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Pastoral

As crianças precisam de salvação

Vivemos tempos hostis. A hostilidade tem sido marca registrada do homem
atual. Vemos atitudes hostis em todos
os lugares e com todas as pessoas, independentemente do sexo, posição
social, política, ideologia ou religião. Infelizmente uma das grandes vítimas
dessa hostilidade é a criança.
Veja alguns exemplos: Fome – A
fome mata uma criança a cada 5 segundos. Existem causas naturais para justificar a fome: frio, seca, terremotos,
inundações, etc. Mas hoje podemos afirmar que boa parte dessas mortes é
provocada pelo próprio homem com má
administração dos recursos naturais,
instabilidade política, corrupção, má distribuição de renda, etc. Guerra – Seja
ela política, territorial, civil ou religiosa,
as crianças estão sendo massacradas
por causa dela. A guerra na Síria é a
maior prova disso. O desespero de famílias fugindo da guerra culminou na
morte de muitas crianças por balas,
bombas, morteiros ou na tentativa de
refúgio. Muitas pessoas já morreram,
inclusive crianças na esperança de
fugir em botes, barcos ou navios
superlotados. Drogas – Uma pesquisa
feita pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas
(Cebrid), com apoio da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), constatou
que os estudantes de escolas
públicas estão usando drogas cada vez
mais precocemente. Crianças já começam a ter contato com as drogas a partir dos 10 anos de idade e o álcool é
a porta de entrada para o vício. Exploração Sexual – O Brasil (estando somente atrás da Tailândia) é o país onde
existe a maior quantidade de crianças
entre 10 e 15 anos ligadas à exploração sexual infantil. A Unicef fala entre
250 a 500 mil, outras fontes dizem que
o número pode chegar à casa dos 2 milhões. A exploração sexual infantil talvez seja a pior forma de degradação
de uma criança. Mais triste ainda é saber que além dos aliciadores, as crianças muitas vezes são levadas a essa
condição pelos próprios pais.

Infelizmente tais aspectos são reais e de fato, estão matando e destruindo as crianças. Mas as Escrituras também nos alertam para algo ainda mais
terrível e que deve nos preocupar.
A Bíblia nos ensina que após a queda, o homem ficou totalmente incapacitado de salvar-se. O pecado causou
a morte espiritual conforme afirma o
apóstolo Paulo: “Ele vos deu vida,
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados” (Efésios 2:1).
Esta morte atingiu não apenas Adão,
mas também toda a sua descendência, conforme nos diz o salmista: “todos se extraviaram e juntamente se
corromperam: não há quem faça o
bem, não há nenhum sequer” (Salmo 14:3).Paulo também afirma: “Pois
todos pecaram e carecem da glória
de Deus” (Romanos 3:23). E ainda
diz: “Portanto, assim como por um
só homem entrou o pecado no
mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram” (Romanos 5:12).
Por isso, quer seja pela hostilidade do mundo, quer seja pela condenação do pecado, precisamos levar
nossos filhos à Cristo. Precisamos
evangelizar as crianças. Nosso compromisso é levar as crianças a um genuíno encontro com Cristo. Elas precisam experimentar uma nova vida
como afirma a Escritura: “...se alguém
está em Cristo, nova criatura é; as
coisas velhas já passaram; eis que
tudo se fez novo”�
(2ª Coríntios
5:17). Se alguém está em Cristo tem
uma nova experiência em sua vida.
Estar em Cristo, viver com Cristo, gozar de Sua companhia e comunhão;
ouvir Sua doce voz e obedecer à Sua
vontade, é um privilégio que torna a
criança mais próxima de Deus e consequentemente mais distante das
hostilidades do pecado e do mundo.

