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Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – A salvação dos eleitos de Deus
não é algo circunstancial, capaz de ser alterado. Assim como o
nosso Deus, desde a eternidade, providenciou o início revelado
no livro de Gênesis, também providenciou o fim, conforme nos
revelou no livro do Apocalipse. Portanto, imaginar que os
meios, ou tudo que ocorre entre os dois termos, não está
rigorosamente no controle de Deus, é desconhecer o seu
propósito eterno. A aliança eterna na qual Deus nos incluiu,
conforme a Escritura, já define o fim glorioso da nossa jornada
desde o princípio, o que contempla as nossas fraquezas. Por
isso, ele mesmo nos fortalece com a força do seu poder, a fim
de que nenhum dos seus eleitos venha a faltar diante do trono
da sua glória. Entre o início e o fim, não há nada que cancele
esse processo. Creia nisso!
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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 – Há alguns domingos o
Presb. Daniel vem 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. Estamos
concluindo a segunda disciplina, “Introdução à Teologia”, com
o mesmo número de alunos. Ainda falta você. Junte-se a nós.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 - PAULO Eduardo Isidro
Gomes; Dia 04 – Valderi Cézar (Neto) (3225-1656); Dia 06
– Lúcia Oliveira (3512-4882); Dia 11 – Luiz Cláudio Araújo
(3232-3532); Dia 17 – Bruno Castro (8680-8701); Dia 19 –
Ester Diniz (3245-1843); Dia 21 – Ângela B. da Silva (91073548). Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Ester, Fábio, Glaucinha, Kallyane, Lúcia,
Nilce e Santinha, Nina, Nita, Selma, Valda, 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.

A INTIMIDADE COM DEUS, E A DÚVIDA.
Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a
vós outros que credes em o nome do Filho de Deus (1Jo 5.13).
Queridos, é claro que temos certeza da nossa salvação, porque sabemos
em quem temos crido. Mas, não podemos negar que, às vezes, bate uma
insegurança que nos deixa aflitos e envergonhados diante da nossa
fraqueza, da nossa falta de confiança nas promessas de Deus. Sabem por
que isso ocorre? Porque pecamos ao negligenciar o constante
estreitamento da nossa intimidade com Deus através da meditação na
Palavra, da oração, e da edificação na comunhão com os irmãos. Pelo
versículo acima, podemos ver que o apóstolo João encoraja e conforta
os irmãos aos quais ele escreveu, acerca da certeza da salvação.
Certamente aqueles irmãos estavam passando por momentos muito
difíceis, capazes de abalar a sua confiança no evangelho que lhes fora
pregado pelo apóstolo. Pois bem, se a nossa situação sociocultural é
diferente daquela dos tempos apostólicos, a nossa realidade espiritual é
a mesma. Somos tentados a todo instante a duvidar da providência de
Deus em nossas vidas. Porém, temos uma vantagem sobre os irmãos da
Igreja Primitiva. As cartas apostólicas colecionadas, o que eles não
tinham, elas nos ensinam a combater as mesmas dúvidas que eles
tiveram, em circunstâncias distintas. Aos Coríntios, por exemplo, Paulo
ensina: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é
fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo
contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte
que a possais suportar (1Co 10.13). Observem que, se a tentação é de
natureza humana, a provisão para suportá-la é divina. Então, porque
caímos? Porque, repito, negligenciamos a provisão de Deus que nos
capacita a suportar as tentações, especialmente a meditação na Palavra,
a oração, e a edificação na comunhão com os irmãos. O salmista Asafe,
nos Salmos 73 e 77, nos dá testemunho de que, quando ele negligenciou
a intimidade com Deus, chegou a ter dúvidas, e a questionar o amor e a
provisão de Deus. A meditação na Palavra foi o que espantou o
fantasma da dúvida no salmista. Intimidade, irmãos! Precisamos cultivar
a intimidade com Deus. Isso nos levará a enxergar a nossa própria
culpa, a exemplo do profeta Miquéias: Olharei para o Senhor e
esperarei no Deus da minha salvação; o meu Deus me ouvirá. (...);
ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei; se morar nas trevas, o
Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra
ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito; ele me tirará
para a luz, e eu verei a sua justiça (Mq 7.7-9). Quanto maior a
intimidade com Deus, menor será o espaço para dúvida. Pensem nisso!
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sublime.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 339 NC – Dia Feliz.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 269 NC – Pureza no Sangue de Cristo.
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.
____________________________________________________________________
Efésios 2:13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo
sangue de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da
separação que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por
ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam
perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da
família de Deus.

HINOS – NOVO CÂNTICO
19 NC - Ó REI SUBLIME
Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

339 NC – DIA FELIZ
Oh! Dia alegre em que aceitei
Jesus e nele a salvação!
O gozo deste coração
Eu mais e mais publicarei.
Oh!Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti!
Jesus me ensina a vigiar
E, confiado nele, a orar!
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti
Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!

HINOS - NOVO CÂNTICO
Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

269 NC – PUREZA NO SANGUE DE CRISTO

Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu;
Seja bendito o seu sangue
Que por nós, pecadores, verteu.
Eis que no sangue lavados.
E tendo puro o coração,
Os pecadores remidos
Por Jesus têm com Deus comunhão.
Alvo mais que a neve,
Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve eu estou.
Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto ele amou!
Eis nessas chagas pureza
Para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve
O teu sangue transforma, Senhor.
Se as faltas nós confessarmos
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas;
Purificas também, ó Jesus
Lavas de todo pecado,
Que maravilha de amor!
Pois que mais alvo que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 22 do Catecismo Maior – Caiu todo o gênero humano na primeira
transgressão?
Resposta: O pacto, sendo feito em Adão, como um representante legal, não para si
somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por
geração ordinária, pecou com ele e caiu com ele naquela primeira transgressão.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que

se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de
arrependimento” (Lc 15:7).

