Nº 1.457 – 25 de junho de 2017

Pastoral

Da Ética Protestante
“Naqueles dias, não havia rei em Israel; cada qual fazia o
que achava mais reto” (Juízes 17:6)

De acordo com R. N. Cham- estudo do dever. Os padrões de
plin, comentarista bíblico do sé- certo e errado fundamentam-se
culo passado, a ética é um dos em padrões pré-estabelecidos.
seis ramos tradicionais da filo- Tais padrões transcendem as
sofia: ética, política, lógica, gerações. Os cristãos creem: a
gnosiologia, estética e metafísi- Bíblia é a única e infalível regra
ca. Ética deriva da palavra gre- de fé e prática, portanto, a rega ethos que significa costume velação escrita deve reger, delidisposição ou hábito. A ética near e balizar todos os seus
exerce uma tarefa primordial na costumes, valores e crenças.
teologia: o que deve e
Os deveres e comporo que não deve ser fei“A ética é
tamentos se orientam
to. Qual a conduta ideal
ao que está estabelerelativa e
para o indivíduo?
cido pelas normas
sofre as
A ética de nossos dias
bíblicas e não pelas
é caracterizada pelo mutações da mutações do contexto.
situacionismo, ou seja, as sociedade”
Que Deus nos ajude
normas sofrem mudana aplicarmos Sua eterças com as transformações das na e infalível Palavra em todas
crenças, valores e costumes da
as questões éticas que
sociedade. A ética é relativa e
permeiam e desafiam as nossofre as mutações da sociedade.
sas vidas: “Porque a palavra
Por exemplo, a aceitação e valide Deus é viva, e eficaz, e
dação social da prática homosmais cortante do que qualsexual. O homossexualismo torquer espada de dois gumes,
nou-se aceitável porque os pae penetra até ao ponto de didrões de relacionamento mudavidir alma e espírito, juntas
ram, então a ética tem de ser ene medulas, e é apta para
quadrada nessa nova realidade.
Os protestantes não são discernir os pensamentos e
situacionistas. Pelo contrário, propósitos do coração”
são deontológicos. Deon = de- (Hebreus 4:12).
Rev. Jefferson Batista Neres
ver, tológica = estudo, ou seja,
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ASSEMBLEIA 2ªIPT
O Conselho convocou a
Assembleia Geral Extraordinária da
Igreja para reunir-se em 13 de agosto de 2017, às 9 horas em nosso templo, para deliberar sobre as seguintes matérias: a) eleição e/ou reeleição de seis diáconos. Estão com o
mandato vencendo em 24 de novembro de 2017 os irmãos: Antônio Nonato
da Silva Neto, Elizeu da Silva Couto,
José Francelino Pereira Júnior, Moisés
Ferreira da Silva e Tiago Barros
Ferreira. O mandato do Diác. Ângelo
Roberto Faria de Matos vendeu em
22 de abril de 2017; b) eleição e/ou
reeleição de três presbíteros. Estão
com o mandato vencendo em 19 de
agosto de 2017 os irmãos: Lusérgio
Sales de Sousa, Paulo Alves Honorato
e Pedro Leandro Marra. c) Concessão de título de Presb. Emérito da 2ª
IPT ao Presb. Sóstenes Aranha Cavalcante, conforme preceitua o Art.
57 da CI/IPB: Aos presbíteros e aos
diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma Igreja por mais
de 25 anos, poderá esta, pelo voto
da Assembleia, oferecer o título de
Presbítero ou Diácono Emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos. As prévias da
Assembleia ocorrerão no dia 6 de
agosto de 2017. Todos os membros
comungantes, da sede e congregações estão convocados. Desde já,
vamos orar em favor da Assembleia a
fim de que as decisões estejam de
acordo com a soberana vontade do
nosso bondoso Deus.

PMF 2017
No mês de julho será realizado
mais um Projeto Missionário de Férias – PMF, pela Federação de Mocidade do Presbitério do Distrito Federal – FEMODF. Todos os nossos
jovens estão convidados a participar. A nossa igreja ajudará financeiramente e com doações dos seguintes alimentos: arroz, feijão,
macarrão, óleo, café, farinha de
mandioca e flocão de milho. Os mantimentos serão recolhidos em um baú
na saída do Salão Social até a próxima sexta-feira. Mais informações
com o Hugo Ferreira.
ESCALA DE PROFESSORES
Informamos a todos os amados
irmãos professores da Escola Dominical, das classes de adultos, jovens
e adolescentes que se encontra em
nosso mural a escala para o próximo
semestre. Observação: Esta escala é apenas indicativa, a definitiva
será sempre a do Boletim Dominical.
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quartafeira, às 20 horas, daremos continuidade a
série, Personagens
ao Redor da Cruz: Os sínicos que
disseram mais do que pensavam sob a ministração do Rev.
Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira, às
20h30, a Reunião de Orações
será conduzida pela UCP.

