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Pastoral

No início do Seu ministério, logo de-
pois do Seu batismo e tentação, Jesus
começou pregar o Evangelho e realizar
vários milagres, e assim ganhou a aten-
ção de multidões. Mas, Jesus sabia que
as multidões que o seguiam estavam
apenas atrás de milagres e prazeres
terrenos e não estavam dispostas a tri-
lhar o caminho da renúncia nem pagar
o preço do discipulado. A convocação
de Jesus para que as pessoas negas-
sem a si mesmas, tomassem a cruz e O
seguissem era um convite à salvação,
e automaticamente uma mudança de
vida radical. Quando Jesus chamava
pessoas, Ele cuidadosamente instruía
quanto ao custo de segui-Lo. J. C. RYLE
afirmou que “a religião que não nos cus-
ta nada, não tem nenhum valor”.

Qual o custo do discípulo? Confor-
me o ensino de Jesus o custo do
discipulado inclui três aspectos:

1) A necessidade de negar a si
mesmo: Somos seres humanos peca-
dores. O pecado ainda reside em nós.
O escritor aos hebreus afirma que o
pecado tenazmente nos assedia, ou
seja, perseverantemente nos perse-
gue. Negar a si mesmo é o inicio da
longa batalha entre o espírito e a car-
ne. A Bíblia nos ensina que devemos
mortificar o pecado e a sua influência
em toda a nossa vida. John MacArthur
afirma que “Devemos ver o pecado
como um inimigo declarado, e nos com-
prometermos a bani-lo onde quer que
esteja e em qualquer ocasião que levante
sua cabeça”. A Bíblia não fala de uma
libertação imediata do assédio do pe-
cado, ela fala de uma luta contínua
contra o pecado – enquanto houver
vida, haverá luta. Precisamos, com a
graça de Deus, fazer morrer o velho
homem. Fazer morrer o velho homem
é um processo que envolve uma to-
mada de decisão a cada dia, a cada
hora e a cada minuto. “Negar a si
mesmo” implica em negar a nós mes-
mos os prazeres pecaminosos. Negar
a si mesmo, em outras palavras, é fa-
zer morrer a natureza terrena.

2) A necessidade de tomar a
própria cruz: O que Jesus quis dizer Rev. José Marcos de Oliveira Silva

com a expressão “tome a sua cruz”?
Tomar a cruz, como afirma John
MacArthur “não se refere à cruz de uma
circunstância difícil, ou de uma enfer-
midade crônica, ou de um cônjuge
ranzinza”. Essa cruz não é uma doen-
ça, um inimigo, uma fraqueza, uma
dor, um filho rebelde, um casamento
infeliz. A expressão “tome a sua
cruz”  fala da nossa disposição de
morrer para nós mesmos, para os
prazeres e deleites que este mundo
oferece. Tomar a cruz significa tam-
bém aceitar de forma voluntária a dor,
a vergonha, as perseguições que vi-
rão sobre aqueles que amam a Jesus
de verdade. Jesus exigia que todos
os que negassem a si mesmos e to-
massem a cruz fizessem o sacrifício
máximo e se rendessem a Ele como
Senhor em todos os sentidos.

3) Necessidade de seguir a Cris-
to: É importante entender a progres-
são da ideia de Jesus. Ele coloca es-
ses aspectos de forma progressiva.
Seguir a Jesus logo se torna o último
passo neste processo. É importante
seguir a ordem, pois um leva ao ou-
tro. É impossível seguir a Cristo sem
negar a nós mesmos e sem tomar a
cruz. Seguir a Cristo é andar em Seus
caminhos, é imitá-Lo, é obedecê-Lo,
é ser guiado pelos Seus
ensinamentos, é viver como Ele viveu,
é amar o que Ele ama e aborrecer o
que Ele aborrece. Seguir a Cristo é
algo sublime e dinâmico. Esse desa-
fio nos é exigido todos os dias, em
nossas escolhas, decisões, propósi-
tos, sonhos e realizações. Seguir a
Cristo significa renunciar à nossa vida
para que o Espírito Santo manifeste
a vida do próprio Cristo em nós e atra-
vés de nós.

