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Pastoral

Reforma: Resgate da Pregação Bíblica

Em 31 de outubro de 1517, isto
é, há 499 anos, o monge Martinho
Lutero afixou suas 95 teses na porta do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Lutou por uma reforma na
igreja de seu tempo, por um retorno às verdades das Escrituras. Foi
perseguido, mas colocou a Bíblia na
mão do povo. Deles surgiram os
protestantes, dos quais somos fruto. A herança Reformada é atual. A
Igreja Evangélica Brasileira carece de
uma mensagem essencialmente bíblica. Um dos temas da Reforma foi
o retorno à pregação bíblica.
O crescimento numérico da
Igreja Evangélica Brasileira é inquestionável. Mas, infelizmente,
não podemos dizer que é um
crescimento totalmente bíblico e
saudável. Percebemos parcos interesses e disposições no sério e
comprometido estudo da Palavra
de Deus. Há segmentos cristãos
aparentando terem sido tomados
por uma espécie de anorexia espiritual. Focam em temas absolutamente periféricos e acabam não
abordando o cerne da Escritura.
O legado da Reforma é necessário para que não testemunhemos, perplexos, a consolidação de
uma geração de cristãos analfabetos em Bíblia. A mensagem Reformada é necessária, pois o homem, e não Deus tem permanecido no centro das atenções. Lamentavelmente é comum, crentes
dependerem de uma boa programação eclesiástica para se senti-

rem motivados a saírem de suas
residências e se locomoverem ao
templo. A liturgia deve estar comprometida com a Escritura, e não
desenvolvida em torno de algo que
nos faça sentir bem.
O sentir bem está descomprometido com a pregação. O entretenimento se vale de meios visuais, motores e sensitivos para laçar a atenção de seus servos. A
oratória não está na moda. As
pessoas não têm mais a disposição de ouvir um sermão de 2 horas. Tudo tem que ser muito rápido e dinâmico. Isso é deprimente, pois: “a fé vem pela pregação, e pregação pela palavra
de Cristo” (Romanos 10:17).
A Tradição Reformada atribui
grande importância à pregação. Na
Teologia Reformada, a pregação
é imprescindível. É o principal
meio de graça, a tarefa primordial
da igreja e do ministro, o principal elemento de culto na
dispensação da graça, constituise uma das marcas essenciais da
verdadeira igreja e o meio pelo
qual o reino de Deus é aberto ou
fechado aos pecadores.
Que Deus nos ajude a
redescobrirmos a relevância da
pregação, o que por certo, promoverá, como nenhum outro instrumento, o reino e a glória de
Deus em nosso país.
Rev. Jefferson Batista Neres
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CINE-UMP/UPH
Próxima sábado, às 20 horas, no
Salão Social haverá o CINE-UMP/
UPH. Os homens e jovens da igreja
estão convidados a participar.
ENCONTRO DE CASAIS
Estão abertas as inscrições para
o Encontro de Casais 2017. Será na
Pousada dos Pirineus (considerado
um dos melhores hotéis fazenda do
Centro-Oeste), em Pirenópolis-GO,
de 15 a 17 de setembro de 2017. O
preletor será o Rev. Gedial Menezes
da Igreja Presbiteriana do Brasil em
Presidente Prudente-SP. O valor das
inscrições será de R$ 1.350,00 por
casal, podendo ser parcelado em 10
prestações de R$ 135,00 (com a primeira parcela para novembro). Os
casais interessados devem procurar o casal, Diác. Claudennes &
Helayne para efetivarem suas inscrições mediante acerto financeiro.
2ª CONFERÊNCIA REFORMADA 2ª IPT
Em decorrência do desencontro
de agenda do preletor, a 2ª Conferência de Fé Reformada da 2ª IPT,
previsionada para transcorrer este final de semana, foi adiada para o mês
de novembro. De 12 a 13 de novembro, receberemos em nossa igreja o
Prof. Adauto Lourenço que, ministrará um ciclo de palestras evangelísticas sobre o Criacionismo. Vamos
convidar o máximo de pessoas descrentes. Encorajamos aos nossos jovens que convidem seus colegas de
faculdade para ouvirem sobre o
Criacionismo sob a perspectiva
Bíblica e Científica.
SANTA CEIA
A Santa Ceia é um sublime privilégio para o crente. Por ser um
meio de graça, o cristão é alimentado espiritualmente quando participa dignamente. Haverá uma semana para nos preparar, a fim de
participarmos dignamente desta
inaudita bênção.