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra Caído, Mas Não Derrotado, Wayne A. Mack
nos mostra como lidar biblicamente com o desânimo, o abatimento e o esgotamento.

REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson lecionará
na Escola Dominical de nossa congregação na Região Administrativa
de Santa Maria-DF, razão pela qual
estará ausente dos trabalhos matutinos na Sede.
ANA ELIZA
Desde sexta-feira, a Ev. Ana
Eliza está em Patos de Minas-MG,
ministrando um treinamento para o
Departamento Infantil sobre Ensino
Criativo. Retornará às suas atividades próxima terça-feira.
REV. ALEXANDRO
Hoje, no momento do culto solene, o Rev. Alexandro estará na 4ª
Congregação da 2ª IPT em Águas
Lindas-GO, pregando e ministrando
a Santa Ceia do Senhor.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito Louvor:
Hoje, ensaio após a Escola Dominical, na sala do
Culto Mirim. b) Escalas: BERÇÁRIO
(manhã e noite) – Hoje: Silvana Pereira e Lílian Lima; Próximo domingo:
Karine Matos e Noraci Bastos; MA-

TERNAL 1 (manhã e noite) – Hoje:
Jéssika e Gabrielle Couto; próximo domingo: Andréia e Vanessa Cristina. MATERNAL 2 (manhã e noite) – Hoje:
Odara e Olívia Cieslak; próximo domingo: Kataryne de 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 Infantil: Hoje, após o momento de
cânticos, na sala do Culto Mirim para
crianças de 3 a 8 anos. Dirigentes responsáveis: Lucas Silva, Milena Caires
e Luísa Neri; próximo domingo: Culto
Mirim; d) 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.
UPA
Próxima sexta-feira,
às 20 horas, no Salão
Social, a UPA em parceria com a UMP promoverá um debate. Todos os adolescentes e jovens estão convidados a
participar.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 168: O que é a Ceia do Senhor? Resposta: A Ceia do Senhor é um sacramento do Novo
Testamento no qual, dando-se e recebendo-se pão
e vinho, conforme a instituição de Jesus Cristo, é
anunciada a sua morte; e os que dignamente participam dele, alimentam-se do corpo e do sangue de
Cristo para sua nutrição espiritual e crescimento na graça; têm a sua
união e comunhão com ele confirmadas; testemunham e renovam a
sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns para com
os outros, como membros do mesmo corpo místico. Referências: Mateus
26:26-27; 1ª Coríntios 10:16-21 e 11:23-27.
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Da Ética Protestante

nou-se aceitável porque os padrões de relacionamento mudaram, então a ética tem de ser enquadrada nessa nova realidade.
Os protestantes não são
situacionistas. Pelo contrário,
são deontológicos. Deon = dever, tológica = estudo, ou seja,

e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas
e medulas, e é apta para
discernir os pensamentos e
propósitos do coração”
(Hebreus 4:12).
Rev. Jefferson Batista Neres

Anotações

Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 66:1-3
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica:
1º Crônicas 29:10-22
e) Hino Congregacional nº 132

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Daniel 9:19
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Perfeito Louvor
c) Coral Canto Livre
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Antônio B.

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.

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Mariano
b) Hino Congregacional nº 400
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
23/06
25/06
25/06
25/06
25/06
26/06
27/06
28/06
29/06

Henrique de Castro Martins ................................................... 3703-2408
Bruno Eler Viana Santos ...................................................... 98414-6221
Euvaldo Campos Teixeira .................................................... 99975-7754
Milena Teixeira Caires ......................................................... 98147-3337
Jefferson Carvalho Veras Vidal ............................................ 98533-7674
Luciana França Martins Rangel ............................................ 998126-9680
Bárbara Rosa Lopes Cavalcante .......................................... 98147-2765
Argimiro Rodrigues de Sousa .............................................. 99957-5632
Guilherme Augusto Rios de Cerqueira ................................... 37035-996

