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Pastoral

Renovando as forças em Deus
“mas os que esperam no SENHOR renovam as suas forças, sobem
com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não
se fatigam” (Isaías 40:31)
Boa parte de nós chega ao fim
Por isso, se faz necessário
do ano no limite das forças. A rotina enfatizar, sempre, nossa necessidado trabalho, as idas e vindas no trân- de de Deus. Deus não é contingensito congestionado, as tarefas de te. Com Ele às coisas não acontecasa, as obrigações com os filhos, cem por acaso. Ele dispõe Sua graetc. Essas e outras coisas sugam ça ao fraco e ao cansado para o
nossas energias e por vezes, tam- revigorar. É em Deus, portanto, e
bém, nossa paciência. Portanto, é no voltar-se para Ele que o fraco
natural começar o ano tomado pelo, encontra força e o cansado desintenso, desejo de um período de canso, alento e refrigério. Contuférias para renovar as fordo, é preciso observar o
ças e assim enfrentar mais
que se requer de nós.
“É em Deus,
um ano de trabalho.
É preciso esperar em
Contudo, todos nós sa- portanto, e no Deus. Essa é a chave que
bemos que, ao findar as voltar-se para Ele nos abre a porta para a
que o fraco
férias nós voltamos à rotirenovação. Mas, é preciso
encontra
força e o dizer que o “esperar” aqui
na da vida com nossas aticansado
vidades diárias e o desgasnão está ligado, de forma
descanso,
alento
te é inevitável. Nesse ponalguma, a ideia de cruzar
e refrigério”
to, precisamos entender
os braços. Pelo contrário,
que, ainda que seja legíti“os que esperam no Semo e necessário um período de fé- nhor...” são aqueles que renunciam
rias para o revigoramento das for- seus próprios e frenéticos esforços
ças nós precisamos de algo além para salvar-se e se volvem para Deus
das contingências dessa vida.
na expectativa de substituir sua forNós precisamos de Deus. É nEle ça desgastada por uma nova.
e somente nEle que nossas forças
Essa força vem de Deus como
são verdadeiramente renovadas, nutriente interior que fortalece o
pois, o ser humano sem Deus e por cristão com uma força que não fasi só ainda que no vigor de suas lha diante das exigências da vida.
forças pode ser tomado pelo can- Que Deus nos abençoe e renove
saço, pela fadiga e ser dominado nossas forças na medida em que
pelas circunstâncias. É isso que nos depositamos nEle nossa confiança
mostra o versículo 30: “Os jovens e esperança.
se cansam e se fadigam, e os
Rev. Alexandro Luiz Ramos
moços de exaustos caem”.

AGENDA
Anotações

REV. JEFFERSON
Culto de

Louvor

Desde o dia 1° até o dia 11 de

____________________________________________________________________________________________ janeiro, o pastor titular, Rev.
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ESTUDO BÍBLICO
Jefferson,
desfrutará de justas, nePróxima
quarta-feira,
_______
________________________
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cessárias
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férias. Orea) Convite:
Salmo 50:1-2
às 20 horas, sob a
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Rev.
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REUNIÃO
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20h30, a Reunião de Orações
c)
Oração
Audível
de
Confissão
será conduzida pelo Rev. Alexandro. tor titular, o pastorado da 2ª IPT, a
____________________________________________________________________________________________ convite
do Rev. Jefferson, estará
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
sob
a responsabilidade do Rev.
SEMANA
DE
________________________
_________ORAÇÕES
___________________________________________________________
conforme preceitua o
CONSAGRAÇÃO
Sexta-feira passada encerramos Alexandro,
a) Oração de Gratidão: Diác. Ângelo
________________________de
__________
__________________________
_________________________
___ Art. 33, § 2° da CI/IPB.
a____
Semana
Orações.
Tivemos
a

participação de todas as Sociedades Internas e do Coral Cantares na
condução
dessa reunião
e uma boa
Sou dizimista
porque...
• Participo
das bênçãos
de Deus
frequência
ao longo
da semana.
Lou(Malaquias 3:10-11)
vamos
a éDeus,
pois,
que
• Deus
dono de
tudosabemos
(Salmo 24:1)
• Tudo vem das mãos de Deus (1º
Ele ouviu
às nossas
Crônicas
29:14) orações e há de
• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
respondê-las
acordo
com sua
• Deus suprede
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4:19)
santa(Filipenses
e soberana
vontade.
Solicitamos ao dizimistas que
confirmem seus nomes na lista
fixada
no mural do Salão
FÉRIAS
JANEIRO
Social, semanalmente.

