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Pastoral

Da Purificação
Uma das ricas figuras das Escrituras Sagradas é a purificação. À
guisa de introdução é importante
distinguir entre purificação física e
espiritual. No Antigo Testamento há
uma preocupação para a necessidade de se preparar devidamente
para ingresso na presença de Deus.
Em Levítico 16, nos deparamos com
a maneira, pela qual, se purificavam, as pessoas que se aproximavam do Senhor. Depois do adultério
com, Bate-Seba (2º Samuel 11),
Davi teceu as palavras contritas do
Salmo 51. O elemento da purificação é bem presente na oração do
rei (Salmo 51:2 e 7).
A pecaminosidade humana é
amplamente desenvolvida no Novo
Testamento. A epístola aos Hebreus
evidencia de forma clara e inequívoca, o sacrifício perfeito de Cristo, a fim de erradicar a mancha do
pecado. Uma vez rasgado o véu de
separação, há a realidade de acessibilidade confiável do cristão ao seu
Deus (Hebreus 4.14-16). De acordo com o Rev. Alister McGrath, pastor e escritor estadunidense de nossos dias: “A morte de Cristo na cruz
asperge o coração dos cristãos e
purifica de uma consciência culpada (Hebreus 10:22). A figura é ampliada em relação ao sacramento
do batismo, no qual a água do batismo é entendida parcialmente
como símbolo da purificação resultante da obra de Cristo”.
O homem foi criado a imagem e

semelhança de Deus (Gênesis 1:2627). Todavia, esta imagem foi deformada, embotada e encoberta
pelo pecado adâmico. A imagem não
foi destruída, mas obscurecida. Os
efeitos noéticos do pecado e suas
consequências são inegáveis. Vivemos em um mundo cada vez mais
desvestido de valores e virtudes
essenciais como: amor, fraternidade,
respeito, lealdade, paciência, longanimidade, paz e daí por diante.
Para que a Imagem e Semelhança
de Deus seja restaurada é imprescindível a purificação, tanto pela
graça de Deus, quanto pela disciplina humana.
Purificação e mortificação do
pecado são faces da mesma moeda. De acordo com o Rev. John
Owen, pastor e escritor inglês do
século 17: “Estamos remendando a
imagem de Deus dentro de nós, e o
caminho está sendo preparado, pela
graça de Deus, para recuperação
da honra que possuíamos anteriormente, mas perdida por causa do
pecado”. Hoje celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Que o Espírito
Santo, por meio de Sua Palavra, nos
ajude a avaliarmos séria e prudentemente como está a nossa vida
“Coram Deo”, diante de Deus. Que
sejamos encorajados a uma vida
mais santa, justa e alinhada às Escrituras. Que nos purifiquemos e nos
consagremos mais ao nosso Deus.
Rev. Jefferson Batista Neres
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na fé, em contraste com a superficialidade do cristianismo ocidental
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4; 1ª Pedro 2:14; Tito 2:4; 1ª Timóteo 4:12.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 129: Que se exige dos
superiores para com os seus inferiores? Resposta: Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que
se acham colocados, que amem os
seus inferiores, que orem por eles e
os abençoem; que os instruam,
aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os
que fazem o bem, e reprovando,
repreendendo e castigando os que
fazem o mal; protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo; e que,
por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar glorifiquem a
Deus, honrem-se a si mesmos, e
assim preservem a autoridade com
que Deus os revestiu. Referências:
Deuteronômio 6:6-7; Colocenses
3:19; 1º Samuel 12:23; Jó 1:5; Provérbios 29:15; 1º Reis 3:28; Isaías
1:17; Efésios 6:3-4; Romanos 13:3-

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na 3ª Congregação em Águas Lindas-GO, e na próxima quarta-feira,
no momento do culto, estará na 4ª
Congregação em Águas Lindas de
Goiás, assistindo pastoralmente
àqueles irmãos.

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.
REV. JEFFERSON
Hoje, após a superintendência
da Escola Dominical, o Rev. Jefferson
visitará, visitará a 4ª Congregação
em Águas Lindas de Goiás.

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.