O verdadeiro discipulado exige um
custo altíssimo, negar a si mesmo,
tomar a sua cruz e seguir a Cristo.
Apesar de o custo ser altíssimo o cris-
tão sabe que irá avante com Cristo
até a morte. Tendo posto a mão no
arado, ele não olha para trás.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 84:1-2
b) Hino Congregacional nº 4
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 145:1-21
e) Hino Congregacional nº 28
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

1ª João 3:4-6
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Ataliba Resende
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Filipenses 4:10-13
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 218
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

O Custo do Discipulado
“Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,

dia a dia tome a sua cruz e siga-me” (Lucas 9:23)

Aniversariantes da Semana
24/01 Antonio Barbosa de Souza..................................................... 8331-2610
24/01 Márcia de Andrade Amorim ................................................... 8485-8302
24/01 Clemer Resende Faria ................................................. QNA 54 – Casa 7
24/01 Robson Rangel da Silva ......................................................... 8128-0285
24/01 Luciano Breder Guimarães .................................................... 9966-7764
25/01 Andréia Cristina de Castro Pereira ........................................ 8159-3928
25/01 Rayssa Abreu Pires ............................................................... 8512-1590
25/01 Lilian Caroline ....................................................................... 8266-3431
25/01 Esdras Araújo de Andrade Frazão.....CSB 10 – Lotes 6/7 – Bl. A – Ap. 1509
26/01 Midian Marli Rangel ............................................................... 9336-3621
27/01 Paulo André Alves da Silva .................................................... 8612-8383
27/01 Heloisa Matos de Souza Kattar ............................................... 8457-2775
27/01 Alexandre Vieira Figueiredo ................................................... 9298-5455
29/01 Geovani Resende Faria .......................................................... 9955-6969
30/01 Cícero Celso de Sousa .......................................................... 9970-1848

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Robson S., J.

Cláudio, Marcelo, Ataliba, Antônio
N.; Próxima semana: Robson R.,
Sr. Elizeu Couto, J. Francelino, Sr.
Geazi, Sr. Emanuel.

CHAZINHO
Hoje: Diva e Noraci; Próximo

domingo: Gilvânia.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos 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. Ander-
son; 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
(3354-5079); 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, so-
brinha do Diác. Claudennes; Sr. José
Ferreira.
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ESTUDO BÍBLICO
A pessoa, vida e obra de Cristo

é um legado maravilhoso para a Igre-
ja. Pessoas de todos os tipos e de
todos os lugares do mundo antigo o
procuraram, movidas por diversas
razões: curiosidade, necessidade,
esperança, antipatia, etc. De acor-
do com Kistemaker: “Cristo encon-
trou-se com diversas pessoas. Ele
jantou com os ricos, associou-se
com os excluídos, teve piedade dos
que viviam no pecado e ajudou o
pobre e o necessitado. Jesus tinha
acesso a todos os níveis da socie-
dade, desde a base até o topo,
como um elevador que vai do piso
ao teto de um edifício muito alto e
desce novamente, e, em cada ní-
vel da sociedade, Jesus dizia as pa-
lavras certas na hora certa”. Por-
tanto, vamos nos voltar para as
narrativas dos encontros de Jesus,
por meio do estudo bíblico, nesta
quarta-feira, às 20 horas, sob a mi-
nistração do Rev. José Marcos.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça,

ou seja, é um recurso designado por
Deus para a nossa maturação na fé
cristã. Estamos sujeitos a toda sorte
de provações e tribulações. Por con-
ta destes difíceis momentos nos ve-
mos impotentes para tomar decisões
sérias, sem forças para agir, sufo-
cados pela ansiedade, abatidos pela
tristeza e frustração. A oração nos
ajuda a direcionar a nossa atenção,
entendimento, esperança e discer-
nimento para o Deus da nossa Eterna
Redenção: “lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque
ele tem cuidado de vós”(1ª Pedro
5:7). Mesmo que estejamos passan-
do por um tempo de bonança é im-
portante orar. Nas reuniões de ora-
ções 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 ou-

tros; e, orar uns pelos outros”
(Romanos 12:15; Gálatas 6:2 e
Tiago 5:16). Portanto, com grati-
dão e devoção vamos todos parti-
cipar da reunião de orações que
nesta quarta-feira, às 20h30, será
dirigida pelo Rev. José Marcos.

REV. JEFFERSON
Próxima terça-feira, o Rev.

Jefferson retornará às suas ativi-
dades. Ao nosso amado pastor as
nossas boas vindas seguidas de
nossas súplicas a Deus pelos tra-
balhos deste ano.

SECRETARIA
A secretária da igreja, Ana Paula

está de férias. Durante o seu perí-
odo de ausência, a Ev. Ana Eliza
cuidará do atendimento na secre-
taria.

ACAMP-UMP-UPA
Estão abertas às inscrições para

o acampamento que acontecerá
entre os dias 05-09 de fevereiro,
na chácara Recanto Damando. A
inscrição tem um valor simbólico de
apenas R$ 70,00. As vagas são li-
mitadas. Para a efetivação da ins-
crição e mais informações falar com:
Hugo Ferreira, Priscilla Arruda ou
Celso Augusto.

