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Pastoral

É Natal
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos
deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu
nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” (Isaías 9:6)
Desde o início do mês, a
nossa igreja está celebrando o Natal. Parece que a sociedade entra no chamado
“espírito de Natal”. As pessoas encontram-se mais
vulneráveis e envolvidas
pela empatia com as solicitações básicas do ser humano tais como: a segurança,
o alimento, o carinho, o afeto, o amor e a atenção. Muitos constroem seus presépios, montam árvores de
Natal, presenteiam as pessoas que amam, degustando as guloseimas natalinas.
Mas será que o Natal resume-se a apenas isto?
O Natal é a celebração
cristã da notícia tão ansiosamente aguardada por gerações, durante séculos, o
nascimento de Jesus. A festa de Natal é para os crentes. É o anúncio de um novo

dia e de um novo tempo. Devemos anunciar este maravilhoso acontecimento. Todos
precisam saber, todos devem
partilhar, todos devem se alegrar. Não uma mera alegria
humana expressada por sorrisos e manifestações físicas,
mas um profundo gozo espiritual. Alegrar-se no Natal
é alegrar no, e com o Senhor.
O nascimento do Salvador é uma das grandes vitórias do cristianismo. Não
devemos nos render aos
meros apelos do consumismo, limitando o Natal apenas a troca de presentes e a
ceia com os familiares. Mas
antes, festejar o nascimento da vida, da esperança, do
amor e das promessas de
Deus feitas aos antigos. Que
Deus abençoe o seu Natal.
Rev. Jefferson Batista Neres
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Couto; Wanderlúcio Júnior e
Wesdna Barros; b) Escola de
Música: Hofmann, Nathália e
Matheus Cavalcante.
POSSE
A posse de todas as diretorias das Sociedades Internas, Departamentos e de todos os indicados pelo Conselho será no
Culto da Vigília, às 22h30, do dia
31 de dezembro de 2016.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Escândalo: a Cruz e a
Ressurreição de Jesus, D. A.
Carson sustenta que nada é
mais central à Bíblia do que a
morte e a ressurreição de Jesus. A Bíblia toda gira em torno
de um fim de semana ocorrido
em Jerusalém há dois mil anos.
As tentativas de tornar a Bíblia
um livro inteligível que não dedicam ampla consideração para
integrar a crucificação e a ressurreição de Jesus estão condenadas ao fracasso e, no mel hor, s ã o exe rcí ci o s n a
irrelevância. Você crê? Um Deus
vivo que morre e vive novamente? Um Deus que está contra nós em ira e, ao mesmo
tempo, nos ama? Uma cruz em
que a punição é aplicada por
Deus e recebida por Deus? Escandaloso.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 144: Quais são
os deveres exigidos no nono

mandamento? Resposta: Os
deveres exigidos no nono
mandamento são: conservar e
promover a verdade entre os
homens e a boa reputação de
nosso próximo, assim como a
nossa; evidenciar e manter a
verdade, e de coração, sincera,
livre, clara e plenamente falar a
verdade, somente a verdade,
em questões de julgamento e
justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam; considerar caridosamente os nossos semelhantes; amar, desejar e ter regozijo pela sua boa
reputação; entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las,
e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graças;
defender sua inocência; receber
prontamente boas informações
a seu respeito e rejeitar as que
são maldizentes, lisonjeadoras
e caluniadoras; prezar e cuidar
de nossa boa reputação e
defendê-la quando for necessário; cumprir as promessas lícitas; empenhar e praticar tudo
o que é verdadeiro, honesto,
amável e de boa fama. Referências: Levítico 19:15; Efésios
4:25; Provérbios 14:5; Salmo
15:2-4; 2º Crônicas 19:9;
Jeremias 9:3; João 8:49; Atos
20:20-27; Romanos 1:8; 1ª
Coríntios 1:4-5; 2ª Coríntios
1:17-18; Filipenses 4:8;
Colocenses 3:9; 2ª Timóteo
1:4-5; 1ª Pedro 1:8; 3ª João
3; Hebreus 6:9.

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.
LISTA DOS DIZIMISTAS
Solicitamos ao dizimistas que
confirmem seus nomes na lista
fixada no mural do Salão Social,
semanalmente.
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 – Abraão e a
fé que segue – Parte II, 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 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 pelo
Rev. Alexandro.
DEPARTAMENTO INFANTIL
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É Natal

CHAZINHO
Hoje: Graça e Diva; Próximo domingo: Solange e
Eliana.
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
D o n a M a r i l e n e ; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Arsolina, esposa do Sr.
Alceu; dona Edmeia (35687853), 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 (3536-7854);
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).
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2. Oração
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4. Leitura Bíblica:
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5. Mensagem:
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6. Saudação aos Visitantes
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9. Oração Final
10. Impetração da Bênção
11. Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
18/12
20/12
23/12
24/12

Diego de Souza ..................................................................... 3037-1499
Bernardo Mendes Maciel ........................................................ 3264-5869
Hélio Neves Pereira ............................................................... 3356-2080
Thiago de Almeida Ramalho ................................................ 98509-7140

