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Pastoral

Vida em Abundância

“O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu
vim para que tenham vida e a tenham em abundância”
(João 10:10)
Todos nós queremos viver da to bem, que Jesus faz com, exmelhor forma possível. Desejamos trema, excelência. Mas, por parte
sucesso em todas as áreas da das ovelhas, implica em conhecivida. Seja nos relacionamentos, mento e submissão. O próprio Jenos empreendimentos, na criação sus deixa isso muito claro ao didos filhos, etc. Queremos viver zer: “Eu sou o bom pastor;
bem e não há nada de errado nis- conheço as minhas ovelhas, e
so. A questão é que boa parte elas me conhecem a mim. Aindas vezes relacionamos o viver da tenho outras ovelhas, não
bem ou ter uma vida abundante deste aprisco; a mim me cona questões, pura e simplesmen- vém conduzi-las; elas ouvirão
te, materiais.
a minha voz; então, haverá
Facilmente nos iludimos com a um rebanho e um pastor”
ideia de que o viver bem está rela- (João 10:14-16). Conhecer e oucionado ao bairro, a casa, ao carro vir são palavras chave.
e a condição financeira. Para muiConhecer é bem mais do que
tos, vive bem quem tem todas es- saber sobre ou a respeito de...
sas coisas em abundância. Contu- Conhecer aqui tem a ver com indo, a vida abundante que a Bíblia timidade intensa. Ouvir também
é mais do que escutar. Ouvir sigpropõe independe dessas coisas.
A vida abundante que a Bíblia nifica acatar, acolher, submeternos apresenta está vinculada, úni- se e seguir. Nesse sentido a vida
ca e exclusivamente, a Jesus Cris- abundante é configurada a partir
to, o filho unigênito do Pai. Por desse relacionamento de conheisso, não há a menor possibilida- cimento íntimo com Jesus em que
de de se ter uma vida abundan- sua voz é ouvida de forma tão
te, da perspectiva bíblica, sem que clara que segui-Lo em submissão
se tenha um relacionamento ver- não é um fardo insuportável, mas
uma alegria singular e sem comdadeiro com Jesus.
Relacionam-se de forma ver- parações.
Amar a Jesus e segui-Lo de
dadeira com Jesus todos aqueles
que se enquadram na condição de forma obediente é o melhor e
ovelhas. O versículo em epígrafe mais fascinante projeto de vida,
está inserido no tão conhecido pois, com Ele, por meio dEle e por
texto do bom Pastor. A Relação causa dEle nos tornamos herdeido “bom pastor” com Suas ove- ros de todas as promessas de
lhas não implica apenas em cui- Deus. Por isso, Ele veio: para que
dado, proteção, provisão e tivéssemos uma vida abundante.
direcionamento. Essa é a parte do
pastor, e isso nós sabemos, muiRev. Alexandro Luiz Ramos
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5:7). Mesmo que estejamos passando por um tempo de bonança é importante orar. Nas reuniões de orações temos a oportunidade única de interceder a favor dos nossos irmãos e cumprir
os preceitos bíblicos: “chorar
com os que choram, se alegrar com os que se alegram;
carregar as cargas uns dos
outros; e, orar uns pelos outros” (Romanos 12:15; Gálatas
6:2 e Tiago 5:16). Portanto, com
gratidão e devoção vamos todos
participar da reunião de orações
que nesta quarta-feira, às 20h30,
será dirigida pelo Rev. Alexandro.
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 vagas. O
preletor será o Rev. Cleômenes
Anacleto. Tratará do tema: O Significado do Casamento. 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 mural a escala para o próximo semestre. Observação: Esta escala é apenas
indicativa, a definitiva será sempre a do Boletim Dominical.
LISTA DOS DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o

dízimo, Ele requer o nosso coração. Antes de Deus ordenar
trazer o dízimo, Deus ordena
trazer a vida. O princípio bíblico
é que o coração precisa vir primeiro para Deus, depois o bolso virá naturalmente. Jesus expressou 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 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. 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
Em O que é uma Igreja Saudável, Mark Dever procura ajudar o cristão a reconhecer as características essenciais de uma
igreja saudável: pregação
expositiva, teologia bíblica e um
entendimento correto do evangelho. Em seguida, Dever nos convida a desenvolver essas características em nossas igrejas. Esse
livro além de nos motivar a aplicar essas verdades em nossas

igrejas também nos oferece verdades atemporais e princípios práticos para ajudar-nos a cumprir
nosso papel, dado por Deus, no
corpo de Cristo.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 97: De que utilidade é a lei moral aos regenerados?
Resposta: Embora os que são
regenerados e crentes em Cristo
sejam libertados da lei moral,
como pacto de obras, de modo
que nem são justificados nem
condenados por ela, contudo,
além da utilidade geral desta lei
comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial
para lhes mostrar quanto são devedores a Cristo por cumpri-la e
suportar a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim
constrangê-los a uma gratidão
maior, e a expressar esta gratidão por um maior cuidado de sua
parte em conformar-se a esta lei,
como regra de sua obediência.
Referências: Romanos 3:20;
6:14;7:4,6;8;1,3,4,34; Gálatas
3:13-14; 2ª Coríntios 5:21;
Colocenses 1:12-14; Tito 2:1-14.
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, 33541313.
VISITANTES
É com alegria e satisfação que
recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam 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 Corais
desfrutarão de um período de
descanso. No primeiro domingo
de fevereiro retornarão às suas
atividades. O Coral Cantares precisa de vozes, especialmente masculinas. Os interessados, favor
procurar o Presb. Celso ou a
Eulina.
REV. JEFFERSON
O Rev. Jefferson está em gozo
de férias. Em sua ausência, o
pastorado efetivo ficará da seguinte maneira: de 2 a 14 de janeiro, Rev. Alexandro e de 15 a
26 de janeiro, Rev. José Marcos.
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.
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Vida em Abundância

CHAZINHO
Hoje: Alenyr e Rosângela;
Próximo domingo: Jeane e
Antônia.
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. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác. Anderson; dona Alice, esposa 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 (33545079); dona Wylliene (9672-7688);
Lília, irmã da Dra. Leila; Marize,
amiga da irmã Darcy; Natália
Pignata, sobrinha da Fabíola; Patrícia Vieira (3358-5160); Rafaela,
sobrinha da Hélia; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Rosimeire
Couto; Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. José Ferreira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 8:1
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 1:1-6
e) Hino Congregacional nº 33
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 4:1
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Elizeu
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Rute 3:1-18
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 61
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
10/01
10/01
10/01
10/01
11/01
11/01
12/01
12/01
12/01
13/01
13/01
13/01
16/01

Alzira Angélica Paes ...............................................................
Neusa Alves de Araújo ...........................................................
Ailton Ferreira .......................................................................
Thiago Pereira Maksoud .........................................................
Rosângela Vasconcelos Campos Dantas ..................................
Paulo Gomes Araújo ..............................................................
Claudina Neri Barros ..............................................................
Moisés Ferreira da Silva .........................................................
Kalley da Silva Gomes ...........................................................
Cila Alves de Oliveira .............................................................
Neuza Machado de Mesquita Barros ........................................
Vanessa Nascimento dos Santos Ramos ..................................
Marcus Kleber Eler Viana .......................................................