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 Cal-
das Novas-GO, na Pousada do IPÊ.
São 43 vagas. O preletor será o Rev.
Cleômenes Anacleto. Tratará do
tema: O Significado do Casamen-
to. O valor do Encontro será de R$
950,00, valor que poderá ser par-
celado. Faça a sua inscrição com a
Carol ou Tânia.

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados

irmãos professores da Escola Domi-
nical, das classes de adultos, jo-
vens e adolescentes que se encon-

bilidades musicais no culto a Deus.
É importante ressaltar que a igreja
arcará com 50% das mensalidades
para membros dizimistas.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguin-
te link: http://www.ipb.org.br/radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está de fé-

rias, retorna seus ensaios em feve-
reiro. Que Deus abençoe a cada co-
rista; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lilian Lima e Silvana Pereira; Próximo
domingo: Noraci e Karine; MATERNAL
1 (Manhã e Noite) – Hoje: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves; Próxi-
mo domingo: Antônia Silva e Jaciara
Gonçalves; MATERNAL 2 (Manhã e
Noite) – Hoje: Kamila Santiago e
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RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.
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tra em nosso mural a escala para o
próximo semestre. Observação:
Esta escala é apenas indicativa, a
definitiva será sempre a do Boletim
Dominical.

PLENÁRIAS
Próximo domingo, depois da Es-

cola Dominical, as plenárias da SAF,
UPH, UMP e UPA ocorrerão respec-
tivamente, Sala da Classe I, Sala
da Classe II, Sala da Mocidade e
Sala da Classe da UPA. Ressalta-
mos que a ausência dos sócios gera
prejuízos às referidas reuniões.

FALECIMENTO
No dia 14 deste mês, aos 85

anos, faleceu a Sra. Maria
Bernardina Macedo de Sousa, mãe
de nossa irmã Mirian Gonçalves. “O
SENHOR a deu e o SENHOR a to-
mou; bendito seja o nome do SE-
NHOR!” (Jó 1:21). Que o Deus das
consolações conforte aos familia-
res enlutados.

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 prin-
cípio bíblico é que o coração preci-
sa vir primeiro para Deus, depois o
bolso virá naturalmente. Jesus ex-
pressou isso de forma muito clara
ao dizer que “onde está o nosso
tesouro, aí também estará o nos-
so 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 dis-
posição. Em decorrência da fideli-
dade 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 bên-
çãos repousadas sobre os dizimis-
tas fiéis e sensibilize os infiéis. So-
licitamos a todos os irmãos que

confirmem seus nomes na lista
de dizimistas fixada no mural do
Salão Social, semanalmente.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
O livro: A Prática da Piedade

de Lewia Bayly é um dos manuais
de devoção mais populares escri-
tos pelos puritanos do século 17.
No fim do século 17 tinha passado
por 60 edições. Por ser difícil de
encontrar em qualquer dessas edi-
ções, esta reimpressão do século
19 torna-se particularmente rara. O
clássico de Bayly trata de obstá-
culos à piedade. Trata também de
como começar o dia, como ler a Bí-
blia com proveito, como dirigir os
pensamentos, as palavras e os atos,
meditações apropriadas antes de
dormir, ações de graças antes e
depois das refeições, e apropriada
observância do Sabbath. Ao todo,
há neste livro 17 dos capítulos mais
práticos que você provavelmente
lerá em qualquer lugar. Lewis Bayly
nasceu no país de Gales por volta
do fim do século 16. Joseph Hall,
bispo de Norwich, descreveu Bayly
em altos tons: “Ele era composto
de tudo o que é amável, foi a glória
da nação, o ornamento da humani-
dade, um santo glorioso”. Este livro
logo veio a ser um dos livros mais
populares da Inglaterra, e foi tra-
duzido para diversas línguas.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 99: Que regras de-

vem ser observadas para a boa
compreensão dos dez mandamen-
tos? Resposta: Para a boa com-
preensão dos dez mandamentos as
seguintes regras devem ser obser-
vadas: a) Que a lei é perfeita e
obriga a todos à plena conformida-
de do homem inteiro à retidão dela
e à inteira obediência para sem-
pre; de modo que requer a sua per-
feição em todos os deveres e pro-
íbe o mínimo grau de todo o peca-
do (Salmo 19:7; Tiago 2:10;
Mateus 5:21,22); b) Que a lei é

