LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Não há dúvida de que a
maioria dos crentes admite o pecado do consumismo, que nada
mais é do que a concupiscência dos olhos. A dificuldade é
admitir que lutar para ter as coisas deste mundo é
concupiscência da carne, é soberba da vida. Muitos, de forma
totalmente incoerente, até chegam a acusar os que têm mais
posses de serem soberbos, quando lutam para também tê-las.
Prestem atenção, irmãos! Lutar para ter as coisas deste mundo
é o oposto do que ordenou o Senhor Jesus. Por isso, cada um
examine-se a si mesmo, e veja se esta área da sua vida não
necessita se adequar aos mandamentos do nosso Mestre.

Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com
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..............................................

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128
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.............................................
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 477
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

OFERTA ALÇADA – Esperamos que Deus conceda graça
aos irmãos, para que, neste final de ano, todos ofertem de
acordo com a graça recebida, a fim de que possamos concluir
as nossas instalações. Finalmente, estamos construindo o
quarto que servirá de depósito atrás do templo, mais dois
banheiros e área de serviço. Com a graça de Deus, toda a obra
deverá estar pronta antes do Natal.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – Após a reunião do
Presbitério, em que já entregamos os nossos relatórios anuais,
considerando a viagem do Pb. Luiz Cláudio, faremos a nossa
Assembleia Geral Ordinária anual no domingo, dia 22, a fim
de ouvir, para informação, os relatórios do movimento da
Igreja no ano anterior, e tomar conhecimento do orçamento
para o ano em curso (CI/IPB, Cap. II, Art. 9, § 1º, “d”.
RECESSO DE FINAL DE ANO E FÉRIAS DO PASTOR
– A partir desta semana, por causa das festas de fim de ano, e
durante o mês de janeiro, teremos recesso no Curso de
Teologia. As atividades da Igreja, porém, continuarão nas
quartas e nos sábados, com aulas a cargo do Presbítero Iremar
e do Seminarista André, e no domingo, a cargo do Presbítero
Daniel. Exortamos os irmãos a que não se ausentem da Igreja.
ANIVERSARIANTES – Dia 25 – Daniel Ferreira da Silva
3245-1643); e Uinajá Barbosa T. Polari Souto (8888-6785).
Deus abençoe os queridos irmãos.

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).

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Ester Pretos, 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.

O PERIGO DA SOBERBA
Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça
(1Pe 5.5).
Queridos, das seis coisas que o Senhor odeia, como podemos ver em
Provérbios 6.16-19, a primeira é olhos altivos, o que é sinônimo de
soberba. Se formos analisar as demais coisas citadas, inclusive a sétima
que Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos, facilmente
chegaremos à conclusão que todas elas podem proceder da soberba. A
experiência de Saul nos dá uma demonstração dos males que a soberba
pode desencadear. Após ter sido ungido rei de Israel, a soberba tomou
conta de Saul. Soberba evidente na pretensão de independência, e na má
vontade em esperar pela providência de Deus, mesmo após ter recebido
ordens claras de Deus através do profeta Samuel. O profeta Samuel
representava a voz de Deus, e declarou que mostraria tudo o que Saul
haveria de fazer com relação ao reino de Israel, em especial, quanto à
batalha que estava para ser deflagrada com os filisteus. A soberba levou
o rei a querer solucionar os problemas com a sua própria capacidade,
mesmo depois de receber instruções objetivas de Deus através do profeta
Samuel (1Sm 9-10). Como já falamos, a soberba de Saul se evidenciou
na arrogante independência, e na má vontade de esperar pela providência
de Deus. A palavra de Samuel foi: sete dias esperarás, até que eu venha
ter contigo e te declare o que hás de fazer (1Sm 10.8). É verdade que o
profeta atrasou, mas a sua palavra final foi até que eu venha ter contigo e
te declare o que hás de fazer. Portanto, a atitude de Saul não deveria ser
apenas esperar, mas esperar pelo tempo de Deus. Movido pela soberba,
Saul não esperou por Samuel, e ainda usurpou uma prerrogativa
exclusiva do sacerdote, ao oferecer sacrifícios a Deus. Por causa da
soberba, por imaginar que as circunstâncias lhe eram desfavoráveis, por
querer ser independente e estar no controle da situação, mesmo após a
ordem de esperar pela providência de Deus, Saul resolveu agir por conta
própria, e foi rejeitado por Deus. Pela experiência de Saul, podemos ver
a base da afirmação de Pedro, quando diz que Deus resiste aos soberbos.
Seguindo a relação das coisas que Deus odeia e abomina, conforme se lê
em Provérbios 6.16-19, podemos constatar no caminho do soberbo Saul:
mentira, mãos que derramaram sangue inocente, coração que tramou
projetos iníquos, pés que se apressaram a correr para o mal, testemunha
falsa que proferiu mentiras, e que semeou contendas entre irmãos. Vejam
o perigo da soberba! Por isso, devemos depender do nosso Deus, com
toda humildade, esperando pela sua providência em nossas vidas, certos
de que podemos contar com a sua graça. 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 113:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sublime.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 78:1-7 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 198 NC – Salvação Graciosa.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-3 (Leitura Uníssona)

HINOS – NOVO CÂNTICO

Grande prova de amor, comunhão no Senhor

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!

Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

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.
______________________________________________________________________

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;
8 – e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração
inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 28 do Catecismo Maior – Quais são as punições do pecado, neste mundo?
Resposta: As punições do pecado, neste mundo, são: interiores, como cegueira do
entendimento, sentidos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, pavor na
consciência e afetos torpes; ou exteriores, com a maldição de Deus sobre as criaturas,
por nossa causa, e todos os outros males que caem sobre nós, em nossos corpos, nossos
nomes, bens, relações e ocupações – juntamente com a própria morte.

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus pecados privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.

1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.

Salmos 78:1-7 (Leitura Alternada)

HINOS - NOVO CÂNTICO

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!
Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.
Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade;
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as
coisas que hão de vir (Jo 16.13).

