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Pastoral

Natal, celebração da vida
Não temos segurança histórica para afirmar que o nascimento de Jesus Cristo foi em
24 de dezembro. Mas uma das
finalidades de comemoração
do “Natal” é rememorar um dos
acontecimentos mais marcantes e decisivos da história
da humanidade: o nascimento do Messias prometido.
Esta celebração é ofuscada pelos apetrechos natalinos: enfeites, personagens e
corrida por
presentes
adequados.
Em nosso
contexto
evangélico
há desequilíbrios em relação a esta
data. Há grupos comprometidos com um pietismo radical:
não comemoram o “Natal”.
Mas a Igreja Presbiteriana do
Brasil celebra o Natal.
a) Natal é a ocasião da
manifestação da glória de
Deus, Lucas 2:14.

b) Natal impõe respeito
e reverência a Deus, Lucas
2:9.
c) Natal é a ocasião de
se tomar consciência da
verdadeira fonte de alegria
para todos os povos, Lucas
2:10.
d) Natal é época de
celebrar, com absoluta convicção, a existência do único
Redentor,
Lucas 2:11.
Temos a
responsabilidade na
apresentação do Evangelho
da
G r a ç a
Salvífica.
“Glória a
Deus nas
maiores alturas, e paz na
terra entre os homens, a
quem Deus quer bem”
(Lucas 2:14). Este é o verdadeiro sentido do Natal: a Celebração da nova vida em
Cristo.
Rev. Jefferson Batista Neres
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CATECISMO MAIOR
Pergunta 145: Quais são
os pecados proibidos no nono
mandamento? Resposta: Os
pecados proibidos no nono
mandamento são: tudo quanto prejudica a verdade e a boa
reputação de nosso próximo,
bem assim a nossa, especialmente em julgamento público, o testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a
favor de uma causa má; resistir e calcar à força a verdade,
dar sentença injusta, chamar
o mau, bom e o bom, mau;
recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus;
falsificar firmas, suprimir a verdade e silenciar indevidamente em uma causa justa; manter-nos tranquilos quando a
iniquidade reclama a repreensão de nossa parte, ou denunciar outrem, falar a verdade
inoportunamente, ou com malícia, para um fim errôneo;
pervertê-la em sentido falso,
ou proferi-la duvidosa e equivocadamente, para prejuízo da
verdade ou da justiça; falar
inverdades, mentir, caluniar,
maldizer, depreciar, tagarelar,
cochichar, escarnecer, vilipen-

diar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira má
as intenções, palavras e atos
de outrem; adular e vangloriar; elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou
a outros, em pensamento ou
palavra; negar os dons e as
graças de Deus; agravar as
faltas menores; encobrir, desculpar e atenuar os pecados
quando chamados a uma confissão franca; descobrir desnecessariamente as fraquezas de
outrem e levantar boatos falsos; receber e acreditar em rumores maus e tapar os ouvidos a uma defesa justa; suspeitar mau; invejar ou sentir
tristeza pelo crédito merecido
de alguém; esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém; regozijar-se na desgraça ou na
infâmia de alguém; a inveja
ou tristeza pelo crédito merecido de outros; prejudicar; o
desprezo escarnecedor; a admiração excessiva de outrem;
a quebra de promessas legítimas; a negligência daquelas
coisas que são de boa fama;
praticar ou não evitar aquelas
coisas que trazem má fama,
ou não impedir, em outras pessoas, tais coisas, até onde
pudermos. Referências:
Levítico 19:15; Efésios 4:25;
Provérbios 14:5; Salmo 15:2-

4; II Crônicas 19:9; Jeremias
9:3; João 8:49; Atos 20:20-27;
Romanos 1:8; I Coríntios 1:45; II Coríntios 1:17-18; Filipenses 4:8; Colossenses. 3:9; II
Timóteo 1:4-5; I Pedro 1:8; III
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
Próxima quarta-feira, às
20 horas, será ministrado
mais um estudo da série: A
Fé que Agrada a Deus –
Abraão , Sara e a Fé que Sacrifica, pelo Rev. Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a reunião de orações
será conduzida pelo Rev.
Jefferson.

DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Está
de férias. Retornará às suas atividades no início de fevereiro;
b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Priscila e Wesdna Barros; Próximo domingo: Noraci Bastos
e Karine Matos; MATERNAL 1 e
2, Hoje (manhã e noite):
Kamila Santiago e Kataryne
Araújo; Próximo domingo (manhã e noite): Olívia e Odara
Cieslak. 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 Infantil:
Hoje para crianças de 4 a 8 anos
na sala do Culto Mirim, Dirigente responsável: Rayane; d) Escola Dominical: Hoje Classe
Única para as classes do Jardim ao Primário 2, na sala do
Culto Mirim. Responsável:
Rayane; A Classe do Intermediário assistirá aula na sala dos
Adolescentes; e) Juniores I:
Durante este período de Cantatas e escala de férias permanecerão com seus pais no
templo; f) Camiseta do Perfeito Louvor: O pagamento da
camiseta poderá ser feito com
a Cláudia Soares. O valor será
de R$ 20,00 por corista; g) Férias Ev. Ana Eliza: Durante as
férias da Ev. Ana Eliza, a res-
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Natal, celebração da vida

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 (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).

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 105:1-3
b) Hino Congregacional Nº 230
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 103:1-22
e) Hino Congregacional Nº 243
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 90:7-8 e 13-14
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. José Francelino
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Gênesis 3.15
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 299
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão
Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
26/12
26/12
26/12
28/12
28/12
30/12
30/12

Matheus Cavalcante de Sousa ............................................... 99981-3048
Monise Campos Lima ............................................................ 99917-1100
Castorina Maria Gonçalves ..................................................... 3042-2469
Luís Henrique Matos ............................................................... 3297-6354
Claudennes de Sousa Cunha ................................................. 99608-7484
Evandro Fereira Assunção Ferreira ........................................ 99902-6245
Gustavo M. P. Alameda Gravata ............................................. 99377-3004