Rev. José Roberto Rodrigues Coelho
Sec. Nacional da Infância – IPB
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Que darei ao Senhor por todos
Os presidentes das Sociedades

Internas, dos Departamentos e as
Superintendentes da Escola Dominical estão convocados para se reunirem com o Rev. Jefferson, dia 29
de novembro de 2016, terça-feira,
às 20 horas, na Sala do Conselho,
para elaboração do “Plano de Ação”
2017.
DIRETORIA DO CONSELHO 2017
A diretoria do Conselho da nossa igreja eleita para o ano eclesiástico de 2017 é: Presidente: Rev.
Jefferson Batista Neres; Vice-Presidente: Presb. Marcus Kleber; 1º
Secretário: Presb. Sandro Daniel;
2º Secretário: Presb. Robson Santos; Tesoureiro da Igreja: Presb.
Emanuel Jesus.
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
A Comissão de Planejamento para
o ano de 2017 é integrada pelos seguintes irmãos: Rev. Jefferson e os
Presbs.: Sóstenes, Sandro e Paulo.
A referida Comissão reunir-se-á
amanhã, às 20 horas, na sala do
Conselho.
COMISSÃO DE ORÇAMENTO
A Comissão de Orçamento para
o ano de 2017 é constituída pelos
seguintes membros: Rev. Jefferson
e os Presbs.: Marcus Kleber, Joel e
Emanuel. A reunião ocorrerá próxima terça-feira, às 20 horas, na Sala
do Conselho.
REV. JOSÉ MARCOS
Desde ontem o Rev. José Marcos está na Congregação em ArinosMG e hoje, no momento do culto,
estará na Congregação em
Garapuava-MG, assistindo pastoralmente àqueles irmãos. Próxima
quarta-feira estará na Congregação

em Santa Maria-DF ministrando o
estudo bíblico.
MOCIDADE
Todos os jovens estão convidados a comparecer à programação de
encerramento das atividades de
2016. Será no dia 3/12, na residência dos irmãos Jefferson e Karen, a
partir das 10 horas. Confirme sua
presença com algum membro da diretoria da UMP.
ACAMPAMENTO FEMOTAN 2017
De 25 a 28 de fevereiro de 2017,
no Recanto Cristão Riacho Doce, será
realizado o Acampamento da
Femotan. Até o dia 31 de dezembro
o valor será de R$ 200,00. A 2ª IPT
pagará R$ 90,00 de cada inscrição.
Dúvidas ou mais informações, falar
com Hugo Ferreira.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em, O Culto Em Família, Jason
Helopoulos apresenta uma base teológica e bíblica sadia para o culto
em família, suplementada com sugestões muito simples, do dia a dia,
para tornar efetiva essa prática em
nosso lar. O livro destaca os aspectos práticos da adoração em família, seus meios, formas, e o que não
é culto doméstico. Também oferece
sugestões para por em prática o
culto no lar e tenta dar respostas
às objeções comuns às nossas lutas com sua implementação. O culto em família traz benefícios eternos e é digno da nossa perseverança. Considere esse livro um estímulo para alcançar esse objetivo.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 140: Qual é o oitavo
mandamento? Resposta: O oitavo

mandamento é: “Não furtarás”. Referências: Êxodo 20:15.
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 mais um
estudo da série: A Fé Que Agrada a
Deus - Enoque e a Fé que Anda,
pelo Rev. Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John Piper, destacado escritor e conferencista estadunidense: a oração precisa ter

prioridade na vida do crente. A profundidade 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.
Tendo em vista a relevância da prática da oração vamos todos participar da reunião de orações que nesta quarta-feira 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.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, haverá ensaio após, a Escola Dominical, na sala do Culto Mirim e Quarta-feira, às 20 horas; b) Escalas:
BERÇÁRIO – Hoje: Karine Matos e
Noraci Bastos; Próximo domingo:
Silvana Pereira e Lilian Lima; MATERNAL 1 e 2, Hoje (manhã e noite): Kamilla Santiago e Odara
Cieslak; Próximo domingo (manhã e
noite): Andréia 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 In-