espiritual, e assim se estende tan-
to ao entendimento, à vontade, aos
afetos e a, todas as outras potên-
cias da alma - como às palavras,
às obras e ao procedimento (Ro-
manos 7:14; Deuteronômio 6:5;
Mateus 22:37-39 e 12:36,37); c)
Que uma e a mesma coisa, em res-
peitos diversos, é exigida ou proi-
bida em diversos mandamentos
(Colossenses 3:5; 1ª Timóteo 6:10;
Provérbios 1:19; Amós 8:5); d) Que
onde um dever é prescrito, o pe-
cado contrário é proibido; e onde
um pecado é proibido, o dever con-
trário é prescrito; assim como onde
uma Promessa está anexa, a ame-
aça contrária está inclusa; e onde
uma ameaça está anexa a promes-
sa contrária está inclusa (Isaias
58:13; Mateus 15:4-6; Efésios
4:28; Êxodo 20:12; Provérbios
30:17; Jeremias 18:7,8; Êxodo
20:7); e) Que o que Deus proíbe
não se há de fazer em tempo al-
gum, e o que Ele manda é sempre
um dever; mas nem todo o dever
especial é para se cumprir em to-
dos os tempos (Romanos 3:8; Deu-
teronômio 4:9; Mateus 12:7; Mar-
cos 14:7); f) Que, sob um pecado
ou um dever, todos os da mesma
classe são proibidos ou mandados,
juntamente com todas as coisas,
meios, ocasiões e aparências de-
les e provocações a eles (Hebreus
10:24,25; 1ª Tessalonicenses 5:22;
Gálatas 5:26; Colossenses 3:21;
Judas 23); g) Que aquilo que nos é
proibido ou mandado temos a obri-
gação, segundo o lugar que ocupa-
mos, de procurar que seja evitado
ou cumprido por outros segundo o
dever das suas posições (Êxodo 20;
Levítico 19:17; Gênesis 18:19; Deu-
teronômio 6:6:7; Josué 24:15); h)
Que, quanto ao que é mandado a
outros, somos obrigados, segundo
a nossa posição e vocação, a
ajudá-los, e a cuidar em não parti-
cipar com outros do que lhe é proi-
bido (2ª Coríntios 1:24; 1ª Timóteo
5:22; Efésios 5:7).

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério

com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e dia-
riamente 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.

VISITANTES
É com alegria e satisfação que

recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem en-
tre 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 des-

frutarão de um período de descan-
so. No primeiro domingo de feverei-
ro retornarão às suas atividades. O
Coral Cantares precisa de vozes, es-
pecialmente masculinas. Os interes-
sados, favor procurar o Presb. Cel-
so ou a Eulina.

ESCOLA DE MÚSICA
“Cantai ao Senhor um cântico

novo, porque ele tem feito ma-
ravilhas; a sua destra e o seu
braço santo lhe alcançaram vitó-
ria” (Salmo 98:1). As novas matrí-
culas da Escola de Música para o
próximo semestre já estão abertas
e são limitadas. Poderão ser
efetuadas junto aos professores
Hofmann, Nathália e Mateus. São 8
vagas para o piano e 7 vagas para
o violão. A 2ª IPT está custeando
bolsas para investimento nos irmãos
que, efetivamente, usarão suas ha-
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Pastoral

No início do Seu ministério, logo de-
pois do Seu batismo e tentação, Jesus
começou pregar o Evangelho e realizar
vários milagres, e assim ganhou a aten-
ção de multidões. Mas, Jesus sabia que
as multidões que o seguiam estavam
apenas atrás de milagres e prazeres
terrenos e não estavam dispostas a tri-
lhar o caminho da renúncia nem pagar
o preço do discipulado. A convocação
de Jesus para que as pessoas negas-
sem a si mesmas, tomassem a cruz e O
seguissem era um convite à salvação,
e automaticamente uma mudança de
vida radical. Quando Jesus chamava
pessoas, Ele cuidadosamente instruía
quanto ao custo de segui-Lo. J. C. RYLE
afirmou que “a religião que não nos cus-
ta nada, não tem nenhum valor”.

