reconhecimento de que a bonda-
de é inerente à natureza de Deus.

O fato de Deus ser bom é um gran-
de motivo para expressarmos nossa
gratidão a Ele. Olhe para sua história
e ao invés de apenas lamentar as
perdas, as dificuldades, as aflições e Rev. Alexandro Luiz Ramos

os momentos de angustia, agradeça.
Agradeça a Deus pelas dificuldades
vencidas, pelas perdas superadas,
pelas aflições dirimidas e pelos mo-
mentos de angustia vencidos.

Devemos ser gratos, porque Deus
é bom, mas também:

Porque Deus é misericordioso –
Bondade e misericórdia se misturam
na composição de todo esse salmo.
Do verso 10 – 43 o salmista proclama
de maneira enfática a misericórdia de
Deus. O povo “se rebelou contra a
palavra e o conselho do Altíssimo”
(v.11) e, por isso, viu-se debaixo das
sombras da morte e preso pelas gra-
des da aflição. Apesar da rebeldia do
povo, Deus estendeu sobre ele sua
infinita misericórdia. Bondade e mise-
ricórdia seguiram o povo do Senhor,
mesmo esse não sendo merecedor.

Deus também tem sido misericor-
dioso para conosco que, a semelhan-
ça de Israel somos Seu povo. Não
obstante, temos também em muitos
momentos e de várias maneiras, a se-
melhança de Israel, desobedecido ao
Senhor e, Ele tem sido misericordioso
para conosco. Se Deus nos tratasse
conforme nosso merecimento, certa-
mente, seriamos todos condenados,
mas, por ser Ele um Deus bondoso e
misericordioso somos perdoados me-
diante o sacrifício de Seu filho Jesus.

Sem sobra de dúvida, há vários
outros motivos pelos quais devemos
ser gratos a Deus, mas os dois moti-
vos aqui mencionados nos estimulam
a demonstrar através de nossas vi-
das e atitudes a devida gratidão pela
bondade e misericórdia do Senhor.
Sejamos, pois, gratos a Deus.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional nº 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 144:1-15
e) Hino Congregacional nº 38

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 145:8
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Geazi

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Rute 2:1-23
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 62

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

“Rendei graças ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura
para sempre” (Salmo 107:1)

Aniversariantes da Semana
03/01 Francisca Maria Silva dos Santos ........................................... 9912-0497
03/01 Sandra Zila Santana Correia .................................................................
03/01 Juliana Cavalcante Borges ..................................................... 9370-1416
04/01 Gustavo Manso Marques ........................................................ 3491-3641
04/01 Ana Paula da Rocha Travassos .............................................. 8149-9332
05/01 Andressa da Silva .................................................................................
08/01 Cleomar Webert Alves da Silva .............................................. 9858-9066
09/01 Alice Maria de Castro Pereira ................................................ 8194-5803

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia; Próximo do-

mingo: Alenyr e Rosângela.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Alice, es-
posa do Sr. Nilo; dona Lília Maciel;
dona Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Sônia Maria Magalhães, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona
Wylliene (9672-7688); Lília, irmã
da Dra. Leila; Marize, amiga da
irmã Darcy; Natália Pignata, so-
brinha da Fabíola; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha
da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Rosimeire Couto;
Sophia, sobrinha do Diác. Clau-
dennes; Sr. José Augusto Caval-
cante, pai da Ivonete; Sr. José
Ferreira.

SANTA CEIA
Segundo João Calvino, o

grande reformador da igreja no
século XVI, a Ceia do Senhor nos
confere dois benefícios maravi-
lhosos, o primeiro é a confirma-
ção de que somos de Cristo,
Cristo é nosso. Segundo, não
seremos condenados por nos-
sos pecados: “Nossa alma pode
obter deste sacramento frutos
de grande dulçor e consolação,
porque nos apercebemos de que
Jesus Cristo está de tal modo
incorporado em nós, e nós nele,
que tudo o que é dele podemos
dizer que é nosso, e tudo o que
é nosso, podemos declarar que
é dele. Por isso ousamos afir-
mar com segurança que a vida
eterna é nossa e que o reino dos
céus não nos pode ser retirado.
Por outro lado, podemos asse-
verar que não podemos ser
condenados por nossos pecados,
porque não são mais nossos,
mas de Cristo”. Portanto, hoje,
no culto à noite vamos partici-
par da Santa Ceia do Senhor.

