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Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – De acordo com o texto bíblico,
podemos ver que a Igreja tem o seu significado pleno no
tabernáculo, a tenda portátil. No momento em que ela se torna
um templo, passa a ser um objeto religioso de veneração, e, por
consequência, objeto de ataque. Sem nenhuma dúvida, o
interesse central de ambos os Testamentos não está na
construção da igreja-instituição, mas em sua destruição. O
templo-instituição foi destruído por Nabucodonosor,
reconstruído por Zorobabel, ampliado e enriquecido por
Herodes, e, finalmente, destruído definitivamente pelos
romanos. Convém notar que na Nova Jerusalém não há
qualquer templo. O Santuário é o Senhor Deus (Ap 21.22).
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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).

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – No salão, estamos
estudando a carta aos Efésios com o Presb. Daniel. O pastor
continua com a classe dos novatos, no gabinete. Conclamamos
aos irmãos: venham para a EBD, e tragam os seus filhos. Não
negligenciemos a graça do Senhor.
ZELO DOS FILHOS – Queridos Pais, vocês certamente não
gostariam de ver seus filhos escravizados por alguém. Então,
cuidem de suas almas, porque a escravidão do pecado, a
escravidão de demônios é muito pior do qualquer outra que se
possa imaginar. Estejam certos de que, a menos que seus filhos
sejam trazidos ao temor do Senhor, eles serão escravos de
demônios.
CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA – As aulas do nosso
Curso Básico de Teologia continuam. Sem nenhuma dúvida,
precisamos de um ensino sistematizado das Escrituras, a fim de
ter uma melhor compreensão do texto sagrado. Por isso, a
partir da segunda disciplina, “Introdução à Teologia”,
esperamos contar com um maior número de alunos.
ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Anny Margareth (32266183); Dia 05 – Paulo Martins (9985-4028); Dia 06 –
Rebeca Barbosa; Dia 30 – Iremar Oliveira (3224-2214); Dia
31 – Iraná Simões (3247-9998). Deus os abençoe.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Fábio, Glaucinha, Lúcia, Nilce e Santinha, Nina, Nita,
Selma, Valda, Vera (irmã de Edna), Wanda, e pela plena
recuperação do Pr. Juarez.
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Serão sempre bem-vindos!
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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 Curso Básico
de Teologia.

SÁBADO
19:30h Curso Básico
de Teologia.

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

QUARTA
17:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
16:00h– Visitação
Domiciliar, à tarde.

SÁBADO
18:00h – Atendimento
no gabinete.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

DEUS, O HOMEM E A SUA RELIGIÃO.
Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome!
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas
que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres? (Sl 8.1, 3).

Queridos, em nossos estudos da Bíblia, em paralelo com os estudos das
Ciências das Religiões, quanto mais conhecemos sobre Deus, sobre o
homem e a sua religião, mais podemos constatar como o homem, em sua
arrogância religiosa, permite-se quase tudo em nome de Deus. Vemos as
organizações religiosas tomarem o lugar do organismo, que é o Espírito
Santo; vemos a forma tomar o lugar do conteúdo nas reuniões chamadas
de “culto”, nas quais o cultuado se confunde com o cultuador; vemos as
experiências pessoais tornar-se a sua própria satisfação, a sua própria
suficiência, o seu próprio fim; vemos que o homem tem se apoderado do
divino, formatando para si um deus que pode ser colocado sob seu
comando. Que tragédia espiritual! Precisamos compreender a Palavra de
Deus! A sua centralidade está no Deus Triúno e na sua vontade, e não no
homem e na sua religião. De acordo com a Bíblia, não há qualquer glória
para o homem à parte do conhecimento de Deus, e em fazer a sua
vontade. Se observarmos a experiência dos profetas e apóstolos, veremos
claramente que eles não queriam ser o que foram, e sim, que foram o que
Deus quis que eles fossem. Também podemos observar que o texto
bíblico é escasso em matéria de desenvolvimento da biografia dos seus
heróis, algo que os homens tanto apreciam. Sobre vários deles, nada se
sabe, a não ser que obedeceram ao que Deus lhes ordenou. Vários deles
são apresentados como homens incapazes, às vezes desesperados, figuras
humanas estranhas e insatisfatórias. O seu testemunho não é exatamente
um testemunho para a humanidade, e sim, um testemunho acerca da
finalidade da humanidade, qual seja adorar a Deus, e servi-lo conforme a
sua vontade revelada nas Escrituras. Se observarmos os heróis da Bíblia,
homens às vezes intoleráveis pelo seu temperamento, como Paulo, por
exemplo, eles são o oposto direto dos “heróis” religiosos de nossos dias,
homens carismáticos, empresários bem sucedidos, donos de verdadeiros
impérios religiosos. Longe de encontrar algo semelhante na Bíblia, no
Velho Testamento, a religião era a lei de Moisés, e no Novo Testamento,
os ensinos de Jesus e a doutrina dos apóstolos. Como o templo havia se
tornado uma instituição em si mesmo, Deus o destruiu definitivamente.
Deus não divide a sua glória com nada nem ninguém. Ele não é objeto de
religião, e sim, o Senhor do universo, Senhor das nossas vidas. É dele
que a Bíblia fala. Ele é o primeiro plano, o único tema todo dominante da
Bíblia. Pela sua graça, ele se lembra de nós. Isto é maravilhoso!
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 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Colossenses 1:13-20 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 121 NC – Perfeição.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 – Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre.
_______________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 11 do Catecismo Maior – Como podemos saber se o Filho e o Espírito Santo
são Deus, iguais ao Pai?
Resposta: As Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai,
atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto, os quais só a Deus pertencem.

Neste mundo havemos, crentes,
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vêm perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

Colossenses 1:13-20 (Leitura Alternada)
13 - Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu
amor,
14 - no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
15 - Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;
16 - pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi
criado por meio dele e para ele.
17 - Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste.
18 - Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os
mortos, para em todas as coisas ter a primazia,
19 - porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude
20 - e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse
consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.

HINOS - NOVO CÂNTICO

121 – PERFEIÇÃO
147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Eis que logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,

Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,

Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim
como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço
(Jo 15:10).