Qual o custo do discípulo? Confor-
me o ensino de Jesus o custo do
discipulado inclui três aspectos:

1) A necessidade de negar a si
mesmo: Somos seres humanos peca-
dores. O pecado ainda reside em nós.
O escritor aos hebreus afirma que o
pecado tenazmente nos assedia, ou
seja, perseverantemente nos perse-
gue. Negar a si mesmo é o inicio da
longa batalha entre o espírito e a car-
ne. A Bíblia nos ensina que devemos
mortificar o pecado e a sua influência
em toda a nossa vida. John MacArthur
afirma que “Devemos ver o pecado
como um inimigo declarado, e nos com-
prometermos a bani-lo onde quer que
esteja e em qualquer ocasião que levante
sua cabeça”. A Bíblia não fala de uma
libertação imediata do assédio do pe-
cado, ela fala de uma luta contínua
contra o pecado – enquanto houver
vida, haverá luta. Precisamos, com a
graça de Deus, fazer morrer o velho
homem. Fazer morrer o velho homem
é um processo que envolve uma to-
mada de decisão a cada dia, a cada
hora e a cada minuto. “Negar a si
mesmo” implica em negar a nós mes-
mos os prazeres pecaminosos. Negar
a si mesmo, em outras palavras, é fa-
zer morrer a natureza terrena.

2) A necessidade de tomar a
própria cruz: O que Jesus quis dizer Rev. José Marcos de Oliveira Silva

com a expressão “tome a sua cruz”?
Tomar a cruz, como afirma John
MacArthur “não se refere à cruz de uma
circunstância difícil, ou de uma enfer-
midade crônica, ou de um cônjuge
ranzinza”. Essa cruz não é uma doen-
ça, um inimigo, uma fraqueza, uma
dor, um filho rebelde, um casamento
infeliz. A expressão “tome a sua
cruz”  fala da nossa disposição de
morrer para nós mesmos, para os
prazeres e deleites que este mundo
oferece. Tomar a cruz significa tam-
bém aceitar de forma voluntária a dor,
a vergonha, as perseguições que vi-
rão sobre aqueles que amam a Jesus
de verdade. Jesus exigia que todos
os que negassem a si mesmos e to-
massem a cruz fizessem o sacrifício
máximo e se rendessem a Ele como
Senhor em todos os sentidos.

3) Necessidade de seguir a Cris-
to: É importante entender a progres-
são da ideia de Jesus. Ele coloca es-
ses aspectos de forma progressiva.
Seguir a Jesus logo se torna o último
passo neste processo. É importante
seguir a ordem, pois um leva ao ou-
tro. É impossível seguir a Cristo sem
negar a nós mesmos e sem tomar a
cruz. Seguir a Cristo é andar em Seus
caminhos, é imitá-Lo, é obedecê-Lo,
é ser guiado pelos Seus
ensinamentos, é viver como Ele viveu,
é amar o que Ele ama e aborrecer o
que Ele aborrece. Seguir a Cristo é
algo sublime e dinâmico. Esse desa-
fio nos é exigido todos os dias, em
nossas escolhas, decisões, propósi-
tos, sonhos e realizações. Seguir a
Cristo significa renunciar à nossa vida
para que o Espírito Santo manifeste
a vida do próprio Cristo em nós e atra-
vés de nós.

O verdadeiro discipulado exige um
custo altíssimo, negar a si mesmo,
tomar a sua cruz e seguir a Cristo.
Apesar de o custo ser altíssimo o cris-
tão sabe que irá avante com Cristo
até a morte. Tendo posto a mão no
arado, ele não olha para trás.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 84:1-2
b) Hino Congregacional nº 4
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 145:1-21
e) Hino Congregacional nº 28
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

1ª João 3:4-6
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Ataliba Resende
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Filipenses 4:10-13
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 218
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

O Custo do Discipulado
“Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,

dia a dia tome a sua cruz e siga-me” (Lucas 9:23)

Aniversariantes da Semana
24/01 Antonio Barbosa de Souza..................................................... 8331-2610
24/01 Márcia de Andrade Amorim ................................................... 8485-8302
24/01 Clemer Resende Faria ................................................. QNA 54 – Casa 7
24/01 Robson Rangel da Silva ......................................................... 8128-0285
24/01 Luciano Breder Guimarães .................................................... 9966-7764
25/01 Andréia Cristina de Castro Pereira ........................................ 8159-3928
25/01 Rayssa Abreu Pires ............................................................... 8512-1590
25/01 Lilian Caroline ....................................................................... 8266-3431
25/01 Esdras Araújo de Andrade Frazão.....CSB 10 – Lotes 6/7 – Bl. A – Ap. 1509
26/01 Midian Marli Rangel ............................................................... 9336-3621
27/01 Paulo André Alves da Silva .................................................... 8612-8383
27/01 Heloisa Matos de Souza Kattar ............................................... 8457-2775
27/01 Alexandre Vieira Figueiredo ................................................... 9298-5455
29/01 Geovani Resende Faria .......................................................... 9955-6969
30/01 Cícero Celso de Sousa .......................................................... 9970-1848

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Robson S., J.

