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Pastoral

Pelejai por vossas famílias
“Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao
resto do povo: não os temais; lembrai-vos do Senhor, grande e
temível, e pelejais pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas
filhas, vossa mulher e vossa casa” (Neemias 4:14)
A família é uma bênção de Deus
para completude do homem e da
mulher. Quando Deus concluiu a obra
da criação, inseriu o homem no jardim do Éden. Declarou que tudo
quanto fizera era muito bom, mas
observou que não era bom que o
homem estivesse só (Gênesis 2:18).
Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono em Adão e criou a mulher para ser idônea e/ou equivalente ao homem. No entanto, todo
aquele ambiente shalômico, harmônico, fora prejudicado pela arrogante desobediência do gênero humano. A partir da Queda passamos a
experimentar toda sorte de dissabores nas relações interpessoais.
Adão e Eva tiveram de lidar com a
aterradora dor e sofrimento de testemunhar um de seus filhos assassinar ao outro.
Ao longo dos séculos, a família
tem passado por muitas tribulações,
mas, com a graça de Deus, tem prevalecido. Não é diferente em nossos dias. Há cerca de 867 projetos
tramitando em nossas casas de leis
que no mínimo agridem a família nos
moldes das Escrituras Sagradas. Por
exemplo, há um projeto que prevê
a redução da idade que se considera abuso sexual contra menores,
de 14 para 12 anos.
O contexto do livro de Neemias
é de reconstrução de uma cidade,

a cidade de Deus (Salmo 48:1-2).
A motivação primária do trabalho era
a glória de Deus. Mas Neemias chama a atenção para outra motivação importante: “pelejai pelos
vossos irmãos, vossos filhos,
vossas filhas, vossa mulher e
vossa casa”, ou seja, lutai pela
vossa família. Era um tempo de vigilância e de trabalho ininterrupto.
Não havia condições de baixar a
guarda, pois, os inimigos eram astutos e obstinados a paralisar a obra
de restauração.
A teledramaturgia brasileira
quando retrata a convivência familiar instila incesto, traições, disputas entre mãe e filha pelo mesmo homem, desrespeito dos filhos
para com os pais, novos arranjos
familiares, etc. Somos desafiados
a pregar e a viver os valores e as
virtudes do reino de Deus em nossa sociedade. Somos sal da terra
e luz do mundo. Não podemos desistir das nossas famílias. Precisamos buscar a Deus em família. No
mês de maio a IPB celebrou a bênção de vivermos em família. Mas
que a alusão a importância da família não fique apenas em um período do ano, mas que seja uma
constante em nossas vidas. Pelejai
por vossas famílias.
Rev. Jefferson Batista Neres
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NASCIMENTO
Trazendo a alegria de um filhinho querido e esperado, nasceu em
27 de maio, o Benjamim, filho do
casal, Ev. Rogério e Gisele. A esses
amados, os nossos cumprimentos.
“Herança do Senhor são os
filhos” (Salmo 127:3).
DOAÇÕES ENCONTRO DE CASAIS
A Equipe de Casais está recebendo presentes e brindes para
sortear no Encontro que irá acontecer de 24 a 26 de junho de
2016, em Caldas Novas-GO. Os irmãos interessados em ajudar, favor procurar os membros da diretoria da Equipe.
CURSO PARA GESTANTES
Numa promoção de nossa SAF e
da Oficina Dorcas, desde quartafeira, com encerramento, hoje, na
Escola Dominical, foi realizado o curso para gestantes, em nossa 2ª
Congregação em Águas Lindas-GO,
Ev. Daniel Pani.
REV. JOSÉ MARCOS
O Rev. José Marcos foi submetido a um procedimento cirúrgico,
passa bem, e, está se recuperando
em sua residência.
ESTUDO BÍBLICO
Em seu meteórico ministério
terreno, o Senhor Jesus encontrou-se com diversas pessoas da
sociedade de sua época. Estes
encontros foram extremamente
marcantes para estas pessoas e,
comunicam lições preciosas para
a cristandade de todos os tem-

