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Pastoral

Da Alegria
“Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor;
Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos”
(Filipenses 3:1 e 4:4)
Qual é uma das marcas mais
distintivas da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses? A alegria é uma das fortes e mais sobressalentes temáticas deste escrito paulino, inspirado pelo Espírito Santo. A palavra alegria aparece treze vezes na epístola. Filipenses é uma das cartas da prisão: Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemom. Portanto, as
circunstâncias de Paulo não eram
favoráveis para se afirmar a alegria cristã.
Na verdade, Paulo era o tipo de
pessoa que, sob o prisma humano
não tinha muitas razões para se
alegrar, pois, enfrentou oposições
implacáveis, tanto da parte dos pagãos incrédulos quanto dos seus
compatrícios judeus (2ª Coríntios
11:22-27). Filipenses é o grande
estandarte da alegria que transborda no meio da dor.
Quanto ao mais, assim então, agora então, alegrai-vos no
Senhor. A esfera em que a alegria existe é na sua relação com
Senhor Jesus Cristo. A alegria que
Paulo descreve não é o mesmo
que felicidade, um mero sentimento de alegria associada com eventos favoráveis. Na realidade, a alegria persiste em face da fraque-

za, dor, sofrimento, até mesmo a
morte (Tiago 1:2). Paulo era portador da alegria bíblica, a firme
convicção de que Deus soberanamente controla os acontecimentos da vida para o bem dos
fiéis e de Sua glória.
A alegria bíblica produz uma
profunda confiança no futuro que
se baseia na confiança dos propósitos de Deus. Isso resulta em
qualquer ausência de medo final.
O resultado é um “estado de espírito” sobrenaturalmente produzido pelo Espírito Santo, fruto de
andar nele. A verdadeira alegria
está disponível para todos aqueles que se achegam a Deus e se
submetem à Sua Palavra.
Queridos irmãos, que Deus
nos ajude a frutificar a verdadeira alegria e regozijo espiritual. São
muitas as adversidades surpreendentes já superadas e muitas
que inexoravelmente atravessaremos, mas que em meio ao vale
da dor, a alegria do Senhor preencha os nossos corações de forças e esperança em nosso Redentor. Alegria ultracircunstancial, é
o que o Senhor tem reservado
aos Seus filhos.
Rev. Jefferson Batista Neres
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em constante e intensa oração.
Tendo em vista a importância do
exercício da oração vamos todos participar da reunião de orações que nesta quarta-feira será
dirigida pela UPA e UMP.
EV. ANA ELIZA
Desde sexta-feira, na Igreja
Presbiteriana de Natal-RN, pela
Secretaria Geral do Trabalho Infantil – SGTI, a Ev. Ana Eliza está
ministrando um treinamento para
professores do Departamento
Infantil. Retornará às suas atividades em nossa igreja, a partir
da próxima quarta-feira.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, na Escola Dominical, o
Rev. José Marcos estará na Congregação em Garapuava-MG e
no culto na Congregação em
Arinos-MG. Próxima quarta-feira, às 20 horas, no momento do
culto estará na Congregação em
Santa Maria-DF, assistindo pastoralmente àqueles irmãos.

UPA
Próximo sábado haverá uma
programação especial com a
UPA. Será o CINE-UPA, às 20
horas, na sala dos adolescentes. Todos os adolescentes estão convidados a participar.

LISTA DOS DIZIMISTAS
Em virtude da fidelidade da
maioria dos membros da 2ª IPT,
existem condições de desempenhar o trabalho do Senhor com
ousadia e desembaraço financeiro. Que o nosso 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.

FIOS DE PRATA
Haverá nos dias 19 a 23 de
setembro deste ano, em Caldas
Novas-GO, o Encontro da Terceira Idade, organizado pela Secretaria Sinodal da Terceira Idade. O investimento individual
para participar do Encontro será
de R$ 735,00. Para os irmãos
que começarem a pagar em
abril, esse valor será dividido em
seis vezes de R$ 122,50. Os interessados deverão procurar a
dona Marta Resende ou a dona
Lúcia Magali.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, Um Mundo Com Significado, Benjamin e Jonathan
afirmam que um mundo com
significado habilmente integra
a complexidade encontrada na
literatura clássica com a beleza estética da descoberta científica e a incompreensível capacidade da mente humana em
encontrar significado em
ambas. Neste interessante livro, descobrimos que significado é inerente à natureza em
todos os níveis.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 112: O que se exige no terceiro mandamento?
Resposta: No terceiro mandamento exige-se que o Nome de
Deus, os seus títulos, atributos,
ordenanças, a Palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas
obras e tudo quanto por meio
do quê Deus se faz conhecido,
sejam santa e reverentemente
usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa
de fé e um comportamento conveniente, para a glória de Deus
e para o nosso próprio bem e o
de nosso próximo. Referências:
Deuteronômio 28:58; Jeremias
4:2 e 32:39; Mateus 1:14, 3:16
e 6:9; 1ª Timóteo 2:8; Atos
1:24-26; 1ª Coríntios 10:2829; Filipenses 1:27; Colossenses 3:17; 1ª Pedro 2:12 e
Apocalipse 15:3-4.
DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com mensagens curtas e
muito edificantes. É um ministério de evangelização e aconselhamento que funciona 24 horas
por dia. Vamos divulgar este trabalho. Os cartões estão em uma
das mesinhas na saída do nosso
templo. Disque paz, 3354-1313.
VISITANTES
É com alegria e satisfação
que recebemos aos nossos visi-

tantes. 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.
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.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio, após a Escola Dominical. Para
maior desempenho do Coral Perfeito Louvor, ensaiaremos também todas as quartas-feiras, às
20 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Karine Matos e Noraci
Bastos; Próximo domingo:
Wesdna e Priscila Barros; MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite):
Lição 5: Deus fez o gatinho, Andréia Santana e Karen Cerqueira;
Próximo domingo, Lição 6: O Passarinho é Obra do Criador (manhã e noite): Kamila Santiago e
Gabriela Cavalcante; Observação: Queridos professores, se por
algum motivo não puderem cumprir a escala, POR FAVOR, nos avisem com antecedência, para que
não haja prejuízo no ensino das
crianças; c) Culto Infantil: Hoje,
Culto Infantil, Mensagem 6: Deus
é quem cuida, Dirigentes: Equipe
2: (3-5 anos) Milena Caires e Luisa
Neri; (6-8 anos) Évila Cavalcante
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Da Alegria

Do Rev. José Marcos – Terça-feira, às 15 horas, o casal
Ataliba e Lúcia; Sexta-feira, às
15 horas, a dona Maria Gripe.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Tífani;
Quinta-feira, às 20 horas, Letícia
Fontenele.
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; Diác. Sr. Manoel,
pai do Presb. Natanael; dona
Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; Douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Elza Ely, mãe
do Presb. Lutércio; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josilene; dona Marluce, esposa do
Sr. Takeo; dona Raquel de Melo;
dona Sônia, irmã do Sr. Domingos;
dona Terezinha Queiroz (33545079); dona Wylliene (96727688); Lília, irmã da Dra. Leila;
Patrícia Vieira (3358-5160); Pedro,
filho do Dilmar; Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (33521274); Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes; Sr. Antônio Gomes,
pai da Hélia; Sr. José Antônio Pereira, pai da Jane; Sr. José Ferreira;
Sr. Saul, esposo dona Alfa.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 27:4
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 25:1-22
e) Hino Congregacional nº 179
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 25:6-7
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Emanoel
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Ordenação e Investidura Diaconato
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 2:11-20
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 400
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Gratidão e Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO
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