Cláudio, Marcelo, Ataliba, Antônio
N.; Próxima semana: Robson R.,
Sr. Elizeu Couto, J. Francelino, Sr.
Geazi, Sr. Emanuel.

CHAZINHO
Hoje: Diva e Noraci; Próximo

domingo: Gilvânia.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos 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. Ander-
son; 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
(3354-5079); 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, so-
brinha do Diác. Claudennes; Sr. José
Ferreira.

ESTUDO BÍBLICO
A pessoa, vida e obra de Cristo

é um legado maravilhoso para a Igre-
ja. Pessoas de todos os tipos e de
todos os lugares do mundo antigo o
procuraram, movidas por diversas
razões: curiosidade, necessidade,
esperança, antipatia, etc. De acor-
do com Kistemaker: “Cristo encon-
trou-se com diversas pessoas. Ele
jantou com os ricos, associou-se
com os excluídos, teve piedade dos
que viviam no pecado e ajudou o
pobre e o necessitado. Jesus tinha
acesso a todos os níveis da socie-
dade, desde a base até o topo,
como um elevador que vai do piso
ao teto de um edifício muito alto e
desce novamente, e, em cada ní-
vel da sociedade, Jesus dizia as pa-
lavras certas na hora certa”. Por-
tanto, vamos nos voltar para as
narrativas dos encontros de Jesus,
por meio do estudo bíblico, nesta
quarta-feira, às 20 horas, sob a mi-
nistração do Rev. José Marcos.

REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça,

ou seja, é um recurso designado por
Deus para a nossa maturação na fé
cristã. Estamos sujeitos a toda sorte
de provações e tribulações. Por con-
ta destes difíceis momentos nos ve-
mos impotentes para tomar decisões
sérias, sem forças para agir, sufo-
cados pela ansiedade, abatidos pela
tristeza e frustração. A oração nos
ajuda a direcionar a nossa atenção,
entendimento, esperança e discer-
nimento para o Deus da nossa Eterna
Redenção: “lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque
ele tem cuidado de vós”(1ª Pedro
5:7). Mesmo que estejamos passan-
do por um tempo de bonança é im-
portante orar. Nas reuniões de ora-
ções 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 ou-

tros; e, orar uns pelos outros”
(Romanos 12:15; Gálatas 6:2 e
Tiago 5:16). Portanto, com grati-
dão e devoção vamos todos parti-
cipar da reunião de orações que
nesta quarta-feira, às 20h30, será
dirigida pelo Rev. José Marcos.

REV. JEFFERSON
Próxima terça-feira, o Rev.

Jefferson retornará às suas ativi-
dades. Ao nosso amado pastor as
nossas boas vindas seguidas de
nossas súplicas a Deus pelos tra-
balhos deste ano.

SECRETARIA
A secretária da igreja, Ana Paula

está de férias. Durante o seu perí-
odo de ausência, a Ev. Ana Eliza
cuidará do atendimento na secre-
taria.

ACAMP-UMP-UPA
Estão abertas às inscrições para

o acampamento que acontecerá
entre os dias 05-09 de fevereiro,
na chácara Recanto Damando. A
inscrição tem um valor simbólico de
apenas R$ 70,00. As vagas são li-
mitadas. Para a efetivação da ins-
crição e mais informações falar com:
Hugo Ferreira, Priscilla Arruda ou
Celso Augusto.

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 Cal-
das Novas-GO, na Pousada do IPÊ.
São 43 vagas. O preletor será o Rev.
Cleômenes Anacleto. Tratará do
tema: O Significado do Casamen-
to. O valor do Encontro será de R$
950,00, valor que poderá ser par-
celado. Faça a sua inscrição com a
Carol ou Tânia.

ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados

irmãos professores da Escola Domi-
nical, das classes de adultos, jo-
vens e adolescentes que se encon-

bilidades musicais no culto a Deus.
É importante ressaltar que a igreja
arcará com 50% das mensalidades
para membros dizimistas.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, mú-

sicas cristãs clássicas e contemporâ-
neas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguin-
te link: http://www.ipb.org.br/radio.

