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Pastoral

Natal: O amor de Deus
“Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que
pela sua pobreza, vos tornásseis ricos” (2ª Coríntios 8:9)
Estamos nos aproximando do o poder, e a honra e a glória para
Natal. Esta data tem marcado o sempre (1º Crônicas 29:12). Ele
calendário universal há séculos. O é o Mediador, Sustentador e Reque é o Natal? Para o comércio, dentor de toda a Criação.
o Natal é um período singular de
Cristo se fez pobre: Nasoportunidade para auferir subs- ceu em uma família pobre, não
tancial lucro financeiro. O consu- deitou em um berço esplêndimo é estimulado ao máximo. As do, o Filho do Homem não tipessoas estão tomadas do “es- nha onde reclinar a cabeça, não
pírito natalino” e, são compelidas teve tudo de bom e do melhor
a comprar sem medir as
em seu crescimento,
consequências.
mas a pobreza de Je“O nosso
Além do mecanismo
sus aponta para a Sua
Senhor
consumista, outra definicondição, “e o Verbo
ção perigosa do Natal é
se fez carne”. Ele se
desceu das fez pobre ao se tornar
a centralização de figuras folclóricas como o
um homem, pois, a dialturas
papai noel, anões, renas,
ferença entre a existêntrenó, neve e assim por das riquezas cia divina e a humana é
diante. Todo esse aparainfinita.
para a
to tem ofuscado o verAo se fazer pobre
dadeiro sentido do Natal. profundidade para nos enriquecer,
Mas o que é o Natal
Cristo comunicou a inepara os cristãos? No da pobreza” fável graça de Deus.
Natal cristão há lugar
Essa Graça é o amor inpara confraternização familiar e condicional que se desdobra
a troca de presentes, mas es- para a salvação de quem não
sas ações não perfazem o Na- merece. O nosso Senhor destal cristão em sua essência. O ceu das alturas das riquezas
cerne do Natal cristão é o amor para a profundidade da pobrede Deus manifestado em uma za. Portanto, o Natal cristão
frágil manjedoura.
considera seriamente a manifesCristo sendo Rico: Ele é o Cri- tação da maravilhosa graça de
ador e Senhor de todo o vasto Deus no nascimento de Jesus
universo. Riquezas e glória pro- Cristo, nosso Salvador.
cedem d’Ele, Ele domina sobre
tudo e todos, nas mãos d’Ele está
Rev. Jefferson Batista Neres

verticalCulto
e reformou
todos os arde Louvor
mários da Cozinha para melhor
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CANTATA CORAL CANTARES
______Hoje
________________
______________
______
_________________________
______________
___________ PINTURA TEMPLO
será
a
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CoCom a graça e a bênção de
ral Cantares. Vamos, com ale1. Convite: Mateus 2:1-2
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2. Hino Congregacional nº 239
Hoje haverá o momento Quadras da igreja. Até o dia 22
____________________________________________________________________________________________
para
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____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
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João
1:1-8
Paulo
(1ª
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Vice-Presitusiasmo,
participar
de
tão
útil
____________________________________________________________________________________________
dente: Rev. Eudes Oaks (1ª
ministério.
1º Secretário de Proto5. Mensagem:
____________________________________________________________________________________________ IPC);
colo: Rev. Charles Mota (2ª
CULTO DIA 31
Jefferson de Atas:
2º Secretário
Por decisão do nosso Con- IPAL);Rev.
selho, próximo dia 31, a partir Rev. Reginaldo Costa (3ª IPC);
das 20 horas, haverá o Culto Secretário Executivo: Rev.
6. Pastorais
no qual será ministrada a Santa Silas Matos (5ª IPC).
Ceia e será dada posse às diretorias e nomeados. Posterior- ESTUDO BÍBLICO
7. Cantata: Coral Cantares
Próxima quarta-feira,
mente ocorrerá um delicioso
jantar. Os participantes deverão às 20 horas, sob a
do Rev.
inscrever-se
com aporque...
Junta Dia- ministração
Sou dizimista
8. Conclusão
Jefferson,
daremos
conconal.
• Participo das bênçãos de Deus
(Malaquias 3:10-11)
tinuidade a série, Pecados Into• Deus é dono de tudo (Salmo 24:1)
cáveis
– Egoísmo.
Os pecados
NOVAS
CORTINAS
• Tudo vem das mãos de Deus (1º
9. Oração
e Bênção
Crônicas 29:14)
sutis
podem
nos
induzir
a pensar
Louvamos
à
Deus
pela
libe• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
ralidade
nossa
querida
irmã, que estamos agindo corretamen• Deus de
supre
minhas
necessidades
(Filipenses 4:19)
altamente
a dona
Hilda que, confeccionou te.
10.São
Amém
Trípliceenganosos e
Solicitamos
ao dizimistas
e instalou
a nova
cortina doque
Sa- conduzem a pecados com
confirmem seus nomes na lista
consequências mais danosas e crílão Social,
e as docortinas
fixada no mural
Salão
Social, semanalmente.
BlackOut do templo. Somente ticas.
POSLÚDIO
o Eterno para recompensá-la.
REUNIÃO
DE ORAÇÕES
Aniversariantes
da Semana
Próxima quarta-feira, às
COZINHA
18/12 Diego de Souza ..................................................................... 3037-1499
23/12
Hélioadquiriu
Neves Pereira
3356-2080
A igreja
um ...............................................................
freezer 20h30, a Reunião de OraAGENDA
Anotações

