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VOCÊ PRECISA SABER!!! – Ser pregador, evangelista,
pastor-mestre não é algo que você escolhe fazer. Na verdade,
você é chamado por Deus, e constrangido a aceitar o encargo,
como podemos ver em inúmeros casos explícitos na Bíblia.
Moisés, Jeremias e Paulo são bons exemplos desta verdade.
Este último chega a dizer: “Ai de mim se não pregar o
evangelho” (1Co 9.16). Portanto, uma concepção tão elevada
da pregação e do ensino da palavra de Deus não pode ser
apenas uma imitação – no sentido de falsificação, que não seja
percebido pelas ovelhas do Senhor Jesus. Por outro lado, o
verdadeiro pastor não descansará enquanto o rebanho sob o seu
cuidado não der ouvidos ao ensino de Deus. Ele foi chamado a
pregar e ensinar, e tem de fazer isto.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Desde o início do mês
de maio estamos estudando a carta aos Efésios com o
Presbítero Daniel. O pastor Juarez continua com a classe dos
novatos. Conclamamos aos irmãos: Venham para a EBD, e
tragam os seus filhos. Não negligenciem a graça do Senhor.
CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA – Considerando a
necessidade de um conhecimento mais sistematizado das
Escrituras, estamos preparando um “Curso Básico de Teologia”
a ser ministrado em nossa Igrejinha nas quartas e sábados, das
19 às 22 horas, a partir de julho. As disciplinas são as mesmas
ministradas na Faculdade Evangélica, com exceção daquelas
que podem ser cursadas em escolas seculares. Os interessados
devem procurar o Presbítero Iremar para efetuar a matrícula.
ANIVERSARIANTES – Dia 05 – Elieudes C. O. Isidro
Gomes (8813-0437) e Jussara P. de Castro (8713-2871); Dia
10 – Samuel de O. P. Souto (8859-0007); Dia 12 – Edna B.
M. Fonseca (3225-3138; Dia 14 – Antonio M. da Silva; Dia
25 - Gláucia Diniz Ferreira (3245-1643); Dia 28 - Gláucio
M. de Vasconcelos (8887-7369; - Dia 29 – Kallyane K. da
Nóbrega (3244-2163) e Maria Nina F. Ataíde (3043-8857).
Que Deus abençoe os seus santos.

Ofertas
“Cada
um
contribua
segundo tiver proposto
no coração, não com
tristeza
ou
por
necessidade;
porque
Deus ama a quem dá
com alegria” (2Co 9:7).
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

SEGUNDA
14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

QUARTA
19:30h Culto de
Doutrina e Oração.

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
15:00h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
17:00h– Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Fábio, Glaucinha, Lúcia, Luiz Cláudio, Nilce (filha e
cuidadora de Santinha), Nina, Santinha, Sebastião (marido de
Penha), Selma, Valda, Vera (irmã de Edna); Zenilda, Wanda, e
pela plena recuperação do Pr. Juarez.

SÁBADO

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

18:00h– Atendimento
no Gabinete.

OS DONS DE PREGAÇÃO, ENSINO E CURA
Percorria Jesus toda Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o
evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade
entre o povo (Mt 4.23).
Queridos, como podemos ver no versículo acima, o ministério de Jesus
teve três vertentes bem definidas: pregação, ensino e cura. Na concepção
de um teólogo autor de vários e bons livros, “o ensino e a pregação são
fáceis de entender e imitar”. Já o ministério de cura, este é mais difícil
de compreender, uma vez que, para aquele teólogo, “a doença não fazia
parte da intenção original de Deus para o mundo”. Ou seja, no dizer
daquele teólogo, “a enfermidade e a morte são intrusos estranhos no
mundo bom de Deus”. Segundo a nossa concepção bíblica, este ensino
do renomado teólogo está equivocado. Não pode haver nada intruso ou
estranho na criação do Deus eterno, onisciente, todo poderoso, soberano
sobre a sua criação. É fato que, por desconhecer o plano eterno de Deus,
tendemos a considerar a cura mais difícil de compreender do que o
ensino e a pregação. É verdade que estes últimos são até mais “fáceis de
entender e imitar”, como ensina o teólogo, embora o Senhor Jesus não
tenha feito esta distinção quando alertou sobre os falsos profetas (Mt
7.15-23). Por isso, quando sabemos que o ministério do Senhor Jesus,
como um todo, era revestido do poder do Espírito Santo, é um equívoco
imaginar que algumas das ações por ele praticadas foram mais fáceis do
que outras, a ponto de serem mais facilmente entendidas e imitadas. É
esta concepção equivocada que leva pastores, evangelistas, e pretensos
pregadores a acharem que os seus ministérios dependem da sua
capacidade pessoal. O apóstolo Paulo não pensava assim. Exatamente
com respeito à pregação e ao ensino, Paulo, que era um doutor, pergunta:
“Quem é suficiente para estas coisas?” (2Co 2.16), ao que ele mesmo
responde: “a nossa suficiência vem de Deus” (2Co 3.5). Portanto,
considerar que, como ensina o teólogo em seu livro, o ministério de cura
do Senhor Jesus “pertenceu a uma ordem diferente”, e que “as curas de
Jesus foram demonstrações sobrenaturais do reino de Deus”, isso
realmente pode nos levar também a considerar que o ministério da
pregação do evangelho e do ensino “são fáceis de entender e imitar”, o
que é um grave erro. Para pregar o evangelho e ensinar a Palavra de
Deus, nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo, o
mesmo poder que será necessário para que alguém seja curado por nossa
intermediação, se assim for da vontade de Deus. O ensino e a pregação
só serão mais fáceis de imitar, se considerarmos este “imitar” como
falsificação da obra do Senhor Jesus, e ele alertou para isso.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 113:1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – “Louvor”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 147:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 61 NC – “Ações de Graças”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-4 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
4 – excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus.
____________________________________________________________________
Salmos 147:1-10 (Leitura Alternada)
1- Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
2 - Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.
3 - Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
4 - Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios.
5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no
Senhor, seu Deus,
6 - que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade.
7 - Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados.
8 - O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
9 - O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos
ímpios.
10 - O Senhor reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 01 do Catecismo Maior – Qual é o fim supremo e principal do homem?
Resposta: O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e
eternamente.

HINOS
14 NC - LOUVOR

HINOS
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.
61 NC – AÇÕES DE GRAÇAS

Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Graças dou por esta vida,
Pelo bem que revelou,
Graças dou pelo futuro
E por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas,
Pelo amor, pela aflição,
Pelas graças reveladas,
Graças dou pelo perdão.

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Graças pelo azul celeste,
E por nuvens que há também,
Pelas rosas do caminho
E os espinhos que elas têm.
Pelas noites desta vida,
Pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida
E a esperança que falhou.

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Pela cruz e o sofrimento,
E, afinal, ressurreição,
Pelo amor que é sem medida,
Pela paz no coração;
Pela lágrima vertida
E o consolo que é sem par,
Pelo dom da eterna vida,
Sempre graças hei de dar.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se,
porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt 7.15,16).