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Está de fé-

rias, retorna seus ensaios em feve-
reiro. Que Deus abençoe a cada co-
rista; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Lilian Lima e Silvana Pereira; Próximo
domingo: Noraci e Karine; MATERNAL
1 (Manhã e Noite) – Hoje: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves; Próxi-
mo domingo: Antônia Silva e Jaciara
Gonçalves; MATERNAL 2 (Manhã e
Noite) – Hoje: Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante; Próximo domin-
go: Karen Cerqueira e Kataryne Ara-
újo. Observação: Queridos profes-
sores, se por algum motivo não pu-
derem cumprir a escala, POR FAVOR,
nos avise com antecedência, para
que não haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Culto Infantil: Neste
domingo para crianças de 4 a 8 anos,
hoje: Equipe 1: Milena Caires e
Déborah Pires (3 a 5 anos); Évila e
Arthur Kishima (6 a 8 anos); Próximo
domingo: Equipe 2: Lucas Silva e Luisa
Nery (3 a 5 anos); Victória Couto e
Beatriz Machado (6 a 8 anos); d)
Escala de Férias – Escola Domini-
cal: Hoje:Érica e Junior Araujo (3 a 6
anos) e Diac. Emanuel Araújo (7 a 10
anos); Próximo domingo: Eliete e
Camila Almeida (3 a 7 anos); Raíssa
e Saulo Novaes (8 a 10 anos). Ob-
servação: As crianças de 11 e 12
anos participarão das aulas da UPA,
neste período de férias; e) Sábado
Legal: Hoje, após a Escola Domini-
cal, teremos uma rápida reunião na
sala da Coordenação, para definir-
mos algumas diretrizes para o ano de
2016. Contamos com a participação

de toda equipe; f) Sábado Legal:
No próximo sábado, das 14h30 às
17h30, para as crianças de 4 a 11
anos, teremos histórias bíblicas, mú-
sicas, brincadeiras, oficinas, pintura
de rosto e um delicioso lanche. Par-
ticipe, traga amiguinhos.

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

do dia 31/01: Classe I – Rev. José
Marcos; Classe II – Sônia Breder;
Classe III – Presb. Paulo Honorato;
Classe IV – Rev. Jefferson; Classe
de Jovens – Presb. Marcus Kleber;
Classe de Adolescentes – Presb.
Sandro.

LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia

31/01. Classes de Adultos: Classes
I, II, III e IV – os professores das
Classes de Adultos deverão pegar
a lição da Escola Dominical do dia
31/01 com o Rev. José Marcos;
Classe de Jovens, Lição nº 11; Clas-
se de Adolescentes, Lição nº 12.

PREGADORES
Hoje Rev. José Marcos; Próxi-

mo Domingo: Rev. Jefferson.

PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Hoje: Paulo Alves Honorato;

Próximo Domingo: Pedro Leandro.

PIANISTAS
Hoje: Liane; Próximo domin-

go: Nathália.

EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Atos de Louvor; Próximo

domingo: Kainós.

SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Rodrigo e Diác.

Robson; Próximo domingo: Leo-
nardo e Diác. Robson.

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.

Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Sr. Fernando.



Pastoral

No início do Seu ministério, logo de-
pois do Seu batismo e tentação, Jesus
começou pregar o Evangelho e realizar
vários milagres, e assim ganhou a aten-
ção de multidões. Mas, Jesus sabia que
as multidões que o seguiam estavam
apenas atrás de milagres e prazeres
terrenos e não estavam dispostas a tri-
lhar o caminho da renúncia nem pagar
o preço do discipulado. A convocação
de Jesus para que as pessoas negas-
sem a si mesmas, tomassem a cruz e O
seguissem era um convite à salvação,
e automaticamente uma mudança de
vida radical. Quando Jesus chamava
pessoas, Ele cuidadosamente instruía
quanto ao custo de segui-Lo. J. C. RYLE
afirmou que “a religião que não nos cus-
ta nada, não tem nenhum valor”.

Qual o custo do discípulo? Confor-
me o ensino de Jesus o custo do
discipulado inclui três aspectos:

1) A necessidade de negar a si
mesmo: Somos seres humanos peca-
dores. O pecado ainda reside em nós.
O escritor aos hebreus afirma que o
pecado tenazmente nos assedia, ou
seja, perseverantemente nos perse-
gue. Negar a si mesmo é o inicio da
longa batalha entre o espírito e a car-
ne. A Bíblia nos ensina que devemos
mortificar o pecado e a sua influência
em toda a nossa vida. John MacArthur
afirma que “Devemos ver o pecado
como um inimigo declarado, e nos com-
prometermos a bani-lo onde quer que
esteja e em qualquer ocasião que levante
sua cabeça”. A Bíblia não fala de uma
libertação imediata do assédio do pe-
cado, ela fala de uma luta contínua
contra o pecado – enquanto houver
vida, haverá luta. Precisamos, com a
graça de Deus, fazer morrer o velho
homem. Fazer morrer o velho homem
é um processo que envolve uma to-
mada de decisão a cada dia, a cada
hora e a cada minuto. “Negar a si
mesmo” implica em negar a nós mes-
mos os prazeres pecaminosos. Negar
a si mesmo, em outras palavras, é fa-
zer morrer a natureza terrena.