pos. Nesta quarta-feira, às 20
horas, daremos continuidade aos
Estudos sobre os Encontros de
Jesus que será ministrado pelo
Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Nosso país atravessa por uma
profunda e amarga crise econômica, política, social e moral. O dever
do crente é fazer a diferença. Não
podemos nos entregar as dificuldades. Por isso, a necessidade de estarmos 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 UCP.
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 naturalmente 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. Que o Deus Provedor continue
com as suas bênçãos repousadas
sobre os dizimistas fiéis e
conscientize 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
Nem todo mundo tem medo do
escuro. Alguns têm medo da luz. A
Luz do Mundo, obra do Rev. R. C.
Sproul, é um lindo conto com ricas
metáforas que capturam a essência da história bíblica da redenção,
fará as crianças entenderem por que
elas nunca mais precisarão temer o
escuro. Ao final do livro, as questões para discussão ajudarão os pais
a orientarem seus filhos em um entendimento mais profundo da mensagem do evangelho.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 117: Por que é o mandamento de guardar o sábado (Dia
do Senhor ou Domingo) mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores? Resposta: O mandamento de guardar
o sábado (Dia do Senhor ou Domingo) é mais especialmente dirigido
aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si
mesmos, mas também fazer que seja
ele observado por todos os que estão sob o seu cuidado; e porque
são, às vezes, propensos a
embaraçá-los por meio de seus próprios trabalhos. Referências: Êxodo
23:12.
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 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 bemvindos.
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. Próxima quarta-feira, às 20 horas; b)
Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Karine
Matos e Noraci Bastos; Próximo domingo: Priscila e Wesdna Barros;
MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e
noite): Lição 11: Kataryne Araújo e
Jaciara Gonçalves; Próximo domingo, Lição 12: 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 Mirim: Hoje, após a participação do Perfeito Louvor na liturgia,
Dirigente Responsável: Ev. Ana Eliza.
Próximo domingo: Mensagem 11, Dirigentes: Equipe 2: (3-5 anos):
Lucas Silva e Lara Almeida; (6-8

anos): Victória Couto e Beatriz
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Pelejai por vossas famílias

dona Wylliene; Quinta-feira, às 20
horas, Guilherme e Andressa.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Raila; Quinta-feira, às 20 horas, Arthur Luiz.
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, 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 Vânia, esposa do Presb. Ivo; dona Maria
Grippe; dona Marilene, mãe da
Josiane e da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Raquel de Melo; dona Sônia, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezinha;
dona Wylliene; Fabíola, filha do
Diác. Ataliba; Lília, irmã da Drª.
Leila; Patrícia Vieira; Pedro, filho
do Dilmar; Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio, pai da Hélia; Sr. Jomar, pai
da Dra. Leila; Sr. José Antônio, pai
da Jane; Sr. José Ferreira; Sr. Saul,
esposo dona Alfa.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 35:9
b) Hino Congregacional nº 32
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 42:1-11
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 39:7-8
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Geazi
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 6:1-14
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Coral Cantares
e) Ministração da Santa Ceia
f) Hino Congregacional nº 108
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
05/06
06/06
07/06
07/06
07/06
09/06
09/06
09/06
10/06
10/06
10/06
11/06

Maria Eleni de Jesus Pereira ..................................................
Juliana Alves Otaviano ...........................................................
Maria Jeane Rodrigues Machado ............................................
Marilene Mendes de Souza ....................................................
Ernestina Angélica Araújo Lima da Silva ................................
Nisia Divina de Araújo Valeriano ............................................
Maria Cristina Lima Ferreira Araújo .......................................
Wesley Carneiro de Araújo ....................................................
Arthur Luiz Nascimento Ramos ..............................................
Druzila Ramos de Mendonça ..................................................
Odete Aranha Cavalcante ......................................................
Marcos Augusto Rios de Cerqueira .........................................