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 mi-
nha tribulação. A ti clamo, SE-
NHOR, e digo: te és o meu re-
fúgio, o meu quinhão na terra
dos viventes. Atende o meu
clamor, pois me vejo muito
fraco. Livra-me dos meus per-
seguidores, porque são mais
fortes do que eu” (Salmo

142:1-2 e 5-6). A partir de ama-
nhã, às 20 horas, iniciaremos a
semana Mundial de Orações. A
Semana Mundial de Orações
acontecerá da seguinte maneira
em nossa igreja: Segunda-fei-
ra, às 20 horas, SAF; Terça-fei-
ra, às 20 horas, UPH; Quarta-
feira, às 20 horas, UMP; Quin-
ta-feira, às 20 horas; Junta
Diaconal; e, Sexta-feira, às 20
horas, Grupo Fios de Prata. Va-
mos todos participar com muita
alegria e devoção.

ESTUDO BÍBLICO
Em decorrência da Semana

Mundial de Orações não haverá
o Estudo Bíblico na próxima
quarta-feira.

ENCONTRO DE CASAIS 2016
O Encontro de Casais da 2ª

IPT em 2016 está agendado
para os dias 24 a 26 de junho,
na cidade de Caldas Novas-GO,
na Pousada do IPÊ. São 43 va-
gas. O preletor será o Rev.
Cleômenes Anacleto. Tratará do
tema: O Significado do Casa-
mento. O valor do Encontro
será de R$ 950,00, valor que
poderá ser parcelado. Faça a sua
inscrição com a Carol ou Tânia.

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os

amados irmãos professores da
Escola Dominical, das classes de
adultos, jovens e adolescentes
que se encontra em nosso mu-
ral a escala para o próximo se-
mestre. Observação: Esta es-
cala é apenas indicativa, a defi-

2 (Manhã e Noite) – Hoje:
Karen Cerqueira e Kataryne Ara-
újo; Próximo domingo: Kamila
Santiago e Gabriela Cavalcante.
Observação: Queridos profes-
sores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avise com antece-
dência, para que não haja pre-
juízo no ensino das crianças. As
auxiliares ficarão somente na es-
cala da noite. Durante a manhã
deverão participar da Escola Do-
minical em sua classe normal-
mente; c) Culto Infantil: Nes-
te domingo para crianças de 4
a 8 anos, na sala do Culto Mi-
rim: Ev. Rayane; Próximo do-
mingo: Ev. Rayane; d) Férias:
Na ausência da Ev. Ana Eliza, a
responsável pelo Ministério da
Infância será a Rayane, aspiran-
te a missões, e estudante no
IBEL. Ela estará fazendo está-
gio em nossa Igreja, neste perí-
odo. Boas vindas Rayane; e)
Escala de Férias: Nos próxi-
mos domingos, iniciaremos
nossa escala de férias. Fiquem
atentos ao Boletim. Iniciaremos
com Classe Única, e no decor-
rer do mês de janeiro, faremos
classes duplas. Professores fi-
quem atentos à escala. A Clas-
se Única funcionará na sala do
Culto Mirim e quando for dupla
utilizaremos a Classe do Jardim
1. Hoje: Ev. Rayane; 10/01: Ev.
Rayane.

PROFESSORES
Professores da Escola Domi-

nical do dia 10/01. Classes I e
II – Rev. Alexandro; Classes III

e IV – Rev. José Marcos; Clas-
se de Jovens – Sônia; Classe
de Adolescentes – Hugo
Ferreira.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do

dia 10/01. Classes de Adultos:
Classes I, II, III e IV, Lição nº
12; Classe de Jovens, Lição nº
8; Classe de Adolescentes, Li-
ção nº 13.

PREGADORES
Hoje e próximo domingo:

Rev. Alexandro.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Sóstenes; Próximo

Domingo: Marcus Kleber.

PIANISTAS
Hoje: Nathália; Próximo do-

mingo: Liane.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo do-

mingo: Atos de Louvor.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác Júlio e Diác.

Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo:
dona Marta e Fernando.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: J. Cláudio,

Thiago V., Wanderlúcio, William,
Tiago B. Próxima semana:
Elizeu, Claudennes, Diêgo, An-
tônio N., Lúcio.



Pastoral

Rendei graças ao Senhor

A palavra “gratidão” talvez seja
uma das mais mencionadas no círcu-
lo cristão.  O “render graças ao Se-
nhor”, no entanto, não pode ser um
mero ato de proferir palavras, mas,
verdadeiras atitudes que brotam de
um coração completamente voltado
para Deus. Gratidão, portanto, não é
um simples gesto de cordialidade ou
bom costume.