PROFESSORES
Pastoral

fantil: Hoje, após o momento de
cânticos, na sala do Culto Mirim,
Dirigentes: (3 a 6 anos) Dirigentes:
(3 aVivemos
6 anos)tempos
Vitóriahostis.
CoutoAehostilidaBeatriz
Machado,
(7
a
8
anos)
Lucas
Silva;
de tem sido marca registrada do homem
Próximo
domingo:
Caires
e
atual.
Vemos
atitudesMilena
hostis em
todos
os
lugares
e com
as pessoas,
inLuisa
Neri,
(7 a todas
8 anos)
Évila Cadependentemente
sexo, posição
valcante e MarcosdoCerqueira;
d)
social, política, ideologia ou religião. InJuniores
I:
Hoje,
no
templo
com
os
felizmente uma das grandes vítimas
pais; hostilidade
Próximo domingo:
no templo
dessa
é a criança.
exemplos:
Fome
–A
comVeja
os alguns
pais; e)
Cantata
de Nafome
mata umaacriança
a cada 5dos
seguntal: Pedimos
colaboração
sedos. Existem causas naturais para jusnhores
pais
para
que
desloquem
tificar a fome: frio, seca, terremotos,
seus filhosetc.
aosMas
ensaios.
Somente
inundações,
hoje podemos
afirmar
que boa parte
dessas mortes
é
participarão
da Cantata,
aqueles
provocada
pelo
próprio homem
com
má
que forem
assíduos.
Haverá
chaadministração dos recursos naturais,
mada de controle de presença das
instabilidade política, corrupção, má discrianças;def)renda,
Camiseta
do Perfeito
tribuição
etc. Guerra
– Seja
Louvor:
O territorial,
pagamento
ela
política,
civilda
oucamiseta
religiosa,
as
crianças
sendoa massacradas
poderá
ser estão
feito com
Cláudia Sopor
causa
dela.será
A guerra
Síria por
éa
ares.
O valor
de R$na
20,00
maior prova disso. O desespero de facorista;
g)
Escola
Dominical
Aula
mílias fugindo da guerra culminou na
Especial:
Classecrianças
única, na
do
morte
de muitas
porsala
balas,
bombas,
morteiros
ou na tentativa
de
Culto Mirim
para crianças
do Jardim
refúgio.
Muitas pessoas
já morreram,
I ao Intermediário.
O Miss.
Vinícius
inclusive crianças na esperança de
Rangel – Cuiabá-MT será o responfugir em botes, barcos ou navios
sável por esta
aula, ao
nosso
irmão
superlotados.
Drogas
– Uma
pesquisa
damos
boas
vindas;
h) Confraterfeita
pelo
Centro
Brasileiro
de Informações
sobre
nização
DI:Drogas
No dia Psicotrópicas
26/11 deste
(Cebrid),
comhoras,
apoio no
da Secretaria
Namês, as 20
Salão Social,
cional Antidrogas (Senad), constatou
haverá
festa: deNoite
do
que
os uma
estudantes
escolas
flashback,
encerrando
assim
as atipúblicas
estão
usando drogas
cada
vez
mais
precocemente.
Crianças já que
comevidades
do MI. Solicitamos
a
çam
a terretire
contatoseu
comconvite
as drogascom
a parequipe
o
tir dos 10 anos de idade e o álcool é
Diac.
Ev.
Anao Eliza
Cláua
portaEmanuel,
de entrada
para
vício.eExplodia Soares,
confirme
a presença
na
ração
Sexual
– O Brasil
(estando somente
atrás da Tailândia)
o país onde
confraternização;
i) éQueridos
existe
a maior
quantidade
de crianças
Pais: Para
o salutar
andamento
das
entre
10
e
15
anos
ligadas
à exploraaulas e o eficiente aprendizado
dos
ção sexual infantil. A Unicef fala entre
pequeninos
muitofontes
importante
as
250
a 500 mil,éoutras
dizem que
crianças
Bíblias
o
número portarem
pode chegar
à casapara
dos 2parmilhões.
A exploração
sexual infantil
talticiparem
das atividades
do Minisvez
pior forma
de isso,
degradação
térioseja
da aInfância.
Por
antes
de uma criança. Mais triste ainda é sade saírem
de dos
suas
residências,
POR
ber
que além
aliciadores,
as crianFAVOR,
lembrem
seus
filhos
de
peças muitas vezes são levadas a essa
condição
próprios pais.
gar suas pelos
Bíblias.