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
ENCONTRO
CASAIS 2018
b) Reforço de Avisos do Boletim

De 5 a 7 de outubro, no Hotel

EDIFICAÇÃO
Thermas
DiRoma, em Caldas Novas
a) Oração Preparatória
b)
Leitura
Bíblia:
Gênesis 19:1-22
de Goiás, sob
a ministração
do Rev.
c) Mensagem: Rev. Alexandro
Eurípedes
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d) Hino Congregacional nº 400

o Encontro de Casais da 2ª IPT. O
CONCLUSÃO

valor
do investimento
será de R$
a) Oração
Final
b) Impetração
da Bênção
1.000,00
e, poderá
ser dividido da
c) Amém Tríplice

seguinte forma: entrada de R$

POSLÚDIO
até o dia 10 de fevereiro e
O mês de janeiro é um mês atípico 160,00
em relação aos outros meses do ano, sete parcelas de R$ 120,00. Os caAniversariantes da Semana
pois, muitas pessoas gozam férias. sais que optarem por ir de ônibus
08/01 Cleomar Webert Alves da Silva ..............................................................
arcarão com a taxa de R$
150,00
Em09/01
decorrência
de de
talCastro
fato, os
tra-................................................
Alice Maria
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3561-5039
10/01 Ailton Ferreira .......................................................................
3353-2132
e insbalhos
nossa
igreja
sofrem..........................................................
uma (por casal). Mais informações
10/01deNeusa
Alves
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3044-6996
10/01
Thiago
P.
Maksoud
.................................................................
3351-1476
leve
arrefecida. No entanto, as ati- crições com o casal, Diác. Dennes
11/01 Rosangela Vasconcelos Campos Dantas ................................. 3546-5561
11/01
Jhonata
Nunes o
Corrêa
98262-6295
e Helayne.
vidades Wesley
regulares
seguem
seu .............................................
12/01 Claudina Neri Barros ............................................................. 3354-1017

12/01Vamos
Kalley continuar
da Silva Gomes
...........................................................
3563-8156
curso.
orando
em
12/01 Moisés Ferreira da Silva ........................................................ 3355-2517
13/01
Alves de
de nossos
Oliveira ............................................................
favor
dasCila
viagens
irmãos ACAMPAMENTO 2018 3036-1999
13/01 Neuza Machado de Mesquita Barros ....................................... 3352-7126
Estão
abertas às inscrições
para
13/01trabalhos
Vanessa Nascimento
dos Santos Ramos
.................................
3263-1821
e pelos
de nossa igreja.

o acampamento de jovens no perí-

las: BERÇÁRIO: Hoje (manhã e noite):

odo de carnaval em 2018: “Seguin-

Silvana Pereira e Lílian Lima; Próximo

do a Verdade em Amor”. Será de

domingo (manhã e noite): Noraci Ma-

09 a 13 de fevereiro. O valor da

tos e Karine Bastos; MATERNAL I: Hoje

inscrição é simbólico de apenas R$

(manhã e noite): Vanessa e Andréia

100,00 (cem reais) Para mais infor-

Cristina; Próximo domingo (manhã e

mações procure a diretoria da UMP.

noite): Jéssika e Gabriele Couto; MA-

Todos os jovens e adolescentes es-

TERNAL II: Hoje (manhã e noite): Odara

tão convidados a participar.

Cieslak e Kataryne Araújo; Próximo
domingo (manhã e noite): Olívia Cieslak

LISTA DOS DIZIMISTAS

e Ana Gabrielle Borges; c) Culto In-

Solicitamos aos dizimistas que con-

fantil: Neste domingo, na sala do Cul-

firmem seus nomes na lista fixada no

to Mirim para crianças de 4 a 8 anos:

mural do Salão Social, semanalmente.

(4 a 6 anos) Milena Caires e Geovana
Soares; (7 a 8 anos) Évila Cavalcante

ESCALA DE PROFESSORES

e Gabriel Soares; Próximo domingo (4

A nova escala de professores do

a 6 anos) Beatriz Machado e Amanda

próximo semestre está afixada em

Souza; (7 a 8 anos) Lucas Silva e Davi

um dos murais do Salão Social. Esta

Kishima; d) Classe Única de Férias

escala é indicativa. A definitiva será

(4 a 11 anos): Neste domingo, na sala

a do Boletim.

do Culto Mirim, Professores responsáveis: Eliete Almeida e Hélia Gomes (Herói

SOCIEDADES INTERNAS

da Fé: Abel); Próximo domingo, 14/01:
Ev. Ana Eliza (Herói da Fé: Noé); e)

