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VOCÊ PRECISA SABER!!! – O verdadeiro crente é seguro
da sua salvação. Como consequência, em gratidão pela
maravilhosa graça recebida, é um trabalhador ardoroso e fel na
prática das boas obras do Senhor, que o salvou. É oportuno
lembrar que, no Apocalipse, quando o Senhor Jesus fala às sete
igrejas, repetidamente ele usa a expressão “conheço as tuas
obras” (Ap 2.2,19; 3.1,8,15), para nos mostrar que o juízo dos
salvos é conforme as obras de cada um, procedentes da fé (Ap
18.6; 20.12-13; 22.12). Portanto, todo aquele que afirma ser
salvo, mas não passa de um espectador indolente, ou pratica
obras que não procedem da fé, de forma equivocada, tem
apenas uma suposta salvação, sem nenhuma fundamentação
bíblica. Precisamos considerar estas coisas.
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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 – A partir deste
domingo, o Presb. Daniel estará ministrando aulas sobre a
Reforma Protestante na EBD das igrejas do nosso Presbitério,
observada a seguinte ordem: I. P. Sapé, I. P. Restauração, no
Ernani Sátiro, e I. P. Ebenézer, em Manaíra. Enquanto isso,
estaremos em classe única com o Pr. Juarez Rodrigues.
Conclamamos aos Pais que tragam seus filhos adolescentes,
zelando para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor.
Não negligenciemos a graça de Deus.
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 02 – Selma Matias de Oliveira
(3224-2214) e Angelino da Silva B. dos Santos (9107-3548);
Dia 03 – Heloísa Helena S. dos Santos 3243-7128; Dia 08 –
Irene Estefânia S. de Vasconcelos (8872-9473; Dia 15 –
Juarez Rodrigues de Oliveira (3226-6183; Dia 25 – Maria
Valda da S. Brandão (3225-5178); Dia 31 – André Bento R.
da Silva (8702-7226).
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Fábio, Glaucinha, Kallyane, 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.

QUARTA
19:30h Curso Básico
de Teologia.

SÁBADO
19:30h Curso Básico
de Teologia.

EXPEDIENTE
PASTORAL
QUARTA
17:00h - Atendimento
no Gabinete.

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

SÁBADO
18:00h – Atendimento
no gabinete.

DOMINGO
17:00h e 20.00h –
Atend. no Gabinete.

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

GRAÇA, FÉ, SALVAÇÃO E OBRAS.
Pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus;
(...), Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as
quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas (Ef 2.8-10).

Queridos, embora a maioria das pessoas que se dizem evangélicas
afirmem ser salvas, a salvação, na verdade, é algo totalmente estranho
até que nos conscientizemos desta realidade pela fé. Ou seja, como
lemos no versículo acima, a fé é a causa instrumental da nossa salvação.
Com base no mesmo versículo, podemos afirmar que, assim como a fé é
a causa instrumental, a causa essencial da nossa salvação é a graça de
Deus. Portanto, a fé é resultante da graça. Logo, podemos concluir que a
fé não é pré-condição da graça salvadora. Antes, ela evidencia a graça
de Deus ao eleger soberanamente aqueles que ele mesmo quis. Desse
modo, percebemos como nosso Deus, em sua graça e misericórdia, em
tudo se antecipou a nós. Como ensina o apóstolo João, se amamos o
nosso Deus, é porque ele nos amou primeiro (1Jo 4.19). Segundo a
Escritura, apenas àqueles a quem Deus amou primeiro é concedida a fé
que retribui esse amor, no pleno conhecimento da verdade, segundo a
piedade (Tt 1.1). Todo aquele que crê, crê porque é um eleito de Deus.
A palavra nos ensina que fomos eleitos pela graça para que tenhamos fé,
e que esta fé é gerada e sedimentada em nossos corações pelo Espírito
Santo, por meio do conhecimento de Cristo, o que Paulo chama de
pleno conhecimento da verdade. Esta deve ser a vocação incondicional
de todo salvo, como ensina o Senhor Jesus: E a vida eterna é esta: que
te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste (Jo 17:3). Porém, o pleno conhecimento da verdade segundo a
piedade precisa ser materializado nas obras. O versículo em epígrafe
nos ensina que fomos salvos para boas obras, e que essas boas obras são
de Deus, e não nossas. Portanto, uma boa obra deve ter, primeiramente,
fundamento na palavra de Deus, deve partir de um coração regenerado,
deve ser realizada com fé, e ter como objetivo final a gloria de Deus
(1Co 10.31). Agora, prestem atenção, irmãos! Se fomos salvos pela
graça, mediante a fé, para as boas obras, e estas são de Deus, isso
envolve um compromisso em fazer a vontade de Deus, e não a nossa.
Logo, a obediência é fruto da genuína fé que, por sua vez, é dom de
Deus. Portanto, a fé genuína se materializa no ato de obediência a Deus.
Isso significa que graça, fé e salvação se evidenciam no fato de
tomarmos a Bíblia como a nossa norma de conduta, uma vez que é
impossível que alguém, tendo sido salvo pela graça, mediante a fé, não
seja obediente na prática das boas obras. Considerem estas coisas!
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 34:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 38 NC – Louvores Sem Fim.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96:1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 34:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 - Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.
____________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
38 NC – LOUVORES SEM FIM
Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por seu insigne amor,
Por todos seja sempre louvado o Salvador!
Mil vezes, sim, mil vezes, sim,
Louvores ao Senhor
Que nos amou e nos salvou,
Bendito Salvador!
Eis ao redor do trono do Redentor Jesus,
Milhares de milhares em refulgente luz!
Com reverência adoram o grande Salvador!
E ao bom cordeiro rendem a honra e o louvor.

Oh! Vinde agora, todos, também a celebrar
As glórias sempiternas do Redentor sem par!
Com vozes de vitória seu nome proclamai!
Mil vezes mil louvores a Cristo Tributai!

Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

32 NC – O DEUS FIEL

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

Salmos 96:1-13 (Leitura Alternada)
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 -Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga
os povos com equidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os
povos, consoante a sua fidelidade.

HINOS - NOVO CÂNTICO

Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 19 do Catecismo Maior – Qual é a providência de Deus para com os anjos?
Resposta: Deus, pela sua providência, permitiu que alguns dos anjos, voluntária e
irremediavelmente, caíssem em pecado e condenação eterna, limitando e ordenando isso,
bem como todos os pecados deles, para a própria glória dele, e estabeleceu os demais em
santidade e felicidade, servindo-se de todos eles, conforme lhe apraz, nas administrações de
seu poder, misericórdia e justiça.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele
crer tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o
Pai, que me enviou, não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6.38, 44).

