LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Quando agimos sem a
orientação do Espírito Santo, por sermos pecadores, a tendência
é que pratiquemos mais e mais ações negativas. A explicação é
simples! Como cada ação provoca uma reação, quando as ações
são negativas, os problemas crescem de forma exponencial,
levando-nos à incapacidade de solucioná-los. O raciocínio é
lógico! Quanto maior o número de problemas, maior será a
urgência em resolvê-los, o que nos leva a novas ações
negativas, acarretando o estrangulamento de muitas relações.
Este é o motivo de tantas separações de casais. Primeiro, a falta
de Deus em suas vidas. Segundo, a falta da compreensão de
que é impossível alguém resolver problemas que crescem de
forma exponencial. Por isso, precisamos agir com sabedoria,
sempre sob a orientação do Espírito Santo.
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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
iniciamos o estudo do livro de Jó, com o Presbítero Daniel. O
pastor Juarez retornará à classe dos novatos e adolescentes no
gabinete. 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.
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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.

SANTA CEIA – Conforme já temos combinado, como o
primeiro domingo cai logo no primeiro dia do mês,
celebraremos a Santa Ceia no próximo domingo, dia 08.

QUINTA

ANIVERSARIANTES – Dia 25 – Daniel Ferreira da Silva
(3245-1643) e Uinajá Barbosa T. Polari Souto (8886-6785).
Deus abençoe os queridos irmãos.

SÁBADO

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!

16:00h– Visitação
Domiciliar, à tarde.

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.

PLANEJANDO A VIDA COM DEUS
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta
primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a
construir? (Lc 14.28).
Queridos, quando examinamos as circunstâncias que nos envolvem,
quando refletimos detidamente no curso das nossas vidas, se tivermos
um mínimo de discernimento e coragem, não há como não admitir o
quanto falhamos em não fazer nossos planos orientados por Deus. A
experiência e a convivência com as pessoas nos mostram até que ponto
muitas delas vivem como que por acaso, inclusive as ditas crentes, e
ainda imaginam que Deus é quem dirige as suas vidas de incerteza. É
claramente perceptível como muitas pessoas agem sem uma análise
prévia da situação, sem levar em consideração as reações naturais que
advirão em consequência das suas ações irrefletidas. Prestem atenção,
irmãos! Todas as nossas ações acarretam reações previsíveis. Por isso,
precisamos planejar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas ações
à luz dos ensinamentos do Mestre. Precisamos saber que todas as nossas
ações negativas, ainda que não produzam um efeito colateral imediato,
sem nenhuma dúvida, deixarão o efeito encubado até o momento em
que precisaremos reagir de forma rápida, quase sempre de maneira
impensada, na tentativa de corrigir as consequências naturais de cada
uma das ações negativas. Obviamente, estaremos produzindo um efeito
dominó, ou um efeito cascata, em que um abismo chama outro abismo,
complicando cada vez mais as nossas vidas, pela produção de novos
problemas correlacionados. Vamos lembrar o motivo de tanta
complicação. A falta de planejamento sob a orientação de Deus. No
versículo acima, vemos o Senhor Jesus chamando atenção daqueles que
diziam querer segui-lo, para que eles refletissem, para que calculassem
bem o preço da sua decisão. Lembram qual é o preço? O discípulo de
Jesus é exortado a negar-se a si mesmo, o que implica deixar de fazer a
sua vontade para fazer a vontade do Mestre. Ora, para fazer a vontade
de Deus, antes de qualquer coisa, precisamos fazer um planejamento de
vida sob a sua orientação. Isto é lógico! Não podemos planejar nossa
vida conforme a nossa vontade, muito menos segui-la sem qualquer
planejamento, e ainda imaginar que os problemas previsíveis advindos
das nossas ações negativas serão resolvidos por Deus, em resposta às
nossas orações pedindo socorro. Esta é uma realidade muito comum, e
que somente evidencia absoluto desconhecimento de Deus e do seu
propósito para as nossas vidas. Portanto, como adverte o Senhor Jesus,
sejamos sábios, e não tolos que vivem flertando com o fracasso
previsível, quando agimos sem a orientação do Mestre. Pensem nisso!
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 113:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 38 NC – Louvores Sem Fim.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 78:1-7 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 61 NC – Ações de Graças.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-3 (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.
______________________________________________________________________

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!

Salmos 78:1-7 (Leitura Alternada)
1 - Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha boca.
2 - Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
3 - O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
4 - não o encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e
o seu poder, e as maravilhas que fez.
5 - Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos
pais que os transmitissem a seus filhos,
6 - a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem
e por sua vez os referissem aos seus descendentes;
7 - para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas
lhe observassem os mandamentos;

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 25 do Catecismo Maior – Em que consiste a pecaminosidade desse estado
em que caiu o homem?
Resposta: Consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão em que
este foi criado, e na corrupção de sua natureza, pela qual ele se tornou inteiramente
indisposto, incapaz e oposto a tudo que é espiritualmente bom, e inclinado a todo mal, e
isso continuamente, o que geralmente ser chama pecado original, do qual procedem
todas as transgressões atuais.

63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

HINOS - NOVO CÂNTICO
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

61 NC – AÇÕES DE GRAÇAS
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.
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.
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: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e
aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a
ele (Jo 14:21).

