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VOCÊ PRECISA SABER!!! – As promessas de bênçãos
“aqui e agora” feitas pelos pregadores que mercadejam
supostas “bênçãos espirituais”, apenas evidenciam que eles
sabem o que o povo quer. De outro lado, o que o povo quer
evidencia a falta do conhecimento de Deus e das suas bênçãos
eternas. O povo quer e pede constantemente bênçãos temporais,
desprezando a oferta de Deus em nos fazer príncipes do seu
reino eterno, transformando-nos à imagem do seu Filho Jesus
Cristo. O próprio Senhor Jesus nos ordena a não acumular
tesouros neste mundo, e sim, tesouros nos céus (Mt 6.19-21).
Lembre-se de quão insensato é preferir e desejar bênçãos
seculares, passageiras, enquanto Deus quer nos fazer
participantes da sua glória eterna.
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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.

REDIMIDOS PARA A GLÓRIA
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua
muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança (...), para
uma herança incorruptível, sem mácula, imarcescível (1Pe 1.3-4).
Queridos, certa vez vi e ouvi um pastor propagar as bênçãos de Deus
para agora, para este mundo, dando ênfase secundária à salvação, ao
estado de vida eterna na glória de Deus, como algo meramente
complementar às bênçãos seculares. Esta é uma consequência da
filosofia de vida pós-moderna assumida pelas ditas igrejas evangélicas,
na qual o que importa é o “aqui e agora”. Porém, conquanto saibamos
que a vida abundante que Cristo nos garante tem seu início neste
mundo, independentemente das circunstâncias em que vivemos, a nossa
esperança está na vida eterna na glória do Pai. Mesmo que a nossa vida
aqui e agora já seja cheia da graça de Deus, sabemos que o estado de
glória prometido é infinitamente superior. A palavra do apóstolo Pedro,
acima, nos dá um vislumbre da superioridade do estado de glória que
nos espera. O apóstolo garante que o Pai nos regenerou para uma
herança incorruptível, sem mácula, imarcescível. Observando o
significado das três palavras utilizadas pelo apóstolo, podemos
compreender perfeitamente que, como resultado da redenção plena, não
mais estaremos sujeitos à corrupção. Sabemos que o pecado corrompeu
toda a criação de Deus, que, como ensina Paulo, geme, suportando
angústias até o dia da redenção (Rm 8.20-22). Todos nós ainda estamos
neste processo. Porém, quando a redenção for consumada, estaremos
vivendo em um novo corpo, em um estado em que não mais estaremos
sujeito à corrupção, como o Senhor Jesus. Ou seja, o corpo mortal se
revestirá de imortalidade (1Co 15.53). Nas palavras de Pedro também
podemos ver que, para entrar na glória do Pai, seremos imaculados, sem
nódoas, sem qualquer mancha do pecado. Sabemos que neste mundo
ainda convivemos com a miséria do pecado, e que ainda pecamos por
pensamentos, palavras e ações. Porém, quando a redenção for
consumada, seremos puros e imaculados diante do Pai, na sua glória
eterna. Por fim, o apóstolo Pedro nos garante que a nossa herança será
imarcescível. A ideia, aqui, é a da coroa de glória, feita de louro, folha
do loureiro, colocada sobre a cabeça dos imperadores romanos, ou dos
vencedores nas batalhas e nos esportes institucionais. Alguns dias
depois, a coroa estava murcha. Pois bem, a coroa que receberemos na
glória, como demonstração da sua infinita superioridade, não murcha,
porque, como toda a criação de Deus redimida, não mais estará sujeita à
corrupção, ao pecado, e à transitoriedade da vida secular. Uma vez
consumada a redenção, viveremos na glória eterna do Pai. Amém!
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 134.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 47 NC – Louvor e Glória.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138.1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 153 NC – Amparo Divino.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

HINOS – NOVO CÂNTICO
47 NC - LOUVOR E GLÓRIA

153 NC – AMPARO DIVINO

Louvamos-te ó Deus, pelo dom de Jesus
Que, por nós, pecadores, morreu sobre a cruz.

Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor!

Aleluia! Toda a glória te rendemos, Senhor!
Aleluia! Tua graça imploramos. Amém.
Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz

Que brilhando nas trevas a Cristo conduz.
Louvamos-te, ó Deus, por teu filho Jesus,
Que foi morto, mas vive no reino da luz.
Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor:
Dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor.

LEITURA BÍBLICA

Salmos 138:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei
louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua
misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de
longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus
inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor,
dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 24 do Catecismo Maior – O que é pecado?
Resposta: Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a
transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional.

Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

Teu rosto vendo, nada temerei.
E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, viste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
_______________________________________________________________________

HINOS - NOVO CÂNTICO

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

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).