ções será conduzida pelo Presb.
Israel.
FÉRIAS OBREIROS
Tomar Conhecimento do período de férias dos obreiros: 1)
Rev. Jefferson de 2 a 11 de Janeiro de 2018 e de 10 a 30 de
julho de 2018; 2) Rev.
Alexandro de 12 a 31 de janeiro de 2018 e 1° a 10 de julho
de 2018; 3) Ev. Ana Eliza de 12
de dezembro de 2017 a 3 de
janeiro de 2018; 4) Ev. Daniel
de 1° a 20 de janeiro de 2018 e
1° a 10 de julho de 2018; 5)
Ev. Cristiano de 1° a 30 de janeiro de 2018; 6) Ev. Rogério
de 2 a 17 de janeiro de 2018 e
15 a 30 de julho de 2018; 7)
Ev. Sílvio de 1° a 30 de dezembro de 2018; Ev. Valdemir de 11
a 31 de janeiro e de 22 a 30 de
julho de 2018.
REV. ALEXANDRO
Hoje, no momento do Culto
Solene, o Rev. Alexandro estará na 4ª Congregação da 2ª IPT
em Águas Lindas-GO pregando
a Palavra de Deus e ministrando a Santa do Senhor àqueles
irmãos.

SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Está de férias.
Retornará às atividades em fevereiro; b) Escalas: BERÇÁRIO:
Hoje (manhã): Noraci Matos e
Karine Bastos; Próximo domingo (manhã): Silvana Pereira e
Lílian Lima; MATERNAL I: Hoje
(manhã): Jéssika e Gabriele
Couto; Próximo domingo (manhã): Vanessa e Andréia
Cristina; MATERNAL II: Hoje
(manhã): Olívia Cieslak e Ana
Gabrielle Borge; Próximo domingo (manhã): Odara Cieslak
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 Infantil, Berçário e Maternais I
e II: Neste e nos próximos domingos, em virtude das Cantatas
de Natal, o predinho estará fechado, durante o Culto vespertino. As crianças permanecerão

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Herdeiros da Aliança, de Susan Hunt é um plano prático para integrar a educação cristã em todas as áreas da
vida. Demonstra o que acontece quando, dia após dia,
semana após semana, geração após geração, os cristãos
exercem os privilégios e as responsabilidades de viver no
contexto da aliança.

com seus pais no templo.
Retornarão às suas atividades
em janeiro de 2018; d) Classe
Única de Férias (4 a 11
anos): Neste domingo, na sala
do Culto Mirim, Professor responsável: Paulo Pessoa e
Gustavo Manso (Especial de
Natal); Próximo domingo 24/
12: Nathália e Anderson Poubel
(Especial de Natal); 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.
ACAMPAMENTO 2018
Estão abertas às inscrições

para o acampamento de jovens
no período de carnaval em
2018: “Seguindo a Verdade
em Amor”. Será de 09 a 13 de
fevereiro. O valor da inscrição é
R$ 80,00 até o fim deste mês e
R$ 100,00 para quem quiser
parcelar em até três vezes. Para
mais informações procure a diretoria da UMP. Todos os jovens
e adolescentes estão convidados a participar.
ESCALAS
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical de 24/12: Classe I – Rev.
Jefferson; Classe II – Presb.
Paulo; Classe III – Presb.
Sandro; Classe IV – Wesley;
Classe de Jovens – Rev.
Alexandro; Classe de Adolescentes – Lucas Alves.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 192: O que pedimos na terceira petição?
Resposta: Na terceira petição, que é: “Seja feita a tua
vontade, assim na terra como no céu”- reconhecendo
que, por natureza, nós e todos os homens somos, não
só inteiramente incapazes e indispostos a conhecer e
fazer a vontade de Deus, mas propensos a rebelar-nos contra sua
palavra, a desanimar-nos e a murmurar contra sua providência, e inteiramente inclinados a fazer a vontade da carne e do diabo, pedimos que
Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos demais toda a cegueira,
fraqueza, indisposição e perversidade do coração, e pela sua graça
nos faça capazes e prontos para conhecer, fazer e submeter-nos à
sua vontade em tudo, com humildade, alegria, fidelidade, diligência,
zelo, sinceridade e constância, como os anjos fazem no céu. Referências: Daniel 7:10; 1º Samuel 3:18; Ezequiel 11:19; Isaías 38:3; Jeremias
31:18; Salmo 73:3; Malaquias 6:8; Mateus 6:10; Atos 21:14; 1ª Coríntios
2:24; Romanos 2:7; Tito 3:3; Efésios 1:17-18; 2ª Coríntios 1:12.
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Natal: O amor de Deus

Anotações
____________________________________________________________________________________________

Culto de Louvor
PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

1. Convite: Mateus 2:1-2
2. Hino Congregacional nº 239

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. Oração
4. Leitura Bíblica: João 1:1-8

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5. Mensagem:
Rev. Jefferson
6. Pastorais
7. Cantata: Coral Cantares

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.

8. Conclusão
9. Oração e Bênção
10. Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
18/12 Diego de Souza ..................................................................... 3037-1499
23/12 Hélio Neves Pereira ............................................................... 3356-2080

