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Pastoral

Ensino de Mãe

“Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe”
(Provérbios 31:1)
O nome Lemuel significa devotado a
formação do caráter dos filhos. Isso é
Deus. Ele é reputado como o autor de
algo que deve ser realizado pelos pais
Provérbios 31:1-9, texto de nosso enfoque
desde cedo. Assim como a mãe de
nessa pastoral. Nosso objetivo é saber o
Lemuel, toda mãe que se presa trabalha
que sua mãe lhe ensinou. Nesta passao caráter de seus filhos desde cedo.
gem há o testemunho de um filho a res3°) Sua mãe lhe ensinou a ter
peito de sua mãe, mais precisamente souma vida de compaixão – “Abre a
bre o que sua mãe lhe ensinou. Vale lemboca a favor do mudo, pelo direito
brar que Lemuel foi um rei, portanto, hode todos os que se acham desammem de destaque e posição elevadíssima.
parados.
Abre
a
boca,
julga
Suas palavras deram forma ao belo e desretamente e faze justiça aos pobres
tacado poema deste trecho de Provérbios.
e aos necessitados” (Provérbios 31:8Vejamos, então, o que a mãe de
9). A mãe de Lemuel o ensinou a ser um
Lemuel lhe ensinou que marcou tanto a
homem santo, e de caráter, mas tamsua vida.
bém, a ser uma pessoa altruísta. Esse
1º) Sua mãe lhe ensinou a ter uma
menino cresceu aprendendo a olhar para
vida de santidade – “Não dês
a necessidade do próximo.
às mulheres a tua força, nem “Aqui aprendemos Agora como rei, Lemuel sabe
os teus caminhos, às que que o caminho para que não pode ser egoísta e
destroem os reis” (Provérbios uma vida de santi- que precisa ser justo para
31:3). Multiplicar o número de escom os necessitados. Outra
dade começa no lar
posas por certo destruiria a sua
grande lição a cada um de
vida, como aconteceu com onde a mãe ensina nós. Aprendemos que deveaos
filhos
que
as
Salomão (1º Reis 11:1-8). A mãe
mos usar nossa posição e
de Lemuel queria o melhor para grandes conquistas nossos recursos para ajudar
seu filho, assim como tantas mães da vida implicam, ao nosso próximo.
antes de tudo,
querem o melhor para a vida de
4°) Sua mãe lhe ensinou
numa vida de
seus filhos. Com esse ensino,
as grandes verdades da
essa mãe procurou preservar obediência a Deus” vida com amor – “Que te
seu filho da imoralidade e fomendirei, filho meu? Ó filho do
tou em seu coração a sujeição à vontade
meu ventre? Que te direi, ó filho dos
de Deus. Aqui aprendemos que o caminho
meus votos? (Probérbios 31:2). A expara uma vida de santidade começa no lar
pressão filho aparece três vezes nesse
onde a mãe ensina aos filhos que as granversículo. Esse é um recurso utilizado
des conquistas da vida implicam, antes de
para dar ênfase. Nesse caso, fica claro o
tudo, numa vida de obediência a Deus.
amor de uma mãe pelo filho. Lemuel tem
2°) Sua mãe lhe ensinou a ser
consciência de que não era apenas amauma pessoa de caráter – “Não é pródo por sua mãe, mas sabe também que,
prio dos reis, ó Lemuel, não é própor causa desse amor, ela o havia ensiprio dos reis beber vinho, nem dos
nado preciosas lições para toda a vida.
príncipes desejar bebida forte” (ProA mãe de Lemuel lhe ensinou a verdade
vérbios 31:4). A mãe de Lemuel além de
em amor.
ensinar seu filho a ter uma vida de santiNesse breve trecho da Escritura Sadade também procurou fazer dele um
grada temos o relato de um filho que foi
homem íntegro. Uma pessoa dada à beprofundamente marcado pelo ensino que
bida alcoólica, além de falar coisas inrecebeu de sua mãe. Quero encerrar
convenientes também toma muitas deciparabenizando todas às mães e dizersões erradas. A integridade de uma peslhes que os seus ensinos aos seus filhos
soa dada à bebida está sempre em xeos acompanharão ao longo de toda a
que. Está claro aqui que não é próprio
vida. Feliz Dia das Mães.
dos reis desejar bebida forte. Aprendemos mais uma preciosa lição quanto à
Rev. Alexandro Luiz Ramos
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15/05 Cláudia Rodrigues Sardenberg Soares ................................. 99281-6102
CULTO AÇÃO DE GRAÇAS
17/05 Gabriela Correa Figueiredo ..................................................
99232-7733
18/05DIA
Weslei
Lopes Breder ..............................................................................
Próxima
quinta-feira,
às 20
CADA
FAMÍLIA
18/05 Fernanda Cavalcante Borges ................................................. 3964-0141
19/05
Sarah
Cristina
dos
Santos
Alves
............................................
3404-3518
Estão disponíveis em uma horas, haverá o Culto nos La-

res promovido pela UPH, na residência do casal, Paulo e
Tuliane. Toda a igreja está convidada a participar destes momentos de gratidão. A Van sair á d a p o r t a d o Te m p l o à s
19h30.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Segunda-feira, às 20 horas, Dayse
Viana; Sexta-feira, às 21 horas,
Leonardo.
Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas,
Amanda Breder.
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quartafeira, às 20 horas, o Estudo Bíblico será ministrado pelo Presb.
Pedro Leandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações será conduzida pela Junta
Diaconal.
CLASSE DE CASAIS
Em decorrência do limitado
número de professores, a aulas
da Classe de Casais serão
suspensa. Retornarão no próximo semestre.