DEPARTAMENTO

Queridos Pais: Para o salutar anda-

INFANTIL

mento das aulas e o eficiente aprendi-

a) Perfeito Louvor:

zado dos pequeninos é muito impor-

Está de férias. Retornará

tante as crianças portarem Bíblias para

às atividades em fevereiro; b) Esca-

participarem das atividades do Minis-

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em Pastores da Família Voddie Baucham Jr, nos mostra
como Deus tem nos chamado, como pais, a caminhar resoluta e piedosamente no desenvolvimento do discipulado,
por meio da Escritura Sagrada, em nosso lar, fazendo de
nossa família verdadeiros seguidores de Cristo.

tério da Infância. Por isso, antes de

de 14/01: Classes I ,II, III e IV –

saírem de suas residências, POR FA-

Rev. Jefferson; Classe de Jovens

VOR, lembrem seus filhos de pegar suas

e Adolescentes: Presb. Cícero.

Bíblias.
LIÇÕES
ESCALAS

Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 14/01: Classes de

PROFESSORES
Professores da Escola Dominical

Adultos: Classes I, II, III e IV – Lição 7; Classe de Jovens e Adoles-

CATECISMO MAIOR
Pergunta 195: O que pedimos na sexta
petição? Resposta: Na sexta petição, que é: “Não nos
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal” - reconhecendo que o mui sábio, justo e gracioso Deus, por
diversos fins, santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que
sejamos assaltados, frustrados e feitos por algum tempo cativos pelas
tentações; que Satanás, o mundo e a carne estão prontos e são
poderosos para nos desviar e enlaçar, que nós, depois do perdão de
nossos pecados, devido à nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos, não somente sujeitos a ser tentados e dispostos a
nos expor às tentações, mas também, de nós mesmos, incapazes e
indispostos para lhes resistir, sair ou tirar proveito delas: e que somos
dignos de ser deixados sob o seu poder -, pedimos que Deus de tal
forma reja o mundo e tudo o que nele há, subjugue a carne, restrinja a
Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça
e nos desperte à vigilância no seu uso; que nós e todo o seu povo
sejamos guardados, pela sua providência, de sermos tentados ao pecado; ou que, quando tentados, sejamos poderosamente sustentados
pelo Espírito, e habilitados a ficar firmes na hora da tentação; ou,
quando, fracassados, sejamos levantados novamente, recuperados da
queda, e que façamos dela uso e proveito santos; que a nossa
santificação e salvação sejam aperfeiçoadas, Satanás calcado aos
nossos pés e nós inteiramente libertados do pecado, da tentação e de
todo o mal, para sempre. Referências: 2º Crônicas 32:31; Jó 2:2,6;
Provérbios 7:22; Salmo 19:13; 51:10,12; 81:11,12; 119:133; Mateus
6:13; 26:41; Marcos 4:19; Lucas 21:34; 1ª Pedro 1:6,7; 5:8,10; Tiago
1:14; Gálatas 5:17; Romanos 7:18,19; 8:28; 16:20; 1ª Timóteo 6:9;
João 17:15; Hebreus 2:18; 13:20,21; 1ª Coríntios 10:13; 2ª Coríntios
12:8; Efésios 3:14-16; 4:11,12; 1ª Tessalonicenses 3:13; 5:23.

Pastoral
PLANTÃO

centes – Os Pilares da Fé – Sola
Scriptura – páginas 53 a 64.

Nesta semana: Diêgo,
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e
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Anotações
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 50:1-2
b) Hino Congregacional n° 19
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 49:1-20
e) Hino Congregacional nº 137
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 51:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Ângelo
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: Gênesis 19:1-22
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 400
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
08/01
09/01
10/01
10/01
10/01
11/01
11/01
12/01
12/01
12/01
13/01
13/01
13/01

Cleomar Webert Alves da Silva ..............................................................
Alice Maria de Castro Pereira ................................................ 3561-5039
Ailton Ferreira ....................................................................... 3353-2132
Neusa Alves de Araújo .......................................................... 3044-6996
Thiago P. Maksoud ................................................................. 3351-1476
Rosangela Vasconcelos Campos Dantas ................................. 3546-5561
Wesley Jhonata Nunes Corrêa ............................................. 98262-6295
Claudina Neri Barros ............................................................. 3354-1017
Kalley da Silva Gomes ........................................................... 3563-8156
Moisés Ferreira da Silva ........................................................ 3355-2517
Cila Alves de Oliveira ............................................................ 3036-1999
Neuza Machado de Mesquita Barros ....................................... 3352-7126
Vanessa Nascimento dos Santos Ramos ................................. 3263-1821