ESTACIONAMENTO ELEVADOR
A entrada e estacionamento que
dão acesso ao elevador, somente,
poderão ser usadas por pessoas que
têm dificuldade de acessibilidade.
Solicitamos a compreensão dos irmãos e a observação desta norma
para evitar transtornos ao trabalho
da Junta Diaconal.
ACAMP FEMOTAN 2017
A cada dois anos, a Federação
de Mocidades do Presbitério de Taguatinga Norte – FEMOTAN realiza um
acampamento no período de Carnaval. Em 2017, esse acampamento comemorará 10 anos de realização. Será
realizado de 25 a 28 de fevereiro, no
Recanto Cristão Riacho Doce. Até
hoje o valor da inscrição será de R$
180,00 (à vista). Até o dia 31 de dezembro será de R$ 200,00 (2x). A
partir de janeiro será de R$ 210,00
(2x). O Conselho incentiva a participação de todos os jovens reembolsando R$ 90,00 do valor pago por
cada acampante mediante a apresentação de comprovante de pagamento. Para dúvidas ou mais informações, falar com o Hugo Ferreira.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje e na próxima quarta-feira,
o Rev. José Marcos estará na Congregação em Santa Maria-DF, assistindo pastoralmente àqueles irmãos.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
A obra, A Heróica ousadia de
Martinho Lutero, pela Editora Fiel,
escrito pelo Rev. Steven Lawson faz
parte da série: Um Perfil de Homens
Piedosos, cujo objetivo é tornar conhecidos exemplos de vida de homens santos, que deixaram um
grande legado na defesa das doutrinas que glorificam a graça soberana de Deus em seus propósitos
salvíficos para o mundo. Neste volume, Lawson aborda o perfil do famoso reformador alemão Martinho
Lutero, que foi levantado por Deus

para protestar contra os abusos da
Igreja Católica Romana no século 16,
quando foi iniciada a Reforma Protestante.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 137: Qual é o sétimo
mandamento? Resposta: O sétimo
mandamento é: “Não adulterarás.”
Referências: Êxodo 20:14.
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.
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
A fé foi um dos temas centrais
da Reforma Protestante do século
16, Sola Fide (somente a fé). Qual
relevância da fé para os nossos
dias? Estamos numa atmosfera religiosa com diversas manifestações
de fé. Conforme as Escrituras, a fé
genuína é aquela que crê e vive o
Evangelho de Cristo Jesus. Aliás, o
apóstolo Tiago, declarou que a fé
dissociada de obras é morta, Tiago
2.26. A fé cristã é mais que um mero
acreditar. Produz os seus frutos.
Portanto, próxima quarta-feira, às
20 horas, será ministrado o terceiro
estudo da série: A Fé Que Agrada
a Deus, pelo Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John Piper, destacado escritor e conferencista estadunidense: “a oração precisa ter
prioridade na vida do crente. A pro-

fundidade da igreja não é medida
pelo sucesso diante dos homens,
mas pela intimidade com Deus. A
grandeza de uma igreja é medida
não pela beleza de seu edifício ou
pela pujança de seu orçamento,
mas pelo poder espiritual por meio
da oração”. No século 19, o pregador britânico, Rev. Charles Haddon
Spurgeon disse que em muitas igrejas a reunião de orações era apenas o esqueleto de uma reunião,
onde as pessoas não mais compareciam. Ele concluiu: “Se uma igreja não ora, ela está morta”. Segundo o Rev. Hernandes Dias Lopes,
ministro presbiteriano: “a oração
não é um calmante para a alma,
mas o despertamento para uma
nova ação. O apóstolo Paulo considerou a oração como uma luta e
uma luta agônica, Romanos 15.30.
Para Jacó a oração foi uma luta com
o Senhor. A mulher sirifenícia também lutou com Senhor por meio da
oração e saiu vitoriosa”. Tendo em
vista a relevância da prática da oração vamos todos participar da reunião de orações que nesta quartafeira será dirigida pela SAF.
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.
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Rev. Jefferson Batista Neres

CHAZINHO
Hoje: Márcia e Midian; Próximo domingo: Marta e Joana.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira; às 20 horas, Thiago e Rebeca
Quinta-feira, às 20h30, Lúcio e família.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Hellen Machado;
Quinta-feira, às 20 horas,
Jonathan Kishima.
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 Alenyr, mãe do Allysson;
dona Arsolina, esposa do Sr. Alceu; dona Edmeia (3568-7853),
avó do Diác. Moisés Ferreira;
Douglas Lousan, tio do Diác.
Anderson; dona Maria Grippe
( 3 3 5 3 - 5 5 2 0 ) ; dona Marilene,
mãe da Josiane e da Josilene;
d o n a M a r l u c e , e s p o s a d o S r.
Takeo (3526-1268); dona Sônia,
irmã do Sr. Domingos; dona Terezinha; dona Wylliene (35367854); Lília e Sr. Jomar, respectivamente, irmã e pai da Drª.
Leila; Patrícia Vieira (30325164); Rev. Benon (3352-1274);
Sophia, sobrinha do Diác. Claudennes; Sr. Antônio Gomes, pai
da Hélia, Sr. José Antônio, pai
da Jane; Sr. José Ferreira (30379935).

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 92:1-2
b) Hino Congregacional nº 104
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 95:1-11
e) Hino Congregacional nº 49
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Miquéias 7:18-19
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Demétrius
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Judas 11-16
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 93
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
30/10
30/10
31/10
03/11
03/11

Edson Otaviano Junior ......................................................... 98648-4256
Guilherme Comaccio Honorato de Oliveira ............................. 3353-3294
Kleber da Silva Cavalcante .................................................. 95867-6424
Takeo Myashiski ............................................................... 9 99103-5528
Leila Maria Duarte A. Dutra .............................................. 9 98116-1028