Professores da Escola Dominical

do dia 27/11:
Classe I – Rev.
As crianças precisam
de salvação

Jefferson;
Classe
IIaspectos
– Sônia;são
ClasInfelizmente
tais
rese
Presb.
Marcus
Kleber;
Clasais III
e de– fato,
estão
matando
e destruindoIV
as –crianças.
Mas asClasse
Escrituras
se
Rev. Jader;
detamJobém
nos
alertam
para
algo
ainda
mais
vens – Rev. Alexandro; Adolescenterrível e que deve nos preocupar.
tes A– Bíblia
Hugonos
Ferreira;
ensinaCatecúmenos
que após a que–
Presb.
Cícero.
da,
o homem
ficou totalmente incapacitado de salvar-se. O pecado causou

a morte espiritual conforme afirma o
LIÇÕES
apóstolo Paulo: “Ele vos deu vida,
Lições da Escola Dominical do dia
estando vós mortos nos vossos de27/11.
de Adultos:
Claslitos eClasses
pecados”
(Efésios 2:1).
ses
II, III
e IV –não
Perguntas
102EstaI,morte
atingiu
apenas Adão,
mas também
toda a sua Segunda
descendên103,
Breve Catecismo:
e
cia, conforme
nos diz
o salmista:
Terceira
Petição;
Classe
dos “toJodos se extraviaram e juntamente se
vens:
Lição 12;não
Classe
de Adolescorromperam:
há quem
faça o
centes:
4; Catecúmenos:
bem, nãoLição
há nenhum
sequer” (Salmo 14:3).Paulo
também afirma: “Pois
Lição
10.

todos pecaram e carecem da glória
de Deus” (Romanos 3:23). E ainda
PREGADORES
diz: “Portanto, assim como por um
Rev.
José Roberto;
Prósó Hoje:
homem
entrou
o pecado
no
mundo,
e pelo pecado,
a morte, asximo
domingo:
Rev. Alexandro.
sim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaPRESBÍTEROS
NO PÚLPITO
ram” (Romanos 5:12).
Hoje:
Presb.
Por isso, quer Robson;
seja pelaPróximo
hostilidadomingo:
Presb.
de do mundo,
querPedro.
seja pela condenação do pecado, precisamos levar
nossos filhos à Cristo. Precisamos
PIANISTAS
evangelizar as crianças. Nosso comHoje:é Nathália;
Próximo
promisso
levar as crianças
a umdogemingo:
Hofmann.
nuíno encontro
com Cristo. Elas precisam experimentar uma nova vida
como afirma
a Escritura:
“...se alguém
EQUIPES
DE
CÂNTICOS
está em Cristo, nova criatura é; as
Hoje:
Kainós;
Próximo domincoisas
velhas
já passaram;
eis que
go:
Atos
de
Louvor.
tudo se fez novo”�
(2ª Coríntios
5:17). Se alguém está em Cristo tem
uma nova experiência em sua vida.
SONOPLASTIA
Estar em Cristo, viver com Cristo, goRobson
Diác. Júzar Hoje:
de SuaPresb.
companhia
e e
comunhão;
lio;
domingo:
ouvir Próximo
Sua doce voz
e obedecer Diác.
à Sua
vontade,eéMauro.
um privilégio que torna a
Rodrigo
criança mais próxima de Deus e consequentemente mais distante das
RECEPCIONISTAS
hostilidades do pecado e do mundo.

Hoje: Fernando e Hélia; Próximo
Carol
e Presb.Coelho
NataRev.domingo:
José Roberto
Rodrigues
nael. Sec. Nacional da Infância – IPB

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Jorge, Antônio
B., Robson, Tiago e William; Próxima semana: Anderson, Moisés F.,
Wanderlúcio, J. Cláudio e Natan.
CHAZINHO
Hoje: Tânia e Antônia; Próximo domingo: Izabel e Noraci.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Guilherme e
Andressa; Quinta-feira, às 20 horas, Juliana Sales.
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; 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 (35261268); dona Sônia, irmã do Sr. Domingos; dona Terezinha; dona
Wylliene (3536-7854); 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 (3037-9935).

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 100
b) Hino Congregacional nº 21
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 99:1-9
e) Hino Congregacional nº 102
f) Conjunto Devoção
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
2º Crônicas 7:13-14
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
b) Conjunto Devoção
c) Paulo Gomes
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Rodrigo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. José Roberto
b) Paulo Gomes
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
21/11 Jeremias Ângelo Souza ......................................................... 3202-4988
23/11 Graciele Dantas Rosendo Viana ........................................... 98470-0810
24/11 Artur Soares de Sousa .......................................................... 3358-7937