2) A necessidade de tomar a
própria cruz: O que Jesus quis dizer Rev. José Marcos de Oliveira Silva

com a expressão “tome a sua cruz”?
Tomar a cruz, como afirma John
MacArthur “não se refere à cruz de uma
circunstância difícil, ou de uma enfer-
midade crônica, ou de um cônjuge
ranzinza”. Essa cruz não é uma doen-
ça, um inimigo, uma fraqueza, uma
dor, um filho rebelde, um casamento
infeliz. A expressão “tome a sua
cruz”  fala da nossa disposição de
morrer para nós mesmos, para os
prazeres e deleites que este mundo
oferece. Tomar a cruz significa tam-
bém aceitar de forma voluntária a dor,
a vergonha, as perseguições que vi-
rão sobre aqueles que amam a Jesus
de verdade. Jesus exigia que todos
os que negassem a si mesmos e to-
massem a cruz fizessem o sacrifício
máximo e se rendessem a Ele como
Senhor em todos os sentidos.

3) Necessidade de seguir a Cris-
to: É importante entender a progres-
são da ideia de Jesus. Ele coloca es-
ses aspectos de forma progressiva.
Seguir a Jesus logo se torna o último
passo neste processo. É importante
seguir a ordem, pois um leva ao ou-
tro. É impossível seguir a Cristo sem
negar a nós mesmos e sem tomar a
cruz. Seguir a Cristo é andar em Seus
caminhos, é imitá-Lo, é obedecê-Lo,
é ser guiado pelos Seus
ensinamentos, é viver como Ele viveu,
é amar o que Ele ama e aborrecer o
que Ele aborrece. Seguir a Cristo é
algo sublime e dinâmico. Esse desa-
fio nos é exigido todos os dias, em
nossas escolhas, decisões, propósi-
tos, sonhos e realizações. Seguir a
Cristo significa renunciar à nossa vida
para que o Espírito Santo manifeste
a vida do próprio Cristo em nós e atra-
vés de nós.

O verdadeiro discipulado exige um
custo altíssimo, negar a si mesmo,
tomar a sua cruz e seguir a Cristo.
Apesar de o custo ser altíssimo o cris-
tão sabe que irá avante com Cristo
até a morte. Tendo posto a mão no
arado, ele não olha para trás.

Culto de Louvor

PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 84:1-2
b) Hino Congregacional nº 4
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 145:1-21
e) Hino Congregacional nº 28
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:

1ª João 3:4-6
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:

Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:

Diác. Ataliba Resende
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Filipenses 4:10-13
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. José Marcos
d) Hino Congregacional nº 218
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

O Custo do Discipulado
“Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,

dia a dia tome a sua cruz e siga-me” (Lucas 9:23)

Aniversariantes da Semana
24/01 Antonio Barbosa de Souza.....................................................
24/01 Márcia de Andrade Amorim ...................................................
24/01 Clemer Resende Faria ...........................................................
24/01 Robson Rangel da Silva .........................................................
24/01 Luciano Breder Guimarães ....................................................
25/01 Andréia Cristina de Castro Pereira ........................................
25/01 Rayssa Abreu Pires ...............................................................
25/01 Lilian Caroline .......................................................................
25/01 Esdras Araújo de Andrade Frazão............................................
26/01 Midian Marli Rangel ...............................................................
27/01 Paulo André Alves da Silva ....................................................
27/01 Heloisa Matos de Souza Kattar ...............................................
27/01 Alexandre Vieira Figueiredo ...................................................
29/01 Geovani Resende Faria ..........................................................
30/01 Cícero Celso de Sousa ..........................................................

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Robson S., J.

Cláudio, Marcelo, Ataliba, Antônio
N.; Próxima semana: Robson R.,
Sr. Elizeu Couto, J. Francelino, Sr.
Geazi, Sr. Emanuel.

CHAZINHO
Hoje: Diva e Noraci; Próximo

domingo: Gilvânia.

INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu

leito de enfermidade, e da doen-
ça o restaurará” (Salmo 41:3). Ir-
mãos 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. Ander-
son; 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
(3354-5079); 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, so-
brinha do Diác. Claudennes; Sr. José
Ferreira.