A gratidão é uma qualidade de
quem é grato. É uma atitude de reco-
nhecimento por alguém que lhe pres-
tou um benefício. Assim sendo, eis
dois motivos pelos quais devemos ser
gratos a Deus:

Porque Deus é bom – O salmista
se refere a Deus como sendo bom.
Logo depois de dizer que Deus é bom
ele faz referência a um dos aconteci-
mentos históricos que marcou profun-
damente o povo de Israel e conse-
quentemente o decurso de toda his-
tória do povo cristão. Tal aconteci-
mento foi o exílio egípcio, onde o povo
de Deus vivenciou momentos de in-
tensa aflição. O salmista olha para a
história do seu povo e ao rememorá-
la reconhece o quanto Deus foi bon-
doso para com os filhos dos homens.

O Senhor os resgatou da mão do
inimigo, os congregou, os conduziu
pelo caminho reto, os dessedentou,
entre outras maravilhas que o Senhor
fez em favor do Seu povo (vs 2-9). Os
livramentos, a providência e a orien-
tação de Deus, conduziram o salmista
ao reconhecimento de que a bonda-
de é inerente à natureza de Deus.

O fato de Deus ser bom é um gran-
de motivo para expressarmos nossa
gratidão a Ele. Olhe para sua história
e ao invés de apenas lamentar as
perdas, as dificuldades, as aflições e Rev. Alexandro Luiz Ramos

os momentos de angustia, agradeça.
Agradeça a Deus pelas dificuldades
vencidas, pelas perdas superadas,
pelas aflições dirimidas e pelos mo-
mentos de angustia vencidos.

Devemos ser gratos, porque Deus
é bom, mas também:

Porque Deus é misericordioso –
Bondade e misericórdia se misturam
na composição de todo esse salmo.
Do verso 10 – 43 o salmista proclama
de maneira enfática a misericórdia de
Deus. O povo “se rebelou contra a
palavra e o conselho do Altíssimo”
(v.11) e, por isso, viu-se debaixo das
sombras da morte e preso pelas gra-
des da aflição. Apesar da rebeldia do
povo, Deus estendeu sobre ele sua
infinita misericórdia. Bondade e mise-
ricórdia seguiram o povo do Senhor,
mesmo esse não sendo merecedor.

Deus também tem sido misericor-
dioso para conosco que, a semelhan-
ça de Israel somos Seu povo. Não
obstante, temos também em muitos
momentos e de várias maneiras, a se-
melhança de Israel, desobedecido ao
Senhor e, Ele tem sido misericordioso
para conosco. Se Deus nos tratasse
conforme nosso merecimento, certa-
mente, seriamos todos condenados,
mas, por ser Ele um Deus bondoso e
misericordioso somos perdoados me-
diante o sacrifício de Seu filho Jesus.

Sem sobra de dúvida, há vários
outros motivos pelos quais devemos
ser gratos a Deus, mas os dois moti-
vos aqui mencionados nos estimulam
a demonstrar através de nossas vi-
das e atitudes a devida gratidão pela
bondade e misericórdia do Senhor.
Sejamos, pois, gratos a Deus.

Culto de Louvor

PRELÚDIO

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 145:1-3
b) Hino Congregacional nº 11
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 144:1-15
e) Hino Congregacional nº 38

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

Salmo 145:8
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Geazi

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

EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Rute 2:1-23
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 62

CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Ani-

versariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice

POSLÚDIO

“Rendei graças ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura
para sempre” (Salmo 107:1)

Aniversariantes da Semana
03/01 Francisca Maria Silva dos Santos ..........................................
03/01 Sandra Zila Santana Correia ................................................
03/01 Juliana Cavalcante Borges ....................................................
04/01 Gustavo Manso Marques .......................................................
04/01 Ana Paula da Rocha Travassos .............................................
05/01 Andressa da Silva ................................................................
08/01 Cleomar Webert Alves da Silva .............................................
09/01 Alice Maria de Castro Pereira ...............................................

CHAZINHO
Hoje: Gilvânia; Próximo do-

mingo: Alenyr e Rosângela.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em

seu leito de enfermidade, e da
doença o restaurará” (Salmo
41:3). Irmãos enfermos pelos
quais devemos orar e visitar:
Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moi-
sés Ferreira; Douglas Lousan, tio
do Diác. Anderson; dona Alice, es-
posa do Sr. Nilo; dona Lília Maciel;
dona Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; dona Marluce,
esposa do Sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Sônia Maria Magalhães, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona
Wylliene (9672-7688); Lília, irmã
da Dra. Leila; Marize, amiga da
irmã Darcy; Natália Pignata, so-
brinha da Fabíola; Patrícia Vieira
(3358-5160); Rafaela, sobrinha
da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Rosimeire Couto;
Sophia, sobrinha do Diác. Clau-
dennes; Sr. José Augusto Caval-
cante, pai da Ivonete; Sr. José
Ferreira.