GRUPO EMME
Em decorrência de agenda
apertada, o Grupo de Escola de
Música e de Evangelismo – EMME
não visitará a nossa igreja com o
seu musical este ano.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Hoje, em virtude da comemoração do dia das mães não
haverá ensaio após a Escola Dominical. b) Escalas: BERÇÁRIO (manhã e noite) – Hoje: Lílian Lima e
Silvana Pereira; Próximo domingo:
Noraci Bastos e Karine Matos. MATERNAL 1 (manhã e noite) – Hoje:
Kalley Arruda e Débora Alves; próximo domingo: Jéssika e Gabrielle
Couto. MATERNAL 2 (manhã e noite) – Hoje: Odara e Olívia Cieslak;
próximo domingo: Kataryne de
Araújo e Líllian Caroline. 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,
após o momento de cânticos, na
sala do Culto Mirim para crianças
de 3 a 8 anos. Dirigentes respon-

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Busca do Crescimento, O Rev. Jonathan Edwards
demonstra que a vida cristã é uma jornada, uma peregrinação ao céu e, no caminho, somos chamados para ser alunos
na escola de Cristo.

sáveis: Évila Cavalcante e Davi
Kishima, Culto 9; próximo domingo: Lucas Silva, Milena Caires e
Luísa Neri, Culto 10; d) Treinamento: Em 27 de maio, das 8 às
18 horas, haverá um treinamento
para toda a equipe do Departamento Infantil. Os irmãos que ainda não
preencheram a ficha de inscrição,
favor, procurar o Diác. Emanoel.
Toda equipe do Departamento Infantil está convocada para este treinamento; e) Queridos Pais: Para
o salutar andamento das aulas e o
eficiente aprendizado dos pequeninos é muito importante as crianças portarem Bíblias para participarem das atividades do Ministério
da Infância. Por isso, antes de saírem de suas residências, POR FAVOR, lembrem seus filhos de pegar suas Bíblias.
UMP
Próxima sexta-feira, a
partir das 20 horas, haverá o Estudo Bíblico na Epístola aos Romanos, promovido pela UMP. Será na casa do
nosso irmão Diêgo Ferreira.

ESCALAS
PROFESSORES
Hoje haverá Classe Única em
virtude das comemorações do Dia
das Mães.
Professores da Escola Dominical de 21/05: Classe I –
Wanildete; Classe II – Sônia;
Classe III – Presb. Kléber, Classe IV – Presb. Marcus Kleber;
Classe de Jovens – Rev. Alexandro; Classe de Adolescentes –
Presb. Sandro; Classe de Catecúmenos – Presb. Paulo.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 21/05: Classes de Adultos: Classes I, II, III e
IV – Lição 05; Classe de Casais –
Lição 1; Classe de Jovens: Estudos no Breve Catecismo – O Pecado, páginas 162 a 166; Adolescentes – Lição 11; Classe de
Catecúmenos – Lição 9.
PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo domingo: Rev. Alexandro.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 161: O que é um sacramento? Resposta: Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua Igreja, para significar, selar
e conferir àqueles que estão no pacto da graça os
benefícios da mediação de Cristo; para os fortalecer
e lhes aumentar a fé e todas as mais graças, e os
obrigar à obediência; para testemunhar e nutrir o
seu amor e comunhão uns para com os outros, e para distingui-los dos
que estão fora. Referências: Mateus 28:20; Atos 2:38; Romanos 4:11;
1ª Coríntios 10:16, 17, 21; Efésios 4:3-5; Gálatas 3:27-29.
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Ensino de Mãe

príncipes desejar bebida forte” (Provérbios 31:4). A mãe de Lemuel além de
ensinar seu filho a ter uma vida de santidade também procurou fazer dele um
homem íntegro. Uma pessoa dada à bebida alcoólica, além de falar coisas inconvenientes também toma muitas decisões erradas. A integridade de uma pessoa dada à bebida está sempre em xeque. Está claro aqui que não é próprio
dos reis desejar bebida forte. Aprendemos mais uma preciosa lição quanto à

A mãe de Lemuel lhe ensinou a verdade
em amor.
Nesse breve trecho da Escritura Sagrada temos o relato de um filho que foi
profundamente marcado pelo ensino que
recebeu de sua mãe. Quero encerrar
parabenizando todas às mães e dizerlhes que os seus ensinos aos seus filhos
os acompanharão ao longo de toda a
vida. Feliz Dia das Mães.

Rev. Alexandro Luiz Ramos
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e) Coral Cantares
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CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 38:1-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Demétrius
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

Sou dizimista porque...
• Participo das bênçãos de Deus
(Malaquias 3:10-11)
• Deus é dono de tudo (Salmo 24:1)
• Tudo vem das mãos de Deus (1º
Crônicas 29:14)
• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
• Deus supre minhas necessidades
(Filipenses 4:19)
Solicitamos ao dizimistas que
confirmem seus nomes na lista
fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

EDIFICAÇÃO
a) Oração Preparatória
b) Leitura Bíblia:
Números 13:1-3 e 25-33
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 146
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
15/05
15/05
17/05
18/05
18/05
19/05

José Cláudio de Andrade ..................................................... 99108-1786
Cláudia Rodrigues Sardenberg Soares ................................. 99281-6102
Gabriela Correa Figueiredo .................................................. 99232-7733
Weslei Lopes Breder ..............................................................................
Fernanda Cavalcante Borges ................................................. 3964-0141
Sarah Cristina dos Santos Alves ............................................ 3404-3518

