LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 /98874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Daniel Ferreira – 98888-1843
Francisco Rique – 3225-1665
Iremar Fernandes – 98816-1356

Diáconos
Antônio Moreira
Bruno Castro – 98860-8701
Uinajá Polari – 98886-6785

SAF- Soc. Aux. Feminina
Vilta – 3225-8820 // 98767-1813

Departamento Infantil
Elieudes Gomes–98813-0437

VOCÊ PRECISA SABER!!! Ser tentado não é pecado. Como
sabemos pelas Escrituras, o Senhor Jesus foi tentado, e não
pecou. Tiago nos ensina que o pecado começa pela cobiça que
esta leva à tentação. É a cobiça que atrai, seduz, e dá à luz o
pecado (Tg 1.14-15). Portanto, sentir-se tentado não é o mesmo
que pecar. A tentação é apenas uma tentativa de aliciamento.
Porém, quando damos asas à tentação, quando nutrimos um
desejo por algo que não nos é lícito, então o desejo, ou a cobiça,
dá lugar ao pecado que cresce, amadurece e leva à morte. Logo,
não é pecado sentir desejo por sexo, já que Deus nos fez seres
sexuados, a fim de que procriemos. Porém, como Deus nos fez
à sua imagem, sabemos o que nos convém e o que não nos
convém fazer segundo a sua vontade, e a sua vontade é que não
cobicemos o sexo antes ou fora do casamento. Quando nos
dispomos a obedecer, Deus nos capacita a fazer a sua vontade.
CUIDANDO DA NOSSA CASA – Este mês terminamos de
pagar as despesas com a reforma que fizemos. Como os irmãos
sabem, colocamos cerâmica na entrada da casa, nos corredores
e no quarto das crianças. Também recuperamos o armário de aço

Escola de Artes

e restauramos a pintura das cadeiras do templo, bem como da
estrutura metálica da cobertura. Até o final do ano, pretendemos
fazer manutenção na pintura da casa e do salão de cultos.

Glaucinha - 3245-1643
Selma – 98792-4150

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não
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COMUNICAÇÕES

gostariam de ver seus filhos escravizados por alguém. Então,
cuidem de suas almas, porque a escravidão do pecado, a escravidão
de demônios é muito pior do qualquer outra que se possa imaginar.
Estejam certos de que, a menos que seus filhos sejam trazidos ao
temor do Senhor, eles serão escravos de demônios.

CURSO DE TEOLOGIA– Alguns irmãos da Igreja passaram
a vir para o Curso, o que nos deixa muito felizes. Aos que podem
vir, mas ainda não se decidiram, não negligenciem a
possibilidade de estudar a Palavra de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 01 – Luiz Cláudio; Dia 17 –
Bruno Castro (98766-4855); Dia 18 – Jackson Macena (988432701; Dia 19 – Ester Diniz (3245-1843). Deus abençoe os seus
santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália e
Mazinho, Bruno e Vivi, Edna, Ester e David, Fábio, Vilta e Dora,
Kallyane, Milena, Nina, Selma, Valda, Vânia, Wanda.

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida
de todos vocês. Voltem sempre!
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h - Escola Bíblica.
18:00h - Culto de
Adoração.

SEGUNDA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

SEXTA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
18:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
15:00h -Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
18:00h - Atendimento
no gabinete.

DOMINGO
17:00h e 20.00h Atendimento no
Gabinete.

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

LIVRA-NOS DAS TENTAÇÕES
E não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal (Mt 6.13).