ESTUDO BÍBLICO
Fruto do Espírito Santo diz
respeito ao caráter de Cristo sendo formado no servo de Deus. O
pecado afetou consideravelmente
imagem de Deus em nós levandonos a produzir as obras da carne,
Efésios 2:2-3 e Gálatas 5:19-21. O
novo nascimento, produz uma nova
vida em Cristo. O cristão é transformado constantemente, de glória em glória, crescendo na graça
e no conhecimento de Jesus Cristo, 2ª Coríntios 3.17-18. A manifestação do fruto do Espírito Santo está associada à nossa santificação. Por meio da manifestação
do fruto do Espírito Santo, a maturidade espiritual torna-se perceptível. Tendo em vista a importância da temática do fruto do Espírito Santo, próxima quarta-feira, às
20 horas, o Estudo Bíblico será sobre a benignidade, ministrado pelo
Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Não podemos ignorar e subestimar o valor do exercício da oração
individual e pública. O cristão genuíno precisa orar. Este meio de graça fora estabelecido por Deus, a fim
de nos conformar mais e mais à sua
preciosa e perfeita vontade. Orar
uns pelos outros é uma prática da
solidariedade cristã. A reunião de
orações da igreja visa: gratidão a
Deus por suas pródigas e abundantes bênçãos, intercessão em favor
da saúde dos irmãos enfermos, súplica pelas bênçãos de Deus nos trabalhos da 2ª IPT, oração pela liderança, dentre outros motivos. Tendo em vista a importância da prática da oração vamos todos partici-

par da reunião de orações que nesta quarta-feira será dirigida pela UPA
e UMP.
LISTA DOS DIZIMISTAS
“Trazei todos os dízimos à
casa do Tesouro, para que haja
mantimento em minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar
sobre vós bênção sem medida”
(Malaquias 3:10). Mantenhamo-nos
fiéis na entrega dos nossos dízimos
e ofertas. Solicitamos a todos os
irmãos que confirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mural do Salão Social, semanalmente.
DEPARTAMENTO INFANTIL
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18 horas; b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Noraci Bastos e Karine Matos; Próximo domingo: Priscila e
Wesdna Barros; MATERNAL 1 e 2,
Hoje (manhã e noite): Gabriela Cavalcante e Odara Cieslak; Próximo domingo (manhã e noite): Andreia Santana e Kataryne Araújo;
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 no templo, dirigente: Ev. Ana Eliza; Próximo domingo: Culto Infantil, Dirigentes: (3
a 6 anos) Lucas Silva e Marcos
Cerqueira, (7 a 8) Victória Couto
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Da Purificação

para distribuição da Santa Ceia aos
enfermos.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Arthur Ramos;
Quinta-feira, às 20 horas, Iago.
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: Alessandra, Filha da
Dona Marilene; Bernardo, neto da
dona Márcia Amorim; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu;
dona Edmeia (3568-7853), avó do
Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Maria Grippe (3353-5520);
dona Marilene, mãe da Josiane e
da Josilene; dona Marluce, esposa
do Sr. Takeo (3526-1268); dona
Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha; dona Wylliene (35367854); Fabíola (3435-9834), filha do
Diác. Ataliba; Lília e Sr. Jomar, respectivamente, irmã e pai da Drª.
Leila; Patrícia Vieira (3032-5164);
Rev. Benon (3352-1274); Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
Antônio Gomes, pai da Hélia, Sr.
José Antônio, pai da Jane; Sr. José
Ferreira (3037-9935), Sr. José Neves, pai da Meire.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 69:34
b) Hino Congregacional nº 54
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 81:1-16
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 79:8-9
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Douglas
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 3-4
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Santa Ceia
f) Cântico: Porque Ele Vive
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
04/09
05/09
05/09
06/09
06/09
07/09
07/09
08/09
08/09
09/09
09/09

Camila Pereira Maksoud ......................................................
Filipi França Rangel .............................................................
David Couto Kishima ...........................................................
Diva de Paula Soares ..........................................................
Lita Lousan do Nascimento Poubel .......................................
André de Araújo Silva .........................................................
Robson Santos da Conceição ...............................................
Joselina Maria da Rocha ......................................................
Tiago Barros Ferreira ..........................................................
Elienay Aranha Breder .........................................................
Anderson Rodrigo Barros Pires ............................................