Queridos, sem nenhuma dúvida esse trecho da conhecida oração do Pai
nosso é mal interpretado e mal utilizado pela maioria dos ditos crentes.
Certamente, quando se pede livramento do mal, esse pedido sempre está
associado a males materiais, físicos, corporais, patrimoniais, ou coisas
assim. Porém, examinando mais atentamente o texto, verificamos que a
conjunção coordenativa adversativa “mas” que separa as duas partes desta
petição indica que o “mal” da segunda parte, de que precisamos ser livres,
está ligado à “tentação” da primeira parte, na qual se pede para que não
caiamos. Ou seja, esta parte da oração do Pai Nosso pede para que Deus
nos livre da tentação e do pecado. Pois bem, quais as tentações mais
presentes nas nossas vidas, e quais os pecados que mais nos assediam,
especialmente os jovens? Os pecados relacionados ao sexo. As tentações e
os pecados nessa área tornaram-se tão naturais, que o sexo antes do
casamento, o adultério, e a homossexualidade passaram a ser direitos
assegurados por lei. Sem dúvida, os pecados relacionados ao sexo sempre
foram os mais populares ao longo da história da humanidade. Porém, com
a evolução da tecnologia da informação, nunca tivemos tanta exposição
dos nossos jovens aos pecados relacionados ao sexo, seja na televisão, nas
músicas, nos filmes, no teatro, nas propagandas, e, é claro, na internet,
ambiente virtual que toma quase todo o tempo dos nossos jovens. Então,
como pode alguém esperar que a oração, e não nos deixes cair em tentação;
mas livra-nos do mal tenha alguma eficácia na vida dos nossos jovens, se eles
têm um smartphone nas mãos 24 horas por dia, e sabemos que são induzidos
pela própria mídia e pelos “amigos” a ver algum tipo de pornografia on line?
À parte do ensino e acompanhamento dos pais, pode alguém imaginar que
algum tipo de oração resolverá esse problema? É claro que não! Pesquisas
apontam que quase todas as crianças com idade de 8 a 16 anos já viram
pornografia on line, sendo que a média de idade dos que sofrem essa exposição
é de 11 anos. Que coisa terrível! Por isso, como não podemos impedir o
progresso tecnológico, nem deixar os nossos jovens à margem do progresso,
precisamos ensiná-los em todas as oportunidades, como a Bíblia nos manda
(Dt 5.4-9; Ef 6.4). Precisamos ensiná-los a esperar pelo Senhor em todas as
suas necessidades, inclusive com relação ao momento oportuno para o sexo
(Lm 3.25-27). Precisamos ensinar-lhes que o sexo é uma dádiva de Deus, mas
que só é lícito no âmbito do casamento (Pv 5.18-19). Precisamos alertá-los para
o perigo do adultério, e mesmo da luxúria caracterizada no sexo virtual (Mt
5.27-29). Precisamos ensinar-lhes que os seus corpos não lhes pertencem,
como eles imaginam, mas pertencem a Deus, e que por isso, precisam ser
cuidados como santuários do Espírito Santo (1Co 6.15-20). Só então podemos
orar confiantes para que Deus os livre da tentação e do mal. 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 134.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas Divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 32.1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
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!

______________________________________________________________________
Salmos 32: 1-11 (leitura Alternada)
1 - Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
2 - Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
3 - Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos
todo o dia.
4 - Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
5 - Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor
as minhas transgressões; e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
6 - Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito,
quando transbordarem muitas águas, não o atingirão.
7 - Tu és o meu esconderijo; tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de
livramento.
8 - Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho.
9 - Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são
dominados; de outra sorte não te obedecem.
10 - Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no SENHOR, a misericórdia o assistirá.
11 - Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos; exultai, vós todos que sois retos de coração.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 137 do Catecismo Maior – Qual é o sétimo mandamento?
Resposta: O sétimo mandamento é: Não adulterarás (Êx 20.14).

HINOS (Novo Cântico)
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.
Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

63 NC – AS MUITAS BÊNÇAOS

HINOS (Novo Cântico)
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!
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.

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.

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.
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Profeta, Sacerdote, Rei,
Recebidas da divina mão!
Do mundo o Salvador.
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo

vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o
corpo mais do que as vestes (Lc 12.22-23).

